
Milí priatelia,  
 
Slovensko potrebuje obnovu 
všetkého. Vzťahov, morálky, zákonov 
i zdevastovanej krajiny. Viac ako  
30 rokov života sa venujem vode 
a viem, že na jedinom, na čom sme 
závislí, je voda. Voda je modrou niťou 
života.  
 
Nebudeme mať vodu, nebudeme mať 
nič. Ani vzduch na dýchanie. Z prírody 
sa nám vytratí život. Všetky doterajšie koncepty ochrany 
vody zlyhali. Vodu sme zo Slovenska doslova vyhnali 
poškodením krajiny. 

Už neprší tak pravidelne ako v minulosti, lebo nemá z čoho. 
Vysušili sme krajinu a z vysušenej krajiny sa menej vyparuje. 
Preto je príroda chorľavá. Zožierajú ju škodcovia, ničia 
ju ekologické záťaže, politici rozkrádajú posledné zvyšky 
prírodných zdrojov. 
 
Priatelia, poďme voliť. Voľme rozumom, srdcom, ale hlavne 
slobodne. Ak sa rozhodnete dať šancu Demokratickej strane, 
verte, že budeme presadzovať len také zákony a hodnoty, 
podľa ktorých žijeme a konáme aj dnes.   
Priatelia, poďme spolupracovať na obnove Slovenska!  
 
Slušnosť zvíťazí. 
Michal Kravčík 
Predseda Demokratickej strany  
 

29. FEBRUÁR 2020

Človek, ktorý dal dole Kočnera
Rozhovor na str. 5 - 6

SLUŠNOSŤ
zvíťazí

ODHALIL  
KOČNEROVCA, 
TERAZ ČELÍ POMSTE...
čítajte na str. 3

Filip
Rybanič



Hoci je srdcom neúnavný bojovník Jozef Rajtár poslancom parlamentu iba štyri roky, 
dokázal to, čo sa mnohým nepodarilo za ich celoživotnú politickú kariéru.  
"Postavil som sa tomu najhoršiemu zlu, ktoré na Slovensku vládlo – mafiánom a podvodníkom  
v podobe Kočnerovcov. Vďaka mojej práci je dnes za mrežami Bašternák, majiteľ komplexu Bonaparte,  
v ktorom celé roky býval aj expremiér Fico. Odhalil som jeho podvody na vratkách DPH. Spolu s mojim 
asistentom Filipom Rybaničom sme odhalil aj podvodné prevody bytov vo Five Star Residence, ktoré 
má na svedomí Marian Kočner. Podal som 17 trestných oznámení na rôznych podvodníkov a mafiánov. 
Vďaka mne odstúpil minister vnútra Kaliňák, prezident finančnej  správy Imrecze,  
či šéf finančnej polície Slobodník."

Misia Jozefa Rajtára však ešte neskončila.

Natália Blahová pomáha rodinám, seniorom, opusteným deťom i ľuďom s postihnutím.  
„Vždy sa snažím stáť na strane malých a slabých v boji proti systému za ich práva a záujmy. 
V tomto volebnom období som otvorila megakauzy, ktoré ľudí prinútili zamyslieť sa nad tým, 
ako sa naša spoločnosť stavia k tým nazjraniteľnejším. Bohužiaľ tento štát nie je pre všetkých.  
Nie je pre slabých, chorých, seniorov. Chráni neslušných politikov a úradníkov zneužívajúcich 
slabosť ľudí odkázaných na pomoc. V kauze Čistý deň som bránila maloleté dievčatá, ktoré boli 
sexuálne zneužívané v resocializačnom zariadení. V kauze Domu hrôzy Steffi som bojovala za 
seniorov, ktorých nedôstojne ponižovali. Pomáhala som rodičom, ktorým uniesli deti a štát  
sa na nich vykašľal. Bola som tam, kde štát šliapal po právach slabých. Tieto súboje boli  
vždy nemilosrdné, ale vytrvalosť priniesla výsledky.“ 

DEMOKRATICKEJ 
STRANY

Najznámejšie 
OSOBNOSTI

Ľubomír Galko je teda nielen bojovník proti korupcii, ale aj muž činu.

PONUKA INÝCH POLITICKÝCH STRÁN
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Ľubomír Galko je človek, ktorý z duše nenávidí korupciu.  
„Viem, že korupcia ničí Slovensko ekonomicky aj morálne. Preto som ako minister obrany 
nekompromisne zrušil všetky nevýhodné zmluvy, ktoré uzavreli moji predchodcovia. Ukončil som 
tak kšefty podvodníkov, bez ohľadu na farbu ich politického trička. Tým som ušetril milióny eur 
našich spoločných peňazí. Nikdy sa nebojím na rovinu povedať, čo si myslím o zlodejinách. Ale hlavne 
konám. Ako minister som vrátil zhabané pozemky ľuďom v Javorine. Zrušil som zákaz vstupu do 
vojenských lesov na celom Slovensku, takže vďaka tomu vstup do nich už nie je len pre vyvolených 
papalášov, ale na hríby či len tak na prechádzku tam môžu chodiť všetci ľudia. Dosiahol som 

odstavenie tajomníka Bezpečnostnej rady Jasaňa, spojky medzi mafiánmi Vadalovcami  
a Úradom vlády. Nechal som preveriť jeho bezpečnostnú previerku, čo viedlo  

