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„Svet je nebezpečné miesto nie kvôli tým, ktorí činia zlo,
ale kvôli tým, ktorí sa naň pozerajú a nerobia nič!“
Albert Einstein
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Príhovor

Dnes sa spoločne obzeráme za uplynulými 20 rokmi života Občianskodemokratickej mládeže. Celé obdobie jej fungovania sprevádzal elán
a nadšenie mladých ľudí, ktorí mali odhodlanie a chuť meniť veci okolo
seba k lepšiemu. Prebdené noci, hodiny strávené pri príprave kampaní,
protestov, vyhlásení, vzdelávacích projektov, ale i vrelý kruh priateľov
– to je len niekoľko charakteristík, ktoré patrili k základnej výbave
ODM-kára. Roky, na ktoré spätne pozeráme s úsmevom i vážnosťou,
no najmä, s vďakou. Tá patrí všetkým ľuďom, ktorý obetovali svoj čas
a energiu, aby vytvorili a zveľadili takú úžasnú a jedinečnú organizáciu,
akou Občiansko-demokratická mládež nepochybne je. Odmenou za
vynaloženú námahu a úsilie boli životné skúsenosti, rozhľad, kontakty,

Milí priatelia,
ak by som mal pomenovať jednu hodnotu, ktorá bola určujúca pri vzniku Občiansko-demokratickej mládeže, bola to hodnota slobody. Slobody vnímanej ako zodpovednosť – za osud vlastnej komunity a štátu.
Som rád, že po celú dobu svojej existencie sa Občiansko-demokratická
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možnosti cestovať a podieľať sa na medzinárodných projektoch. Určite
nemôžeme zabudnúť na množstvo priateľov, ktorých nám organizácia
dala. Aj toto všetko je hodné našej vďaky.
Môj obľúbený citát od Charlieho Chaplina znie: „Zaujímam sa
o budúcnosť, pretože v nej hodlám stráviť zvyšok svojho života.“
Občiansko-demokratická mládež bola vždy organizáciou ľudí, ktorí sa
o budúcnosť zaujímali a snažili sa ju aktívne ovplyvňovať. Verím, že takou bude i naďalej.

Ján Bučkuliak
Predseda ODM

mládež od tejto hodnoty neodchýlila. Želám ODM v nasledujúcich
rokoch veľa odvahy, trpezlivosti a dobrej inšpirácie.

Daniel Lipšic
Zakladateľ ODM
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O nás

Cieľom ODM je šírenie myšlienok liberálneho
konzervativizmu a demokracie, vytváranie politického a právneho vedomia mládeže a dôsledné upozorňovanie na všetky deformácie
ohrozujúce vývoj demokratickej spoločnosti.
Našou činnosťou chceme prispieť k šíreniu
povedomia o otázkach ochrany ľudských práv,
o potrebe moderného vzdelávania, participácie mladých na rozhodovacích procesoch,
v našich aktivitách sa venujeme aj otázkam
dobrého spolužitia národností, zachovávania

História
Občiansko-demokratická mládež, ako nezávislá mládežnícka organizácia, bola založená
v roku 1991. Slovenská spoločnosť sa pomaly
spamätávala z prelomových zmien v dôsledku pádu komunistického režimu a zdalo sa, že
zmene k lepšiemu už nič nestojí v ceste. V tom
istom čase sa však ukázalo, že nie všetci politici uznávajú rovnaké pravidlá hry a nie každý
z nich chce vrátiť Slovensko medzi vyspelé
demokracie. Za takejto situácie bola založená

Vychádzajúc zo základných hodnôt pluralitného politického systému, zo zodpovednosti
jednotlivca za svoj osud, hlásiac sa k myšlienke nescudziteľnosti ľudských práv, vznikla
na Slovensku v roku 1991 pravicovo orientovaná organizácia Občiansko-demokratická
mládež (ODM).

kultúrnych hodnôt a všestranného rozvoja
mladých ľudí.

Za dvadsať rokov existencie Občiansko-demokratickej mládeže sa v jej vedení vystriedalo
mnoho významných postáv, ktoré aj v súčasnosti zastávajú významné posty v rámci

Občiansko-demokratická mládež. Organizácia,
ktorá už 20 rokov aktívne ovplyvňuje politické
dianie na Slovensku a ako to ukazujú uplynulé dni, ešte vždy existujú relevantné dôvody,
prečo poskytovať slovenskej pravici pomoc
šírením myšlienok slobody, individuálnej zodpovednosti, trhovej ekonomiky a tradičných
hodnôt spoločnosti.
Občiansko-demokratická mládež je
združením mladých ľudí a pre mladých
ľudí, ktorého úlohou je vzdelávanie
a podpora ich participácie na správe
a ovplyvňovaní vecí verejných. Hlásime
sa k princípom individuálnej slobody
a zodpovednosti vo všetkých sférach
spoločenského života, predovšetkým
vo sfére politickej a ekonomickej.
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O nás

štátnej správy, samosprávy, súkromnej sféry
či tretieho sektora. Medzi najvýznamnejších
patria napríklad minister vnútra, zakladateľ Občiansko-demokratickej mládeže Daniel Lipšic,
alebo minister financií Ivan Mikloš, poslanec
NRSR Ondrej Dostál, či primátor mesta Trenčín
Richard Rybníček a mnohí ďalší.

Občiansko-demokratická mládež je otvorená
pre spoluprácu so všetkými pravicovými politickými subjektmi, ktoré zdieľajú rovnaké alebo
podobné hodnoty. Poskytovala a aj naďalej
chce poskytovať mladým ľuďom priestor pre
ich realizáciu, možnosť vyjadriť svoj politický
názor a tým aktívne ovplyvniť dianie na Slovensku.

Občiansko-demokratická mládež pri svojej
činnosti vychádza najmä z týchto zásad:

Demokratický právny štát
Občiansko-demokratická mládež presadzuje
budovanie demokratického právneho štátu.
Demokraciu nechápeme len ako realizovanie
vôle väčšiny, ale aj ako vládu zákona, dôsledné rešpektovanie ľudských a občianskych práv.
Demokratický právny štát je zárukou slobody
občanov, dodržiavania zákonov a efektívnej
deľby moci. Za najvhodnejšiu pre naše súčasné
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Podpora individuálnej zodpovednosti
občanov
Za najvyššiu hodnotu považujeme slobodu
jednotlivca. Slobodu, ktorá však nezasahuje
do práv iných ľudí. Sme presvedčení o osobnej
zodpovednosti jednotlivca za stav spoločnosti
a odmietame ospravedlňovanie nečinnosti neefektívnosťou inštitúcií a dominanciou určitých
záujmových skupín. Veríme, že jednotlivec ako
súčasť občianskej spoločnosti a predovšetkým
ako zdroj moci, má nielen právo, ale dokonca
povinnosť zaujímať sa o spôsob, akým sa rozhoduje o podmienkach jeho života.

demokracie. Súčasne podporujeme tendencie
smerujúce k decentralizácii moci bližšie k občanom a k preneseniu čo najväčšieho množstva právomocí i so zodpovedajúcimi finančnými zdrojmi na úroveň obecnej a regionálnej
samosprávy. Hlavnú úlohu štátu vidí Občiansko-demokratická mládež v ochrane slobody,
bezpečnosti a majetku občanov.

podmienky považujeme parlamentnú formu

ti zneužívaniu moci monopolov zasiahnuť štát.

