
Dohoda demokratickej parlamentnej 
i mimoparlamentnej opozície

Slovensko sa znova ocitlo v hraničnej situácii. Pohŕdanie spravodlivosťou, také 
vlastné organizovanému zločinu, sa opäť snaží určovať charakter štátnej moci. 
 
Počas troch vlád Roberta Fica arogancia moci narástla do obludných 
rozmerov. Privilegovaní šliapu po právach radových občanov. Spoločnosť je 
deprimovaná. Žije s pocitmi úzkosti a znechutenia. 
 
Rozvrat morálnych hodnôt ničí správu vecí verejných i dobré podmienky na 
ekonomickú prosperitu.   
 
Všade prítomná korupcia a  klientelizmus vytláčajú Slovensko z civilizovanej 
Európy. Nečinnosť vlády Roberta Fica v boji proti korupcii vedie k záveru, že 
sama je jej hlavým organizátorom.  
 
Za týchto okolností mimoriadne silne znie volanie verejnosti po politickej 
alternatíve, ktorá dokáže našu vlasť vyviesť z krízy, nahradiť aroganciu moci 
slušnosťou a obnoviť dôveru v štátne inštitúcie.  
 
Vychádzajúc v  ústrety tomuto volaniu sa nižšie uvedené politické subjekty 
rozhodli uzavrieť predvolebnú dohodu s nasledovnými záväzkami:  

1. Podporujú dôkladné vyšetrenie vrážd Jána Kuciaka a  Martiny 
Kušnírovej.  

2. Deklarujú, že ich prioritou je očista verejného života od korupcie a 
organizovaného zločinu.  

3. Uprednostnia po voľbách koalíciu, ktorá bude pozostávať z  tu 
uvedených subjektov. 

4. Rozumejú, že zloženie vládnej koalície bude závisieť od dosiahnutých 
volebných výsledkov. 



5. Vylučujú povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD a  Kotleba – 
ĽSNS. 

6. Súhlasia s  tým, že predsedu vlády nominuje najsilnejší z  tu uvedených 
subjektov. 

7. Zaväzujú sa k  transparentnému financovaniu predvolebnej a  volebnej 
kampane a k používaniu len legálne vykázaných prostriedkov.  

8. V  prípade účasti vo vláde budú od svojich nominantov požadovať 
nulovú toleranciu voči korupcii a klientelizmu.  

9. Zabezpečia, aby všetci ich kandidáti a nominanti podpísali Etický kódex, 
ktorý je prílohou tohto vyhlásenia. 

10.Zabezpečia, že v  prípade vstupu do vlády dohodu o  vzniku vládnej 
koalície podpíšu všetci ich poslanci.  

Richard Sulík, Sloboda a Solidarita

Igor Matovič, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Boris Kollár, SME RODINA – Boris Kollár

Alojz Hlina, Kresťanskodemokratické hnutie

József Menyhárt, Strana maďarskej komunity

Ivan Štefunko, Progresívne Slovensko

Miroslav Beblavý, Spolu – Občianska demokracia

Ondej Dostál – Občianska konzervatívna strana

Gábor Grendel - NOVA