k Jasaňovmu odchodu z úradu.“

Environmentalista Michal Kravčík je predsedom Demokratickej strany.  
„Celý život sa venujem ochrane životného prostredia a najmä ochrane vody. V rokoch 1992 – 1998 
som sa postavil proti výstavbe priehrady pri obci Tichý Potok na rieke Torysa. Moja práca a úsilie 
boli odmenené Goldmanovou cenou, ktorá je v odborných kruhoch považovaná za environmentálnu 
Nobelovu cenu a každý rok ju získava len jeden zástupca kontinentu, ktorý sa vytrvalo a efektívne 
angažuje v ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia. Som zakladateľom organizácie Ľudia 
a voda, ktorá na Slovensku vybudovala niekoľko malých vodných nádrží. Odštartoval som globálne 
iniciatívy na ozdravenie klímy planéty Zem - Hlas vody pre klímu a Dážď pre klímu a Programu 
pre obnovu krajiny Košického kraja. Ako poslanec Košického samosprávneho kraja sa naďalej 
zasadzujem o ochranu pitnej vody a bojujem proti klimatickým zmenám.“ 

Natália Blahová bojovala a bude bojovať za vás!

Michal Kravčík je environmentalista telom aj dušou.



Na prvých dvoch miestach máme symbolicky kandidáta  
z metropoly západného Slovenska a kandidáta z metropoly 
východného Slovenska.  
 
Pre porovnanie:  
Kým Demokratická strana má v prvej desiatke až osem 
regionálnych kandidátov, napríklad strany Za ľudí, SNS  
a Smer-SD majú v prvej desiatke len piatich regionálnych 
kandidátov, strany PS-Spolu a Sme rodina len štyroch a SaS len 
troch, pričom SaS na prvých šiestich miestach svojej kandidátky 
umiestnila výlučne kandidátov z Bratislavy.  
DEMOKRATICKÁ STRANA JE POCTIVÁ  
CELOSLOVENSKÁ STRANA.  
 
Zo všetkých kandidujúcich strán máme druhý najväčší počet 
žien na kandidátke.  
 
Na kandidátke máme zastúpené všetky profesie: robotníkov, 
pekárov, farmárov, zdravotné sestry, lekárov, ekológov, učiteľov 
a mnohé ďalšie. Je logické, že dôchodca nebude v parlamente 
hlasovať proti záujmom dôchodcov, že zdravotné sestry budú 
prihliadať na to, akú ťažkú prácu ich kolegyne vykonávajú.   
 

Máme na kandidátke najvýraznejších bojovníkov proti mafii 
a gaunerom s hmatateľnými výsledkami, najvýraznejšie 
opozičné tváre. Nečudo, že viacerí z nich (Rajtár, Galko, Blahová, 
Janíček) si „za odmenu“ vyslúžili súdne spory od Kočnerovcov, 
mafiánov a oligarchov; dokonca niektorí z nich čelili hrozbe 
zavraždenia!  

AKO KOČNEROVCI ZNIČILI ŽIVOT MLADÉMU ČLOVEKU

PREČO JE DÔLEŽITÉ ÍSŤ 
29. FEBRUÁRA VOLIŤ?   
Aby na Slovensku boli 
stíhaní ľudia, ktorí páchajú 
korupciu a nie tí, ktorí na 
ňu poukazujú – ako Filip 
Rybanič.  
Filip ako pracovník Tatra banky 
odštartoval jednu z najväčších 
politických káuz o finančných 
transakciách medzi daňovým 
podvodníkom Bašternákom a 
exministrom Kaliňákom. Kým v 
zahraničí sa kladie veľký dôraz, 
aby bankový úradník podozrivé 
transakcie pozorne sledoval,  

na Slovensku je to opačne.  
Kaliňákova polícia konala 
rýchlo, štátna moc sa rozhodla, 
že bude stíhať odvážneho 
chlapca. Po Filipa si prišli do 
práce, v noci ho obvinili. Kým 
jeho najbližší sa o neho 
strachovali, na policajnej 
stanici sa konal výsluch ako 
z nevydarenej akčnej 
kriminálky. Keď sa Filip 
dopytoval, či môže mať 
advokáta, odvrkli mu, že v 
takom prípade ho na víkend 
zavrú do basy a bude spať 
na tvrdom kameni v 
cele s feťákom alebo 

alkoholikom. Postup polície voči 
Filipovi označil za protizákonný 
a podvodný aj krajský súd.  
 
Filip Rybanič je symbol boja 
proti korupcii. Je dôležité, aby 
sa ľudia ako on angažovali vo 
verejnom živote. Potrebujeme 
však vašu pomoc – podpora 
Demokratickej strany znamená 
aj podporu pre Filipa 
Rybaniča.