Rozvoj slobodnej trhovej ekonomiky
a podnikania
Slobodná súťaž je základným pilierom otvorenej demokratickej spoločnosti. Dáva všetkým
ľuďom rovnaké šance presadiť sa. Motivuje
ľudí k výkonu a privádza spoločnosť k prosperite. Súťaž ponúka obrovské šance pre všetkých
ľudí bez ohľadu na ich terajšie postavenie. Aby
bola súťaž spravodlivá, musíme zabrániť nekalej konkurencii a zneužitiu politickej moci. Tam,
kde vysoká koncentrácia hospodárskej moci
bráni konkurencii, je ohrozená slobodná voľba
občanov a sú oslabené trhové vzťahy, musí pro-

Občiansko-demokratická mládež si uvedomuje nezastupiteľnú úlohu nezávislých médií v demokratickej spoločnosti. Hlásime sa
k myšlienkam tolerancie a odmietame prejavy
národnostnej, rasovej, sociálnej, politickej, náboženskej a inej nenávisti.

ostatné možnosti vyčerpajú.

by sa mali obmedziť na prípady, keď sa všetky

Vzdelanie ako nevyhnutnosť
Občiansko-demokratická mládež považuje
vzdelaných občanov za neoceniteľný prínos
pre zaistenie konkurencieschopnosti krajiny
v medzinárodnom prostredí. Predpokladom
pre ich kvalitnú prípravu je však reforma
vzdelávacieho systému. Uvedomujeme si, že
poskytovanie vzdelania na európskej úrovni
predstavuje pre štát značnú finančnú záťaž.
Preto budeme aj naďalej podporovať zmenu
financovania predovšetkým vysokoškolského
štúdia. Univerzitné vzdelanie sa nesmie stať
dostupným len pre vyššie príjmové skupiny.

zároveň k lepšej daňovej disciplíne a lepším výsledkom pri výbere daní. Vo vzťahu k Európskej
únii musí Slovenská republika odmietať pokusy o zavedenie daňovej harmonizácie. Členské
krajiny EÚ by mali mať možnosť navzájom si
medzi sebou konkurovať v poskytovaní najvýhodnejších daňových podmienok pre svojich
občanov a podnikateľov.

niaca. Pozitívne zmeny v tejto oblasti povedú

Významným faktorom rozvoja podnikateľského prostredia a zabezpečenia nízkej miery
nezamestnanosti je nízka miera daňového
a odvodového zaťaženia. Je potrebné vytvoriť a následne realizovať dlhodobú koncepciu
znižovania daňového zaťaženia. Ďalším nevyhnutným faktorom pre vytvorenie atraktívneho daňového prostredia je skvalitnenie
daňovej legislatívy, ktorá vo svojej dnešnej
podobe často umožňuje rôzne výklady tej istej
problematiky, je neprehľadná a často sa me-
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Zároveň však nesúhlasíme so súčasným systémom, ktorý tento stupeň vzdelávania degraduje. Kvalitné vzdelanie má svoju hodnotu, má
reálne náklady, zákonite teda musí mať aj cenu.
Presadzujeme preto finančnú participáciu študentov na svojom vzdelávaní. Sme presvedčení, že ide o najefektívnejšiu investíciu, ktorá sa
každému niekoľkonásobne vráti. Súčasne však
nevyhnutne musí fungovať efektívny a účinný systém pôžičiek, grantov a štipendií, ktorý
umožní študovať každému, kto má na štúdium
vedomostné predpoklady. Rozpočty univerzít
by mali byť tvorené nie len príspevkom zo štátObčiansko-demokratická mládež vychádza
z myšlienky zodpovednosti jednotlivca za svoj
osud, osud svojej rodiny, obce, regiónu a štátu.
Každý by sa mal usilovať zabezpečiť si svojou
vlastnou aktivitou a iniciatívou dôstojnú životnú úroveň. O ľudí, ktorí toho z rôznych príčin
nie sú schopní, by sa mala postarať predovšetkým ich vlastná rodina. Tam, kde to nie je
možné, vzniká priestor pre uplatnenie solidarity spoločnosti. Ctíme si význam dobročinnosti
a sociálnych aktivít cirkví, mimovládnych organizácií a obcí. Priame zásahy zo strany štátu
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neho rozpočtu a príspevkom od študenta, ale

Postavenie Slovenska v rámci medziná-

politika alebo sociálna politika vychádzajúca

O nás

aj prostriedkami z nadácií a súkromnej sféry.
V oblasti školstva preto podporujeme myšlienku viac zdrojového financovania.

rodného spoločenstva
Za historickú udalosť považuje Občianskodemokratická mládež dosiahnutie členstva
Slovenskej republiky do NATO. Naše členstvo
v Severoatlantickej aliancii prináša našej krajine
dosiaľ nepoznanú úroveň bezpečnosti. Je dôležité jednoznačne odmietnuť všetky tendencie
k politickému alibizmu vo vzťahu k aktivitám
Aliancie. Od predstaviteľov našej krajiny preto
očakávame plnú podporu všetkých demokraticky prijatých rozhodnutí o akciách Aliancie.
Za najdôležitejší úspech zahraničnej politiky
Slovenskej republiky považujeme aj začlenenie
Slovenska do Európskej únie. Z hľadiska pravicovej perspektívy sa Občiansko-demokratická
mládež tradične hlási ku štyrom slobodám EÚ,
t. j. k voľnému pohybu osôb, tovaru, kapitálu
a služieb. Domnievame sa však, že niektoré politiky EÚ, ako sú spoločná poľnohospodárska
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z Európskej sociálnej charty, nám namiesto výhod týchto štyroch slobôd prinášajú iba nové
centralistické riešenia, s ktorými má naša krajina negatívnu skúsenosť. Občiansko-demokratická mládež podporuje otvorenú Európsku
úniu. Otvorenú k prijímaniu nových členov
a otvorenú slobodnému obchodu s ostatnými
krajinami celého sveta. Sme za Európsku úniu
otvorenú všetkým záujemcom o vstup, ktorí
spĺňajú jasne definované kritéria vstupu a odmietame viacrýchlostnú úniu, v ktorej by sa
opäť štáty delili do rôznych kategórii. Občiansko-demokratická mládež sa prostredníctvom
svojho pôsobenia usiluje prispieť k prebudovaniu Slovenskej republiky na modernú spoločnosť, kde demokracia a sloboda nebudú len
slovami, ale trvalou súčasťou systému. Veríme,
že spolu s ostatnými zodpovednými ľuďmi sa
nám podarí z našej krajiny vytvoriť dobrý domov pre jej občanov.