LEGENDA DOPLŇOVAČKY: 1. Mäsový výrobok, 2. Názov 
mesiaca (básn.), 3. Druh sýkorky, 4. Príloha, 5. Vulgarizmus, 
6. Druh malín, 7. Kauza M. Kočnera, 8. Dielo Boženy S. 
Timravy, 9. Hlupák, 10. Kde strávili sviatky L. Bašternák a M. 
Kočner., 11. Trieska, 12. Ťažko, tiesnivo, 13. Mužské meno 
(30. 11.), 14. Premárnený, 15. Štát na ostrove Európy

NAŠE POSOLSTVO ZISTÍTE V TAJNIČKE   
Správne znenie tajničky nám posielajte na našu 
poštovú alebo emailovú adresu (na zadnej strane). 
Troch z vás odmeníme.
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je celoslovenská strana s najlepšou kandidátkou



Kedy bude na Slovensku lepšie? 
Keď bude ideálom spoločnosti človek, 
ktorý celý život tvorí hodnoty a nie 
mafián, ktorý okradol pracujúcich 
ľudí. Keď tu nebudú žiadne Gorily 
ani „naši ľudia“, skrátka, žiadni 
Kočnerovci. To je jediná šanca pre 
slušné Slovensko.  
 
Myslíte si, že to máte šancu na 
Slovensku docieliť? 
Samozrejme, kvôli tomu som išiel do 
politiky, zmeniť to. 
 
Čo bolo tým konkrétnym impulzom? 
Keď sa mi narodila moja prvá dcéra. 
Je to úžasný a neopakovateľný 
pocit, keď sa vám narodí vaše prvé 
dieťa. Vtedy som si povedal, že to 
nenechám len tak. 
 
To bolo keď vládol Fico, Mečiar 
a Slota? 
Áno, krajina bola v rozklade. Ja 
som si predstavil, že sa ma dcéra 
raz v budúcnosti opýta: „Tato, čo 
si urobil vtedy, keď sa dalo niečo 
zmeniť? Prečo sme krajina, kde 
vládnu mafiáni a gauneri? Prečo 
moji rovesníci odišli do zahraničia 
a nechcú sa vrátiť domov?“ Vtedy 
som sa rozhodol, že sa v pravý čas 
aktívne zapojím do politiky. Tá 
chvíľa prišla v roku 2016, keď ma 
ľudia zvolili do parlamentu a stal 
som sa poslancom Národnej rady 
Slovenskej republiky. 
 
Aj po štyroch rokoch pôsobenia 
v úlohe poslanca parlamentu to 
považujete za správne rozhodnutie? 
Určite áno.  
 
Čo považujete za svoj najväčší počin 
v úlohe poslanca? 

Úspešný boj s Kočnerovcami. Stál  
ma veľa síl a bol ohrozený nielen  
môj život, ale aj život mojich detí.  
Ale nebojím sa. Čo som si predsavzal, 
splním. 
 
Ako? 
Privediem Demokratickú stranu 
do novej slušnej vlády. Slušná 
prezidentka a slušná vláda 
znamenajú slušné Slovensko.   
 

Uvedomujete si, že pod pojmom 
„Kočnerovci“ napádate aj svojich 
možných spojencov? 
Nikoho nenapádam. Je čas pre 
Slovensko bez Goríl, Kočnerovcov 
a s nimi prepletených ľudí. Prichádza 
čas slušných ľudí. 
 
Myslíte tým - padni komu padni? 
Hovorím, že na Slovensku bude 
lepšie len vtedy, keď vo vláde nebudú 
žiadne Gorily, Kočnerovci, mafiáni 
ani „naši ľudia“. Pozrite, v roku 1989 
sa dostali k moci ľudia s väzbami na 
ŠTB. V tej eufórii sme to prehliadli 
a trpíme tým dodnes. Z histórie sa 
treba poučiť. Teraz je jedinečná šanca 
vrátiť Slovensko na cestu slušnosti. 
Všetkých tých, ktorí raňajkovali  
s Kočnerovcami, chodili s nimi na 
plesy, na lyžovačky na Donovaloch, 
stretávali sa s nimi, kšeftovali s nimi 
a kuli pikle, ale napríklad aj tých, 
ktorí vedeli o Gorile a nič nespravili, 
tých všetkých treba teraz vo voľbách 
poraziť a vyhnať ich tak z verejného 

života. A verím, že ľudia to v týchto 
voľbách aj spravia. 
 
Nemyslíte si, že takto strácate 
sympatie potenciálnych spojencov 
v budúcej vláde?  
Do politiky som vstúpil, lebo som 
videl, ako sa tu na bežného človeka 
úplne kašle. Chcel som to zmeniť. 
Politici musia spraviť pre ľudí, čo je 
v ich silách. Kto nesúhlasí, nemá vo 
vláde čo hľadať.  
 
Podarila sa vám  zmena? 
Roky som bojoval proti neprávosti. 
Dnes celé Slovensko sleduje najväčší 
proces v histórii Slovenska – 
s podvodníkom Kočnerom, ktorý, ako 
sa dozvedáme, je krytý politickými 
špičkami. Zmena nastane len vtedy, 
keď všetky Gorily, Kočnerovci, 
Maznákovia a s nimi prepletení ľudia 
budú spravodlivo potrestaní. Títo 
ľudia roky vyciciavajú a okrádajú 
slušných ľudí. 
 
Aké konkrétne úspechy ste dosiahli? 
Podal som 17 trestných oznámení 
na rôznych Kočnerovcov. Ako prvý 
skončil v base Bašternák. Neskôr aj 
roky nedotknuteľný Kočner. Aj vďaka 
odhaleniam môjho asistenta Filipa 
Rybaniča odstúpil „korunný princ“ 
Smeru Robert Kaliňák. Podarilo sa 
mi odstaviť prezidenta finančnej 
správy Františka Imreczeho. Na náš 
tlak odstúpil mocný šéf finančnej 
polície Bernard Slobodník. To boli 
nesporné úspechy. Avšak zločincov 
a skorumpovaných ľudí, ktorých je 
potrebné odstaviť z verejného života 
alebo rovno poslať do basy, je stále 
dosť. Moja misia ešte neskončila. 
 
Myslíte si, že máte šancu dostať sa 
do parlamentu? 
Určite. Rozhodnú ľudia, nie politické 
hry. Demokratická strana je plná 
slušných ľudí. A slušnosť musí na 
Slovensku zvíťaziť.   
 
Vaši súperi upozorňujú, že ak ľudia 
budú voliť Demokratickú stranu, 
prepadne ich hlas. 
To sú len klasické primitívne 
politické hry. 
 
Ale agentúry vám v prieskumoch 
veľa percent nedávajú. 
Viem, že viaceré politické strany 
strašia, aby ste volili ich, nie 
nás. A takto tu volíme už roky. 
A výsledok? Po Mečiarovcoch prišli 
Gorily a po Gorilách zase Kočnerovci. 

S VOLEBNÝM LÍDROM 
DEMOKRATICKEJ STRANY
JOZEFOM RAJTÁROM

Slušnosť musí na 
Slovensku zvíťaziť.

Rozhovor
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A to len preto, že sme sa nechali 
nachytať. Vo voľbách nerozhodujú 
prieskumy ani agentúry, ale ľudia, 
ktorí volia. S nimi spoločne porazíme 
nielen Kočnerovcov ale aj nečestných 
autorov rozprávok o prepadnutých 
hlasoch. 
 
Veríte si?  
Verím v slušnosť a verím tímu 
Demokratickej strany. Na kandidátke 
máme ľudí zo všetkých kútov 
Slovenska. Sú to lekári, zdravotné 
sestry, robotníci, farmári a mnohí 
ďalší. Sme tím, ktorý je odhodlaný 
priniesť slušnosť do vlády. 

Kde ste nabrali svoje presvedčenie  
a skúsenosti? 
Veľa som cestoval, mal som možnosť 
spoznať rôzne kultúry, poučiť 
sa z nich a vidieť, ako funguje 
naozajstná demokracia v praxi. 
 
Žili ste v Južnej Kórei, Austrálii, Číne 
či Hongkongu. Čo ste si z tých krajín 
zobrali? 
Ako úžasne v nich fungujú niektoré 
veci. V Južnej Kórei si dajú cieľ 
a za noc vedia spraviť aj nemožné. 
Nepoznajú prekážky, snažia sa, 
dokiaľ sa niečo nepodarí. To mi 
aj ostalo – dať si cieľ a spraviť aj 
nemožné, aby som ho dosiahol.

A čo ďalšie krajiny? 
V Číne sa budujú obrovským tempom 
cesty, diaľnice a rýchloželeznice. 

Tu vám nejaký Fico pred desiatimi 
rokmi povie, že diaľnica do Košíc 
bude v roku 2010 a dnes nie je 
nič, len tento pán kľudne sľubuje 
ďalej, chráni Maznákov a pije kolu 
s Pentou. Stačilo. 
 
V Hongkongu ste šéfovali celej 
ázijskej sekcii bánk. Prečo ste odišli 
z takej lukratívnej pozície? 
Počas môjho života v zahraničí 
som neustále sledoval dianie na 
Slovensku. Preto som sa vrátil 
domov, aby som pomohol vrátiť 
občanom Slovenska ich krajinu, 
ktorú im ukradli Kočnerovci  
a Gorily.  
 
Teraz ste volebným lídrom 
Demokratickej strany. Prečo by 
ľudia mali voliť práve túto stranu? 
Ľudia potrebujú slušných politikov, 
ktorí poznajú problémy bežných 
ľudí naprieč celým Slovenskom 
od východu až na západ. Politikov 
s reálnymi skutkami, nie prázdnymi 
rečami. A práve takí ľudia 
Demokratickú stranu tvoria. 
 
Čo chcete odkázať voličom? 
Aby nestrácali nádej. Postaráme 
sa o to, že naše spoločné peniaze 
pôjdu na nemocnice, pomoc starým 
a bezbranným, na cesty, diaľnice, 
dôchodky, tým, ktorí tvoria hodnoty 
a aj na podporu mladých. Nie mafii  
a nie Kočnerovcom. 
 
Poďme voliť. Voľme srdcom 
alebo rozumom, no hlavne 
slobodne. Slušnosť musí 
zvíťaziť.