Efektívne využívanie technológií
Prebiehajúca informačná revolúcia mení charakter našej spoločnosti. To dáva šancu na
skvalitnenie riadenia, zefektívnenie výroby
a obchodu, rozšírenie prístupu ľudí k informáciám, lepšie a demokratickejšie organizovanie
spoločnosti. ODM pokladá za nevyhnutné čo
najlepšie využívanie informačných technológii
vo výkone štátnej správy. To má viesť k znižovaniu administratívnej náročnosti a rušeniu
viacnásobne vykonávaných činností. Taktiež
pokladáme za správne publikovať výstupy
a výsledky činnosti orgánov verejnej správy na
internete. Zvyšovanie počítačovej gramotnosti
občanov vnímame ako úspešnú cestu k slobodnej a demokratickej spoločnosti.
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Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v januári 1995 v Bratislave
Predseda ODM: Milan Krajniak

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v januári 1994 v Bratislave
Predseda ODM: Daniel Lipšic
Zastupujúci predseda: Miroslav Wlachovský
Podpredseda: Peter Bleha
Podpredseda: Milan Krajniak
Člen Výkonného výboru: Daniel Balko
Člen Výkonného výboru: Ondrej Dostál
Člen Výkonného výboru: Róbert Konrád
Člen Výkonného výboru: Martin Krivošík

Prehľad vedení ODM od jej založenia

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v marci 1998 v Trnave
Predseda ODM: Ľudovít Tóth
Podpredseda: Peter Brieda
Podpredseda: Ondrej Dostál
Podpredseda: Maroš Nič
(vystriedaný Zuzanou Jasenovcovou)
Člen Výkonného výboru: Ingrid Brečková
Člen Výkonného výboru: Juraj Ješko
(vystriedaný Miroslavom Kemom)
Člen Výkonného výboru: Sebastián Mederly

Člen Výkonného výboru: Branislav Dudáš
Člen Výkonného výboru: Maroš Nič

Prehľad vedení ODM od jej založenia
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 9. novembra 1991 v Bratislave
Predseda ODM: Daniel Lipšic
1. podpredseda: Michal Vašečka
Popdredseda: Ivana Beierová
Podpredseda: Miroslav Wlachovský
Člen Výkonného výboru: Ondrej Dostál
Člen Výkonného výboru: Stanislav Jendek
Člen Výkonného výboru: Ivan Mikloš
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v apríli 1992 v Košiciach
Predseda ODM: Daniel Lipšic
1. Podpredseda: Richard Rybníček

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 14. októbra 2000 v Bratislave

Popdredseda: Peter Bleha
Podpredseda: Miroslav Wlachovský
Člen Výkonného výboru: Daniel Balko
Člen Výkonného výboru: Ondrej Dostál
Člen Výkonného výboru: Róbert Konrád

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v roku 1997 v Bratislave
Predseda ODM: Ľudovít Tóth
Podpredseda: Ondrej Dostál
Podpredseda: Martina Hrnčiarová

Predseda ODM: Miroslav Lopata
Podpredseda: Juraj Barta

Podpredseda: Ondrej Dostál
Podpredseda: Juliana Navrátilová
Podpredseda: Dino Hochel
(vystriedaný Tomášom Zálešákom)
Člen Výkonného výboru: Jozef Majchrák
Člen Výkonného výboru: Marián Nič
Člen Výkonného výboru: Ľudovít Tóth
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v máji 1993 v Nitre
Predseda ODM: Daniel Lipšic
Podpredseda: Richard Rybníček
Popdredseda: Peter Bleha
Podpredseda: Miroslav Wlachovský
Člen Výkonného výboru: Milan Krajniak

Podpredseda: Tomáš Zálešák
Člen Výkonného výboru: Peter Brieda

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v septembri 1999 v Prešove
Predseda ODM: Ľudovít Tóth
Podpredseda: Ingrid Brečková
Podpredseda: Ondrej Dostál
Podpredseda: Miroslav Lopata
Člen Výkonného výboru: Juraj Barta
Člen Výkonného výboru: Martin Cebo
Člen Výkonného výboru: Miroslav Kern

Člen Výkonného výboru: Ondrej Dostál
Člen Výkonného výboru: Róbert Konrád
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Podpredseda: Martin Cebo
Podpredseda: Pavol Tóth
Člen Výkonného výboru: Jakub Pastier
Člen Výkonného výboru: Miroslav Švec
(vystriedaný Michalom Šulom)
Člen Výkonného výboru: Miroslav Staník
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 18. novembra 2001 v Bratislave
Predseda ODM: Miroslav Lopata
Podpredseda: Maroš Kemény
Podpredseda: Otília Šimková
Podpredseda: Pavol Tóth
Člen Výkonného výboru: Sergej Danilov
Člen Výkonného výboru: Miroslav Švec
Člen Výkonného výboru: Vladimír Škola
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného v decembri 2002 v Bratislave
Predseda ODM: Maroš Kemény
Podpredseda: Otília Šimková
Podpredseda: Vladimír Škola
Podpredseda: Miroslav Švec
Člen Výkonného výboru: Martin Kamenský
Člen Výkonného výboru: Jozef Krupka
(vystriedaný Mariánom Klemonom)
Člen Výkonného výboru: Ján Urbančík
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 31. januára 2004 v Banskej
Bystrici
Predseda ODM: Maroš Kemény
Podpredseda: Otília Šimková
Podpredseda: Vladimír Škola
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Člen Výkonného výboru: Marián Klemon
Člen Výkonného výboru: Jana Krecháčová
Člen Výkonného výboru: Ján Urbančík