„Ako 20-ročný som odišiel do Južnej 
Kórey, kde som sa naučil hovoriť po 
kórejsky. Neskôr som odišiel do Austrálie, 
kde som si bežnou manuálnou prácou 
-  zberom ovocia a umývaním riadov - 
zarábal na živobytie a štúdium. Potom 
som odišiel do Číny, kde som učil na 
strednej škole angličtinu. Zároveň to bola 
skvelá príležitosť precestovať takmer 

celú Čínu. Keď som sa vrátil, robil som 
v Samsungu v Galante, neskôr som získal 
prácu v banke, z ktorej ma často vysielali 
na služobné cesty po celej Európe, až 
som nakoniec aj vďaka mojej znalosti 
kórejčiny získal pozíciu v Hongkongu, 
kde som šéfoval celej ázijskej sekcii bánk. 
Tam som žil aj s mojou rodinou štyri 
roky.“

Jozef Rajtár, 43 rokov, ženatý, 2 deti  
študoval manažment na Open University vo Veľkej Británii,  
kórejčinu v Južnej Kórei   
záľuby: knihy, prechádzky v prírode, spánok

PRECESTOVAL SVET A SPOZNÁVAL RÔZNE KULTÚRY:

Preto som sa vrátil domov, 
aby som pomohol vrátiť 
občanom Slovenska ich 

krajinu, ktorú im ukradli 
Kočnerovci a Gorily.

Zasa to budú na nás skúšať. Zas nás 
budú klamať a balamutiť, aby sa udržali 
pri moci. Robia to pravidelne. Vždy pred 
voľbami začnú parlamentní politici 
strašiť ľudí báchorkami o prepadnutých 
hlasoch. 
 
Voľte len nás - veľké parlamentné strany, 
čo sa moceme v parlamente už 20 rokov 
a prinášame vám blahobyt, lebo keď 
dáte hlas menším, tak prepadne. Omyl, 
podvod alebo rozprávka s tragickým 
koncom, ktorá, žiaľ, funguje. Možno aj 
tento podvod je dôvodom, že u nás je 
v parlamentných voľbách skoro polovica 
prepadnutých hlasov. Lebo toľko ľudí 
jednoducho nechodí voliť. 
 
Parlamentní politici skúšajú rozprávku 
o prepadnutých hlasoch na ľudí už dlhé 
roky.   
 
Výsledky hovoria za všetko. Hádzaním 
hlasov na väčšiu kopu sme sa dopracovali 
k mečiarizmu. Volením „menšieho 
zla“ sme sa dopracovali ku Gorilám. 
Zo strachu z prepadnutia hlasov sme 
pomohli k vláde Kočnerovcom. Ľudia sa 
stali obeťami volebných podvodov, ktoré 
na nich politici napáchali.  
 
Stačilo! Táto tragická rozprávka 
o prepadnutých hlasoch práve 
končí. Dnes už všetci vieme, že náš 
hlas sa nikam neprepadá. V slušnej 
a demokratickej krajine má náš hlas 
obrovskú váhu. Lebo je vyjadrením nášho 
záujmu o svet, o život, o správu nášho 
spoločného štátu. A toho sa niektorí 
politici boja. Boja sa, že si uvedomíme 
svoju silu. Boja sa svojho konca. 
 
Teraz im ukážeme, že my sa zastrašiť 
nedáme. K voľbám prídeme sebavedomo. 
Budeme voliť srdcom, rozumom, budeme 
voliť slobodne a bez strachu. Malé i veľké 
zlá pošleme na smetisko dejín. Po vládach 
mečiarizmu, Goríl a Kočnerovcov je čas 
pre vládu slušnosti. Zaslúžime si slušnú 
krajinu, v ktorej sa bude dobre a slušne žiť. 
 SLUŠNOSŤ ZVÍŤAZÍ!

ROZPRÁVKA 
O PREPADNUTOM HLASE

Verím v slušnosť a verím 
tímu Demokratickej strany. 

Na kandidátke máme 
ľudí zo všetkých kútov 
Slovenska. Sú to lekári, 

zdravotné sestry, robotníci, 
farmári a mnohí ďalší. Sme 

tím, ktorý je odhodlaný 
priniesť slušnosť do vlády.
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1. Jozef Rajtár Dip. Mgmt, poslanec NR SR,   
 Bratislava
2.  Ing. Michal Kravčík, CSc., environmentalista,  
 Košice
3.  Mgr. Natália Blahová, sociálna poradkyňa,   
 poslankyňa NR SR, Zavar
4.  Mgr. Ľubomír Galko, poslanec NR SR, Stupava
5.  Ing. Miroslav Ivan, poslanec NR SR,  
 Banská Bystrica
6.  MUDr. Michal Bucek, lekár, Bratislava
7.  Mgr. Stanislav Rajnoha, historik umenia, 
 Banská Bystrica
8.  Ing. Lukáš Ranik, viceprimátor mesta, Púchov
9.  Ing. Stanislava Bytčanek, konateľka a   
 manažérka, Žilina 
10.  Oto Šátek, podnikateľ, Tomášov
11.  Mgr. Renáta Kaščáková, poslankyňa NR SR,   
 Trenčín
12.  MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH, detský   
 chirurg, Bratislava 
13.  Mgr. Jakub Nedoba, poslanec NR SR, Bratislava
14.  Ing. Štefan Pecen, tlmočník, prekladateľ,   
 Bratislava
15.  Ing. Vladimír Sloboda, manažér, poslanec NR  
 SR, Bratislava
16.  Mgr. Radoslav Pavelka, poslanec NR SR, Nitra
17.  Ing. Ivo Nemčič, podnikateľ v oblasti    
 elektroniky, Bratislava
18.  MUDr. Iveta Fulková, lekárka, Spišská Nová Ves
19.  Ondrej Janíček, MBA, prokurista, Trenčín
20.  Pavol Kubiš, technik, Bratislava
21.  Ing. Milan Vrabeľ, IT systémový inžinier,   
 Raslavice
22.  Ing. Pavol Líška, manažér, Myjava
23.  Mgr. Selim Hikmet, samostatne hospodáriaci  
 roľník, Bratislava
24.  prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., univerzitný  
 profesor, Jazernica
25.  Pavol Bottka, živnostník - farmár, Iža
26.  JUDr. Pavol Varga, žurnalista, Marianka 
27.  Ing. Dušan Rolín, odborný konzultant, Hronsek
28.  Ing. Drahomír Krčmárek, stredoškolský učiteľ,  
 Liptovský Ondrej
29.  Ing. Ondrej Kvasnica, PhD., kybernetik, ekonóm  
 a pedagóg, Trenčín
30.  Bc. Martina Ertel Hajduchová, grafická   
 dizajnérka, Prievidza
31.  RNDr. Július Kovács, geofyzik, Veľký Krtíš
32.  Ing. Mgr. Peter Cvik, výsluhový dôchodca, Bánov
33.  Mgr. Dušan Jaššo, učiteľ hudby a rybár, Snežnica
34.  Ing. Marek Žiačik, ekológ, Banská Bystrica
35.  Ing. Ján Cimerman, vedúci odboru informačných  
 systémov, Banská Bystrica
36.  Ing. Juraj Hríb, projektant, Zvolen
37.  Miroslav Ertel, fotograf, Cigeľ

38.  Ing. arch. Martin Čurilla, architekt, Spišské   
 Vlachy
39.  Roman Krištof, konateľ firmy, Trenčianske   
 Teplice
40.  JUDr. Milan Trnovský, advokát, Liptovský   
 Mikuláš
41.  JUDr. Robert Bezek, MBA, súkromný podnikateľ,  
 Rožňavské Bystré
42.  Mgr. Oľga Beständigová, krasokorčuliarka,   
 Bratislava
43.  Ing. Miroslav Szabados, výsluhový dôchodca,  
 Komárno
44.  Ing. Jozef Rybár, dôchodca, Bratislava
45.  Ing. Viliam Šlahor, živnostník, masér, Bratislava
46.  Ing. Martin Breštenský, SZČO, stavebník,   
 Bratislava
47.  Ing. Peter Šmotlák, SZČO, stavebný inžinier,   
 Bratislava
48.  Pavol Bodor, SZČO, reštaurátor kultúrnych   
 pamiatok, Zuberec
49.  Roman Pinke, manažér v poľnohospodárstve,  
 Dubník
50.  Kvetoslava Berkyová, asistentka osvety zdravia,  
 Rudňany
51.  Matej Skurčák, živnostník, Habovka
52.  MVDr. Roman Krištín, veterinár, Veľké   
 Kršteňany
53.  Mgr. Ivan Švajlen, tlmočník a prekladateľ, učiteľ,  
 Banská Bystrica
54.  Mgr. Ľudmila Šimková Filipovičová, učiteľka,  
 Biely Kostol
55.  Mgr. Anna Menkynová, sociálna poradkyňa,   
 Brezová pod Bradlom
56.  Mgr. Richard Baranič, psychológ, Lokca
57.  Štefan Hrončo, živnostník, pekár, Dunajská   
 Lužná 
58.  Eulalia Štefanová, environmentalistka,   
 Zamarovce
59.  MUDr. Robert Roland, lekár, Košice
60.  Ing. Martin Župa, konateľ firmy, Košice
61.  Robert Krampl, IT technik, Bratislava
62.  Mgr. Katarína Kuchťáková, sociálna poradkyňa,  
 Lokca
63.  Marcela Ivanová, manažérka, Veľké Uherce
64.  Darina Rybárová, eventová manažérka,   
 Kanianka
65.  Libuša Jízdná, lyžiarska inštruktorka, Košice
66.  doc. Mgr. Ivona Kollárová, PhD., vedecká   
 pracovníčka SAV, Bratislava
67.  Ing. Milan Beňo, samostatne hospodáriaci   
 roľník, Turany
68.  Ing. Anna Schlentcová, ekologička, Košice 
69.  Mgr. Petra Sekulová, zdravotná sestra, Spišská  
 Nová Ves
70.  Ing. Iveta Geletková, starostka obce, Mlynky
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71.  Mgr. Daniela Antalová, pedagogička, zdravotná  
 sestra, Spišská Nová Ves
72.  Ing. Milan Kormaník, technický riaditeľ,  
 Liptovský Ján
73.  Štefan Lazorišák, spisovateľ, Košice
74.  Jozef Horváth, divadelný manažér, Košice
75.  PaedDr. Tibor Kočík, spisovateľ a etopéd, Košice
76.  Róbert Jurčák, pracovník bezpečnostnej služby,  
 Košice
77.  Ing. Juraj Šinka, projektant, Trenčín
78.  Ing. Jozef Hrabina, konateľ spoločnosti, dizajnér  
 interiérov a exteriérov, Nitra
79.  Branislav Hronec, SZČO, výrobca výrobkov   
 z kovu, Detva
80. Mgr. David Bučko, podnikateľ v stavebníctve,  
 Bratislava 
81.  Ing. Milan Michalič, predseda poľnohospodárskeho  
 družstva, Poruba pod Vihorlatom
82.  Mgr. René Kameník, vedecký pracovník, Košice 
83.  Ing. Igor Krafčík, obchodný manažér, Košice
84.  Ing. Rudolf Sloboda, SZČO, projektový manažér,  
 Bratislava 
85.  Ľuboš Šimún, fitness tréner, Likavka
86.  Marek Krupa, podnikateľ v gastronómii   
 Bohdanovce nad Trnavou 
87.  PhDr. Eva Samolejová, MPH, referentka   
 verejného obstarávania, Bratislava 
88.  Natália Pepuchová, SZČO, asistentka poslanca,  
 Bratislava
89.  Ing. Igor Hornák, CSc., manažér, Bratislava 
90.  Ingrid Žilincová, ekonómka, Banská Bystrica 
91.  Ing. Martin Šikula, prednosta mestského úradu,  
 Banská Bystrica
92.  Marta Klačanová, podnikateľka, finančná   
 poradkyňa, Selce 
93.  Bc. Jaroslav Bytčanek, konateľ a manažér, Žilina 
94.  Edita Takáčová, zdravotná sestra, Slovenské  
 Nové Mesto 
95.  Mgr. Ester Kramárová, psychologička,   
 Podlužany 
96.  František Turňa, filmár, Bratislava 
97.  Ing. Patrik Drahovský, podnikateľ, konateľ   
 spoločnosti, Nitrianska Blatnica
98.  MUDr. Juraj Šváč, PhD., lekár, Tajov 
99.  Vladislav Kačmár, invalidný dôchodca, Stročín
100.  Jana Kulichová, živnostníčka, keramička, Iža 
101.  Jakub Skurčák, podnikateľ, Habovka
102.  Tomáš Beck, výrobný pracovník, Choča
103.  Ing. Peter Bohunický, IT konzultant, Žilina
104.  Ing. Oto Kopál, dôchodca, Jaslovské Bohunice
105.  Ľudmila Miklovičová, dôchodkyňa, Sereď
106.  Ing. Daniel Ferenci, softvérový inžinier,   
 Bratislava
107.  David Štefan, manažér, Bratislava
108.  Ing. arch. Tomáš Gál, PhD., architekt, Bratislava
109.  Mgr. Ľubomír Macek, SZČO, organizátor   
 podujatí, Čereňany 
110.  Mgr. Peter Zika, projektový manažér, Bratislava
111.  Michal Lipák, obchodný manažér, Vranov  
 nad Topľou