Podpredseda: Alexander Botev

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného

Predseda ODM: Ján Bučkuliak
Podpredseda: Michal Bozó
Podpredseda: Michal Fiabáne
Podpredseda: Martin Horanský
Člen Výkonného výboru: Miroslav Jurčišin
Člen Výkonného výboru: Blažena Sedrovičová
Člen Výkonného výboru: Martin Tokár

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného na kongrese 2010
na Zemplínskej Šírave

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného na kongrese 2009 v Poprade
Predseda ODM: Ján Bučkuliak
Podpredseda: Katarína Takáčová
Podpredseda: Michal Bozó
Podpredseda: Martin Kapitulík
Člen Výkonného výboru: Zdeněk Dvořák
Člen Výkonného výboru: Blažena Sedrovičová
Člen Výkonného výboru: Martin Kulich

na kongrese 16. februára 2008 v Žiline
Predseda ODM: Marián Klemon
Podpredseda: Martin Kapitulík
Podpredseda: Martin Manina
Podpredseda: Miroslav Vladovič
Člen Výkonného výboru: Ján Bučkuliak
Člen Výkonného výboru: Michal Bozó
Člen Výkonného výboru: Andrea Baksayová

Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 19. februára 2005 v Poprade
Predseda ODM: Maroš Kemény
Podpredseda: Alexander Botev
Podpredseda: Marián Klemon
Podpredseda: Jana Krecháčová
Člen Výkonného výboru: Martin Kapitulík
Člen Výkonného výboru: Michal Korytina
Člen Výkonného výboru: Ján Urbančík
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 11. februára 2006 v Nitre
Predseda ODM: Vladimír Škola
Podpredseda: Martin Kapitulík
Podpredseda: Marián Klemon
Podpredseda: Juraj Záruba
Člen Výkonného výboru: Matej Švec
Člen Výkonného výboru: Júlia Vašková
Člen Výkonného výboru: Miroslav Vladovič
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 18. novembra 2006 v Bratislave
Predseda ODM: Marián Klemon
Podpredseda: Martin Kapitulík
Podpredseda: Matej Švec
Podpredseda: Michal Trnka
Člen Výkonného výboru: Andrea Baksayová
Člen Výkonného výboru: Patrik Kolesár
Člen Výkonného výboru: Miroslav Vladovič
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dieť a počuť. Taká bola ODM v časoch, keď sme
ju zakladali. A som rád, že takou ostala po celý
čas svojej existencie až do dnešných dní.
Ondrej Dostál
Poslanec NR SR
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany
Ak by ODM neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť. Pripomeňme si fakty zo začiatku 90
rokov: zápas o Československú federáciu bol
zároveň zápasom o demokraciu a vládu zákona, zápasom o občiansku a slušnú spoločnosť.
To, že voči vlne populizmu a nacionalizmu na
Slovensku sa postavili mladi a začínajúci poli-

Bývalí členovia ODM spomínajú

„Mal som to šťastie zúčastniť sa zakladajúceho
snemu ODM. Ako bývalý aktivista počas Novembrovej revolúcie som cítil potrebu zdieľať
svoje názory a pocity v tvorení budúcnosti
vtedy ešte ČSFR. ODM bolo vynikajúce fórum
pre podobne zmýšľajúcich mladých ľudí. Ak
sa nemýlim, tak do roku 1994 som pôsobil
ako člen Republikovej rady a predseda Komárňanskej ODM. Komárňanská ODM bola vždy
v „liberálnejšom“ spektre ODM. Viete o tom, že
Komárno bolo vtedy najsilnejšou regionálnou
baštou ODM? Mládež sme získavali aj nepolitickými aktivitami, akými boli napríklad virtuálny
futbalový turnaj v Kick Oﬀ, výletmi do Prahy

Bývalí členovia ODM spomínajú
„V ODM som zistil, že sú na Slovensku ľudia, čo
vidia svet podobne (aj keď nie nevyhnutne úplne rovnako) ako ja. Je ich navyše dosť veľa nato,
aby sa dalo naše presvedčenie presadzovať.“
Juraj Barta
Riaditeľ odboru marketingu a analýzy trhu
Slovenskej sporiteľne
„V čase môjho pôsobenia v Občiansko-demokratickej mládeži v nej existovalo niekoľko
názorových prúdov. Napriek tomu, že vzťahy
boli niekedy komplikované, táto rôznosť myšlienok ma ľudsky obohatila. Dnes je veľmi cenné ako ODM aktívne vystupuje proti Lukašenkovej diktatúre v Bielorusku.

a podobne. Samozrejme, každý si pamätá na
slávne guľáše, organizované ODM Komárno.
Guľáš a pivo boli a sú vynikajúce katalizátory
pre intelektuálne politické debaty.

Čo sa týka môjho osobného života, tak ODM
determinovala moju profesionálnu budúcnosť.
Ako stredoškolák s mnohými záujmami som
mal problém rozhodnúť sa pre môj profesionálny SMER ;). Vďaka aktivitám v ODM som sa
rozhodol ísť smerom politológia. Po ODM som
pôsobil v Slovenskom Helsinskom Výbore ako
výkonný podpredseda a neskôr som pracoval

tici, ktorí vniesli do politiky nielen aktivizmus,
ale aj snahu o artikuláciu pravicovej politiky,
prinieslo svoje výsledky v nasledujúcich dvoch
dekádach. Pozrite sa, koľko ODMkárov pôsobí
dnes na rôznych politických úrovniach, univerzitách, redakciách, nadáciách.
Napokon skutočnosť, že ODM pôsobí naďalej
je asi najlepšou odpoveďou, že občianskodemokratické, alebo liberálno- konzervatívne
výzvy majú čo povedať aj v roku 2011 a verím,
že budú mať aj naďalej.“
Dionýz Hochel

pre OBSE v Kosove a Bosne a Hercegovine ako
ľudskoprávny pozorovateľ. Za tým všetkým stal

Veľmi pozitívne som tiež vnímal skutočnosť, že
v marci 2009 „odemkári“ podporili bratislavské
občianske protesty proti extrémistickým hnutiam, ktoré pod pláštikom národovectva šíria
nenávisť k menšinám. To dokazuje, že mladí
občianski demokrati si vážia ľudské práva a sú
odhodlaní postaviť sa aj na ich obranu.“
Sergej Danilov
Reportér Rádia Expres, bloger
„ODM - to sú predovšetkým ľudia, ktorí majú tri

Poradca, zahraničný výbor Európskeho
parlamentu, podvýbor pre ľudské práva
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vlastnosti. Vedia, kde je sever. Majú odvahu sa
ozvať. A vedia sa ozvať spôsobom, ktorý je vi-
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s ktorými som sa mohol podeliť o svoje názory
a ktorí mi pomohli „vydať“ sa správnym smerom.“

ten zakladajúci snem ODM a vynikajúci ľudia,
da v tých časoch, v ODM bolo príma stále.
Dnešným mladým v ODM prajem, aby si to užili
rovnako ako my. Slobodu máme stále, a vy ste
mladí práve teraz. Tak čo viac ešte chcieť? :-)“
Martin Krivošík
Projektový manažér, Telekom, a.s.

boli tí zlí. Aj keď to niekedy nebola úplne sran-

hotovosť v prasiatku, ale samozrejme mám na

Valerián Hrala
Podnikateľ, Bun in a Can Productions
(buninacan.com)

„Na jednom prestížnom podujatí, ešte v časoch
keď som bol predsedom Občiansko-demokratickej mládeže, sa ma v diskusii niekto opýtal,

ODM. A ODM dala Slovensku aj významného
a výrazného politika, pretože jedným z prvých predsedov bol dnešný minister vnútra
a podpredseda KDH Daniel Lipšic. S ODM
som spolupracoval aj v opozícii a spolupracujem dodnes, napriek tomu, že SDKÚ-DS má aj
vlastnú mládežnícku organizáciu. Aj to svedčí
o životaschopnosti a akčnosti tejto mládežníckej politickej organizácie. Želám veľa ďalších
úspešných rokov a teším sa na spoluprácu.“
Ivan Mikloš
Podpredseda vlády a minister financií SR,
podpredseda SDKÚ – DS

„S ODM som prišiel do styku už niekedy v roku
1991 a pamätám sa, že od začiatku to bola veľmi aktívna, až akčná organizácia, ktorá bola
veľmi jasne názorovo vyhranená a viditeľná
v slovenskom politickom priestore. Bolo preto
pre mňa cťou, že som sa stal čestným členom
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čo si myslím, že čo je dobré na členstve v ODM.
Vtedy som odpovedal niečo v tom zmysle, že
„... na ODM je najlepšie to, že každý si z tejto organizácie môže zobrať, čo chce“. Samozrejme,
nad touto nešťastne sformulovanou vetou sme
sa vzápätí všetci zasmiali a ešte dlho po tejto
svojej perle som si „búchal hlavu do stola“, ako
som mohol niečo také povedať. A dnes, k 20.
výročiu ODM, ju hrdo zopakujem: „Na ODM
je najlepšie to, že každý si z tejto organizácie
môže zobrať, čo chce!“ Rád by som však rozvinul túto myšlienku a ubezpečil Vás, že nemyslím na kopírku, počítač či prípadnú skromnú

Jozef Krupka
Podnikateľ, (: regres communications

„ODM som začal vnímať v čase vrcholiacej prodemokratickej kampane pred voľbami v roku
1998. O niekoľko rokov neskôr, už ako aktívny
člen, som mal možnosť podieľať sa na podobných úžasných iniciatívach a kampaniach, ktoré často doslova „obracali svet naruby“. Vďaka
tomu, že ODM zostala skupinou vnímavých
a neľahostajných ľudí, sa na tomto veľa nezmenilo. „

mysli to, že ODM je fantastická platforma, ktorá
umožňuje mladým ľudom ďalej sa rozvíjať vo
veľmi širokom kontexte – nie len politickom.
V prvom rade je to osobnostný rast, „vysoká
škola“ sociálnej interakcie a budovanie priateľstiev, ktoré vydržia celý život. Ale v neposlednom rade sú to aj oveľa pozemskejšie a praktickejšie veci ako zdokonaľovanie komunikačných
a jazykových zručností, skúsenosti s riadením aj
v medzinárodnom prostredí, či praktická škola riešenia neriešiteľných situácií. A aj preto si
myslím, že ODM mnohým ľuďom dala dokonca
viac, ako si pôvodne plánovali zobrať :-)“
Miroslav Lopata
CEO/Partner at Premier Consulting, spol. s r.o

„ODM som vždy vnímal ako detské ihrisko - ideálny priestor pre sebarealizáciu, školu nových
schopností, studnicu kamarátstiev, poznania
a možnosti aspoň trochu zasiahnuť do mikrosveta okolo nás. Bola to neoceniteľná skúsenosť pre mladého človeka, ktorý už nie je dieťaťom, ale ešte sa nestal tak úplne dospelým
aby prestal snívať.“
Marián Klemon
Podnikateľ
„ODM bola pre mňa príležitosť spoznať sa
a spolupracovať so šikovnými ľuďmi, ktorí mali
a majú svoju predstavu o Slovensku. V druhej
polovici deväťdesiatych rokov bola ODM jednou z najaktívnejších organizácii angažujúcich
sa proti mečiarovskému režimu. ODM bola pod
tlakom vládnucej garnitúry a pod tlakom sa
najlepšie prejavujú charaktery ľudí. Som ODM
vďačný za túto skúsenosť.“
Milan Krajniak
Poradca ministra vnútra SR
„Byť členom ODM v začiatkoch 90´rokov bolo
veľmi fajn. Mladí sme boli my, aj sloboda na
Slovensku. A v ODM sa stretávali „mladí budovatelia“ slobody, demokracie a kapitalizmu
na Slovensku:-) „My“ sme boli tí dobrí. „Oni“
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„Mala som to šťastie, že som bola pri zakladaní ODM. Nešla som za kamarátmi, náhoda (?)
ma priviedla medzi ľudí, ktorých som sotva
poznala. Bola to zvláštna skupina ľudí, čo kus,
to originál. Spájalo nás len nutkanie, že pre demokraciu treba aj niečo spraviť, a že akýkoľvek
zmutovaný socializmus je jednoducho blbosť.
Časom sa všeličo zmenilo, z nutkania sa stala
jasná agenda, negovanie socíku prekvasilo ako
omšové v pravičiarske Krédo a z ODM-károv sa
stali moji priatelia, s ktorými sa dodnes stretávam.“
Juliana Navrátilová
Prekladateľka
„ODM som vnímal ako klub už vyzretých mladých politických osobností - Dano Lipšic, Miro
Wlachovský, Ondro Dostál, Mišo Vašečka, Karol Wolf, Dino Hochel, Rišo Rybníček, Milan
Krajniak. Cez túto organizáciu som spoznal
celý rad úžasných ľudí nie len na Slovensku.
Bez pátosu som hrdý na to, že som mohol byť
v týme, ktorý „zakotvil“ ODM v medzinárodných organizáciách ako EDS; a že sme boli iniciátormi najrôznejších akcií a vystúpení v dobe
mečiarizmu.
Pri posledných stretnutiach mám z dnešnej
generácie „odemkárov“, len ten najlepší dojem. Napriek všetkým interným rozbrojom
a žabo-myším sporom ktoré sprevádzajú každú väčšiu organizáciu, ostane pre mňa ODM
značkou hodnotového zakotvenia a kvality.“
Marián Nič
CEO Crazy Tomato
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Keď sa teraz pozriem späť, drvivá väčšina