112.  Ing. Ľuboš Mancal, podnikateľ v službách,   
 Bratislava
113.  Pavel Petráš, environmentalista, Zamarovce
114.  Eva Filipková, dôchodkyňa, Banská Bystrica
115.  Zdeněk David, podnikateľ v energetike, Banská  
 Bystrica
116.  Rastislav Pjontek, rybár, Stará Ľubovňa
117.  Jaroslav Brezňan, profesionálny rodič, Rožňava
118.  Mgr. Martina Hermanová, terénna sociálna   
 pracovníčka, Boleráz
119.  Bc. Katarína Péchyová, poštová doručovateľka,  
 Trnava
120.  Ján Eliáš, dôchodca, Spišská Belá
121.  Mgr. Silvia Šimeková, asistentka poslanca NR  
 SR, Vysoké Tatry
122.  Ing. Juraj Šimko, vedúci oddelenia pre finančné  
 plánovanie, Bratislava
123.  Ing. Juraj Štít, programátor, Pezinok
124.  Ing. Rudolf Klimek, analytik/programátor,   
 Bratislava
125.  Ing. Ľubica Staroňová, ekonómka, Liptovský   
 Mikuláš
126.  Mgr. Marcela Čaklošová, stredoškolská učiteľka,  
 Vitanová
127.  Roman Gróf, dôchodca, Bratislava
128.  Juraj Ivan, obchodný referent, Veľké Uherce
129.  Ing. Barbora Balážová, účtovníčka, Bratislava
130.  Ing. Rastislav Mackovič, stavebný dozor,   
 Bratislava
131.  Rudolf Čerňan, podnikateľ, obchodník s ovocím  
 a zeleninou, Lukáčovce
132.  František Poláček, nástrojár, Spišská Belá
133.  Vilma Mancalová, dôchodkyňa, Bratislava
134.  Emil Sútor, koordinátor, finančný konzultant,  
 Lučenec
135.  Martina Pavelková, administratívna    
 pracovníčka, Nitra
136.  Katarína Orosová, asistentka predaja, Bratislava
137.  Ing. Milan Sáska, živnostník, inštruktor   
 autoškoly, Trenčín
138.  Bc. Jakub Blaha, študent, Zavar
139.  Bc. Daniela Minčíková, študentka, Trnava
140.  Ing. Jaroslav Šmíd, PhD., manažér, Trenčín
141.  Marcela Barteľová, poisťovacia poradkyňa,   
 Spišská Nová Ves
142.  Mgr. Tatiana Barteľová, pracovníčka účtovných  
 transakcií, Spišská Nová Ves
143.  Štefan Stankovský, dôchodca, Stupava
144.  Ing. Ivan Macek, obchodný zástupca, Nové   
 Zámky
145.  Ing. Vladimír Matfiak, ekonóm, Spišská Belá
146.  Miroslav Martišovič, študent, Bratislava
147.  Ing. Alena Faiglová, administratívna    
 pracovníčka, Liptovský Mikuláš
148.  Mgr. Dušan Káčer, projektový manažér, Nitra
149.  Miroslav Štelcl, odborný predajca, Banská   
 Bystrica
150. Mgr. Tibor Kramár, LL.M., manažér    
 súkromných škôl, Nová Dubnica
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SPRAVODLIVOSŤ  
- väzenie skorumpovaným politikom a mafiánom
SPOKOJNÍ PACIENTI  
- ošetrenie u lekára bez čakania                                                
VIAC PREVENCIE  
- menej chorôb, zdravší národ 
SVIEŽE SLOVENSKO  
- krajina čistej vody a zdravých potravín 
OŽIVENIE VIDIEKA  
- cesty, predaj z dvora, rodinné farmy 
DOSTATOK DOMOVOV SENIOROV  
- dostupnosť bez čakania 
VIAC PEŇAZÍ V PEŇAŽENKE 
- vyššie čisté príjmy pre všetkých 
KVALITNEJŠIE ŠKOLSTVO  
- návrat výučby remesiel do našich škôl 
VYŠŠIE PLATY V ŠKOLSTVE 
- učitelia aj nepedagogickí zamestnanci 
ZRUŠENIE KONCESIONÁRSKYCH POPLATKOV 
- pre všetkých 
ZRUŠENIE REGISTRAČNEJ DANE 
- prepis vozidla bez poplatku 
ŠPZ NA MAJITEĽA VOZIDLA 
- ušetrené peniaze ľuďom aj štátu 
ZRUŠENIE eKASY 
- zníženie záťaže, nižšie spotrebiteľské ceny 
LEPŠIA POLÍCIA 
- viac policajtov v uliciach, menej v administratíve 
POMOC ĽUĎOM 
- nová technika vojakom a hasičom ku katastrofám