Bývalí členovia ODM spomínajú

„ODM-ka, to nebola len podpora projektov

ODM-károv sú dnes veľmi úspešní ľudia. Neviem povedať, či len nejakým nepopísateľným
magnetom priťahovala prirodzene šikovných
ľudí, alebo sa títo ľudia takýmito stali.“
Miroslav Švec
Hlavný projektový manažer,
Premier Consulting, spol. s r.o

„Nadhľad, rozhľad, pravý pohľad, ale aj vedomosti, priateľstvá, samostatnosť v myslení
a rozhodovaní sa, kontakty, - tieto esencie pre
úspešný osobný aj kariérny život, je možné
v ODM získať. Najväčšou hodnotou ODM vždy
boli ľudia, ktorí ju pred nami tvorili a ochotne
s nami zdieľali svoje myšlienky a poznatky.
Odovzdané skúsenosti z minulosti nám pomáhali lepšie sa rozhodovať v budúcnosti.“
Pavol Tóth
Senior Consultant v poradenskej spoločnosti,

„Obdobie môjho aktívneho členstva a neskôr
predsedníctva v ODM je pre mňa spojené so
spomienkami na úspešný boj proti Mečiarovi
a zapájanie ODM-ky do medzinárodných štruktúr. ODM mi našla väčšinu mojich dnešných
priateľov a sprostredkovala neopakovateľné
zážitky a skúsenosti, z ktorých čerpám dodnes.
A aj vďaka Občiansko-demokratickej mládeži
dnes viem, že konzervatívne hodnoty a liberálny pohľad na okolie vždy víťazia nad socialistickou snahou riadiť svet.“
Ľudo Tóth
Marketingový konzultant, lektor Marketingu
médií na Paneurópskej vysokej škole

zameraných na presadzovanie ideálov občianskej pravice, ale veľa vytvorených priateľstiev,
ktoré pretrvávajú dodnes. Počas svojho pôsobenia v ODM som mal možnosť pracovať na
výnimočných projektoch s výnimočnými mladými ľuďmi.
To, čo som si na ODM vždy cenil najviac, bola
jej schopnosť ponúknuť svojim ľuďom možnosť pracovať na jej projektoch, vzdelávať sa,
ale aj zabaviť sa na spoločných akciách vždy
v rozumnom pomere. Dvadsať rokov existencie ODM je krásny vek, oveľa podstatnejšie ale
je, že v tejto dobe sú obsiahnuté tisícky hodín
jej členov strávených na aktivitách zameraných
na ochranu hodnôt občianskej pravice a demokracie.

Podnikateľ

Prajem ODMke skvelých mladých ľudí a veľa
chuti do výziev dnešnej doby, v ktorej má podľa mňa ODM nezastupiteľné miesto.“
Vladimír Škola

„V ODM som nikdy nehľadal v prvom rade politiku. ODM bola pre mňa prvým stretnutím
so skutočným svetom, riešili sme marketing,
navrhovali sme prvé plagáty a letáky, vydali
sme knižku, organizovali podujatia, cestovali
po Európe, absolvovali svoje prvé verejné vystúpenia a stretávali sa ľuďmi z biznisu a politiky. V neposlednom rade sme za zabávali. Sú
to všetko životné skúsenosti, ktoré by som na
škole nezískal a mám pocit, že na konci som
bol smelším človekom.
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„Na časy v ODM spomínam vždy v dobrom,
som rád, že som to mohol zažiť. Ťažko povedať, čo mi to presne „dalo“, ale každopádne to
bolo veľmi zábavné :) A stretol som tam veľa
výnimočných ľudí - aj znalosťami, schopnosťami, ale aj po ľudskej stránke. A možno ešte
jedna vec čo treba povedať je, že ODM podľa
mňa znamená pomerne reálny prínos (v rámci
jej skromných možností – predsa len nemá obrovský rozpočet a pracujú tam dobrovoľníci).
Sú tam vidieť výsledky, čo je vždy fajn :)“
Michal Trnka
Podnikateľ
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Aktivity ODM 1991 - 2011

Konzervativizmus versus liberalizmus
V centre záujmu tejto politologickej konferencie stál jeden z kľúčových sporov v oblasti
vedeckých diskusií týkajúcich sa ideologickej
podstaty pravicovej politiky. Odbornú záštitu
nad podujatím mal Roger Scruton, ktorý sa

1992

Slovakia – Country in Europe
Cieľom tohto projektu bolo predstaviť členom
European Young Conservatives Slovensko ako
dôstojného partnera usilujúceho o začlenenie
do európskych a transatlantických štruktúr.
Vzhľadom na vtedajšie pôsobenie predstavite-

1996

Zaspomínajme si na niektoré z našich akcií, ktorých za ostatných 20 rokov nebolo málo.
Prierezovo odrážajú naše postoje a myšlienkové zameranie. Veľmi citlivo reflektujú
spoločenské pomery a udalosti. Zároveň odrážajú potrebu mladých aktívne sa podieľať na
verejnom živote, nezanedbávajúc ich osobnostný a profesionálny rast.

spolu s K. Minoqueom, K. G. Balenstromom, D.
Krupom a J. Čarnogurským usilovali predstaviť
hlavné tézy oboch prístupov k politike.

Aktivity ODM 1991 - 2011

točnená pred referendom o vstupe SR do NATO
v spolupráci s NPOA bola zameraná na šírenie
informácií o Severoatlantickej aliancii.

1998

Aktivizačná kampaň pred voľbami 1998
Parlamentné voľby v roku 1998 považovala
ODM za poslednú šancu odvrátiť Slovensko
z cesty k úplnej medzinárodnej izolácii, kam
smerovalo za vlády Vladimíra Mečiara. Šancou
na zmenu bola aktivizácia prvovoličov a nerozhodnutých. Obsahom kampane nebola
podpora konkrétneho politického subjektu, ale

snaha presvedčiť občanov o potrebe zúčastniť
sa na voľbách.

Pravidelné stretnutia vysokoškolákov
s osobnosťami politického a verejného
života
Jedným z najúspešnejších projektov ODM bolo
organizovanie stretnutí študentov vysokých
škôl s významnými predstaviteľmi verejného
života. Samotná štruktúra tohto projektu bola

1995 - 2000

Áno pre NATO
Integrácia Slovenska do európskych a transatlantických štruktúr bola deklarovanou snahou
každej slovenskej vlády od roku 1989. Podpora týmto snahám na slovenskom vidieku však
nebola ideálna. Najväčším problémom bola

koncipovaná v podobe na sebe nezávislých
diskusiách komorného charakteru.
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predovšetkým nedostatočná informovanosť
obyvateľstva. Kampaň „Áno pre NATO“ usku-

1997

ľov vlády Vladimíra Mečiara bolo veľmi dôležité
jednoznačne ukázať, že rozhodujúca časť verejnosti podporuje návrat krajiny medzi európske
demokracie.
1994

Veľké postavy svetovej filozofie
Spomínaný cyklus prednášok viacerých zahraničných lektorov zorganizovala ODM v spolupráci s Nadáciou Jána Husa, ktorá už tradične
podporuje vzdelávacie projekty. Cieľom tohto
projektu bolo zoznámiť mladých ľudí s koreňmi
svetového politického myslenia.
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2000

2001

Monopol je zlý
Kampaň bola zameraná proti Slovenským Telekomunikáciám a zneužívaniu ich monopolného postavenia na internetovom trhu. Jej cieľom
bolo však poukázať aj na zhubnosť monopolu
ako takého.

2002
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Kampaň „Čo si navaríš, to si aj zješ“
V rámci tejto predvolebnej aktivity ODM dis-

Ďakujeme, že stojíte vpravo
Tento projekt deklaroval našu podporu pravicovým stranám. Prostriedkom, ktorý sme pri
tomto projekte používali, boli plagáty a nálepky so spoločnou fotografiou členov ODM, ktorí
pôsobia vo vrcholovej politike.

10 000 podpisov na vlajku NATO
Hlavným cieľom projektu 10 000 podpisov na
vlajku NATO bola snaha ODM umocniť prointegračnú podporu mladých ľudí na Slovensku.
Kampaň, kde sme zbierali 10 tisíc podpisov na
známu vlajku NATO svojim podpisom podporil
aj bývalý nemecký spolkový kancelár Helmut
Kohl.

Prvá Višegrádska letná univerzita mládežníckych politických organizácií
Podujatie nadviazalo na tradíciu pravidelného
stretávania sa štyroch mládežníckych organizácií z krajín V4, na ktorých sa účastníci venujú
diskusiám o prebiehajúcich integračných procesoch.

Seminár „NATO pre mladých, mladí pre
NATO“
Sprievodnou akciou osláv 10. výročia založenia
ODM bol aj seminár „NATO pre mladých, mladí
pre NATO“. Členovia a priaznivci ODM mali možnosť diskutovať o medzinárodno-politických
dopadoch integrácie Slovenska do európskych
a transatlantických štruktúr.

oslavách, ktorých sa zúčastnilo vyše 140 hostí,
sa definitívne potvrdila pozícia ODM ako najvplyvnejšej a najprestížnejšej mládežníckej organizácie na Slovensku.

Oslava 10. výročia založenia ODM
Jedným z najvýznamnejších podujatí ODM
v roku 2001 bola oslava 10. výročia založenia
Občiansko-demokratickej mládeže. Na týchto

Mladí v politike
Podujatie malo za cieľ sprostredkovať vysokoškolákom kontakt s mladými profesionálmi,
ktorí sami len pred niekoľkými rokmi ukončili
štúdiá a dnes pôsobia vo vysokých pozíciách
vo verejnej správe a v treťom sektore. Diskusie
sa orientovali predovšetkým na možnosti presadenia sa vo verejnom sektore.
Nezamestnanosť mládeže a jej možné
riešenia
Kľúčovou problematikou tohto stretnutia, konaného pod záštitou European Democrat Students (EDS), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia
mládežníckych organizácií z celej Európy, bola
otázka nezamestnanosti mladých. Význam
tejto problematiky podčiarkuje aj účasť predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu, podpredsedu vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša a CEO
významných slovenských podnikov (VSŽ, Siemens, Banka Austria – Creditanstalt)
Nič nie je zadarmo (ani školstvo)
V priebehu druhého polroka 2000 sa začala verejná diskusia týkajúca sa pripravovanej novely
vysokoškolského zákona. ODM spolu s Kresťansko-demokratickou mládežou Slovenska iniciovali kampaň podporujúcu spoplatnenie vysokoškolského štúdia, ktorá prebiehala na celom
území Slovenska.
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kuchárskej knihy, prístupným a zrozumiteľným
jazykom informovala o potrebe voľby štandardných strán.

tribuovala volebnú brožúru, ktorá vo forme

Seminár V4 „Stredoeurópske perspektívy

Aktivity ODM 1991 - 2011

Kampaň ODM, KDMS a NG „(Ne)zahoď
svoju kariéru“
Iniciatíva vznikla s cieľom vyjadriť podporu
pripravovaným reformným zákonom o financovaní VŠ. Cieľom iniciatívy bolo informovať

Voľme prezidenta s čistou minulosťou
ODM z dôvodu blížiacich sa prezidentských
volieb vydala nálepku, ktorá je ďalším členom
rodiny nálepiek s preškrtnutým portrétom najväčšieho strašiaka aktuálnych volieb. Nálepka
sa nesie v znamení preškrtnutého kosáka a kladiva.

Pokračovanie kampane „Nezahoď svoju
kariéru – za sociálne štipendium auto“
Hlavnou myšlienkou akcie bolo oponovať panike socialistov, ktorá vyplývala z presvedčenia,
že reforma školstva je nesociálna, uvrhne štu-

2005

v Bratislave inštalovala stan, ktorý sa stal žijúcou relikviou komunistickej reality. Nachádzali
sa v ňom originálne predajne z čias komunizmu tak, ako si ich ešte pamätajú tí starší z nás.
Cieľom tejto akcie bolo poukázať na absurditu
komunistických čias.

mladých ľudí o obsahu reformy a upozorňovať
na benefity, ktoré reforma prinesie.
Študentská univerzita NATO v Trnave
Hlavným prínosom tohto podujatia bola možnosť konfrontácie názorov, často krát zaužívaných mýtov s realitou, ktorá prispela k rozšíreniu obzorov vnímania Severoatlantickej aliancie
a aktuálnej bezpečnostnej situácie vo svete.
„Spomienky na absurditu“ – happening
k príležitosti 15. výročia Nežnej revolúcie
ODM 17. novembra 2004 na Rybnom námestí
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dentov do biedy a zdecimuje študentskú obec
– myšlienka auta za štipendium im odkázala, že
ich obavy sú (opäť) neopodstatnené a populistické.