PREČO VOLIŤ  
DEMOKRATICKÚ STRANU?

Demokratická strana patrí medzi 
najstaršie politické strany na 
Slovensku. Vznikla počas SNP. 
Jej korene boli zaliate krvou 
bojovníkov proti fašizmu. Vo 
voľbách v Československu v 1946 
dosiahla na Slovensku historické 
víťazstvo s viac ako 66 % a 
porazila komunistov. Dokázala to 
vďaka spojeniu demokratických 
síl evanjelikov a katolíkov a vďaka 
zmobilizovaniu všetkých vrstiev 
spoločnosti - roľníkov, robotníkov 
aj inteligencie.  
 
Tí istí komunisti ju po februárovom 
puči v roku 1948 kruto zlikvidovali 
a zakázali. Prešli ťažké roky 
neslobody a ľud opäť povstal. 
Vlajku Demokratickej strany 
zdvihli jej noví nasledovatelia a  
k jej obnoveniu prišlo 10. decembra 
1989 v Deň ľudských práv.  
 
Volebný program Demokratickej 
strany bol založený na zásadných 
hodnotách: stredobodom je 
človek, jeho suverenita, právo 
a návrat k hodnotám slobody, 
demokracie a tradičnej európskej 
kresťanskej morálke. Je potrebné 
sa znova hlásiť k týmto hodnotám 
z minulosti.  
 
Som presvedčený, že slušnosť 
programu Demokratickej 
strany bude mať úspech. 
Občania Slovenska už 
majú dosť negatívnych 
skúseností s populistickými a 
skorumpovanými politikmi. 

Výsledkami ich pôsobenia je 
rozsiahla korupcia, klientelizmus 
a strata dôvery. To rozožiera našu 
milovanú krajinu. Podvodníci, 
zbohatlíci a oligarchovia ovládli 
ekonomiku, políciu a justíciu a 
prenikli do mnohých súčasných 
politických strán. Výzvou pre 
zmenu je aj hrozba a návrat 
fašistickej a komunistickej 
ideológie, ktoré sú nepriateľom 
demokracie.  
 
Dnes držíme vlajku Demokratickej 
strany a ideme s ňou tam, kam 
táto spoľahlivá politická sila patrí 
– do Národnej rady Slovenskej 
republiky. Sme pripravení zvíťaziť 
rovnako ako naši predchodcovia 
v 1946. Zase sú medzi nami 
robotníci, poľnohospodári, drobní 
podnikatelia, zdravotné sestry, 
lekári aj učitelia zo všetkých 
kútov Slovenska. Sú medzi nami 
mnohí, ktorých rodičia či starí 
rodičia zakladali v minulosti 
Demokratickú stranu. Môžete sa  
na nás spoľahnúť. 

„Morálka, etika a prosperita sú 
hlavné atribúty slušnej politiky 
Demokratickej strany.  
Slušnosť sa vracia.“  
 
Preto je potrebné voliť 
Demokratickú stranu. 
 
Ing. Ján Holčík, CSc. 
Predseda Demokratickej strany 
1990 -1992  
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