2004

vzdelávania po Kodani“, Modra
Účastníci tejto medzinárodnej akcie si mali
možnosť vypočuť príspevky odborníkov z oblasti školstva, ale aj zástupcov renomovaných
súkromných firiem, ktorí hodnotili kvalitu pracovnej sily na Slovensku.

2003
Kampaň proti zhubnému vplyvu odborov
V októbri prišla ODM s iniciatívnou výzvou na
zrušenie inštitútu tripartity. Presne rok po realizovaní anti-odborárskej kampane a iniciatívy na
prehodnotenie tohto inštitútu sa našej aktivite
dostalo zadosťučinenia vo forme vládneho návrhu na jej zrušenie, ktorý NR SR schválila.

Vydanie publikácie „Zaostrené na
reformy“
Prvá publikácia ODM sa venuje daňovej reforme (Miroslav Švec), reforme financovania vysokých škôl (Maroš Kemény) a dôchodkovej reforme (Vladimír Škola, Alexander Botev). Vydanie
publikácie bolo možné vďaka tvorivému nasadeniu jej autorov a finančnej podpore Konrad
Adenauer Stiftung.

20_rokov_ODM.indb 21

Stretnutie generácií ODM
“Stretnutie generácií” je veľavravný názov pre
tradičné podujatie z dielne miestneho klubu
Komárno, ktoré sa uskutočnilo 23. júla 2005.
Účastníkov na tejto akcii spájala minimálne jedna téma: Občiansko-demokratická mládež.
Slovensko-izraelská zahraničná výmena
Prvý augustový týždeň roku 2005 sa v Košiciach
zišli mladí ľudia zo Slovenska, Izraela, Západného brehu Jordánu a Českej republiky aby spoločne diskutovali o problematike xenofóbie
a extrémizmu. Podujatie symbolicky otvoril
košický rabín Yossi Steiner, ktorý nás pohostil
v miestnej kóšér jedálni.

Council Meeting EDS v Bratislave:
Zasadnutie najvyššieho orgánu European
Democrat Students
Na podujatí sa zúčastnilo asi 60 mladých ľudí
z európskych krajín aby diskutovali o problematike participácie mladých ľudí na verejnom
dianí – o jej výhodách, či nevýhodách. ODM
sa takto podarilo zorganizovať významnú študentskú akciu európskeho charakteru.
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2006
Videokonferencia ODM a KDMS
s mladými z Bieloruska
MK Občiansko-demokratickej mládeže Bratislava a Kresťansko-demokratická mládež Slovenska v spolupráci s nadáciou Pontis zorganizovali
14. marca 2006 v UPC v Mlynskej doline konferenciu „Bielorusko (pred a po) 2006 – možné
zmeny a postavenie tretieho sektora“. Na tejto
konferencii sme sa prostredníctvom telemostu
spojili s mladými ľuďmi z Bieloruska.

Kampaň „Kto do teba Ficom, ty doňho
rozumom!“
Rok 2006 priniesol predčasné voľby a s nimi
i diskusiu o budúcnosti Slovenska po nich. Naša
odpoveď bola jednoznačná – priali sme si kon-

tinuitu reformných krokov, vládu, ktorá bude

zárukou zvyšujúcej sa miery slobody v ekonomike, vládu, ktorá bude zodpovedná a bude
myslieť viac na budúcnosť ako na súčasnosť.

Najväčšou hrozbou týchto vízií bol tak ako
pred štyrmi rokmi Róbert Fico. So svojou ľavicovo- populistickou rétorikou bol skôr zárukou
deštrukcie ako rozvoja slovenskej politiky a ekonomiky.

Základným komunikačným nástrojom kampane bol webový portál www.antifico.sk, na
ktorom boli umiestnené všetky materiály ku
kampani – videá Veľkého kinga, komiksy, alebo
prehľad najabsurdnejších výrokov Róberta Fica.
Na webe bolo takisto možné zakúpiť si tričká
s logom Antifico kampane.

Medzinárodný seminár ODM “Východ východu” v Modre
V júli 2006 sa v Modre uskutočnil medzinárodný seminár “Východ – Východu - Mládežnícka

demokracia v akcii” na ktorom ODM hostila
priateľov z mládežníckych organizácií z Českej
republiky, Bieloruska a Ukrajiny.

Cieľom podujatia bolo odovzdať skúsenosti
s konštituovaním a upevňovaním demokracie
krajinám z východu, pre ktoré ešte nie je demokracia ani zďaleka samozrejmosťou (Ukrajina), alebo ktoré o nej ešte len snívajú (Bielorusko). Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej
podpore grantového programu EÚ MLÁDEŽ.
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2007
Predstavitelia nadácie F.A.Hayeka v Kežmarku
V marci 2007 v priestoroch kežmarského lýcea
predstavil Matúš Pošvanc z Hayekovej nadácie
z Bratislavy svoju prednášku O základoch ekonomického myslenia.
Hayekova nadácia je liberálnym think-thankom a veľkým propagátorom myšlienok rakúskej ekonomickej školy na Slovensku. Matúš
Pošvanc zavítal do Kežmarku v rámci projektu
Občianska spoločnosť a Spiš, ktorú organizuje
študent práva Patrik Kolesár spoločne s miestnym klubom Občiansko-demokratickej mládeže Vysoké Tatry pod hlavnou záštitou Konrad
Adenauer Stiftung.

SR, aby zvážili svoje rozhodnutie a odmietnu-

Aktivity ODM 1991 - 2011

Kuba. Cieľom organizátorov bolo ukázať inú

tím novely sa vyjadrili za zachovanie súčasného
stavu, ktorý svojím dielom tiež prispieva k rastu
zamestnanosti a ekonomiky.
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nov vlády, nezodpovedný prístup k zásadným
otázkam a servilitu k verejnej mienke – podraďovanie návrhov vlády diktátu popularity a nie
reálnej snahy riešiť zásadné problémy. Druhý
diskusný panel bol zameraný na tému vplyvu
vlády na ekonomiku SR, pozvanie prijali páni
Jaroslav Pilát (MESA 10, výkonný riaditeľ), Ondrej Dostál (Konzervatívny inštitút, riaditeľ) a Richard Ďurana (INESS, riaditeľ). Konštatovanie, že
táto vláda nemá žiadnu ekonomickú koncepciu
a evidentne nemieni riešiť podstatné otázky (v ekonomike, legislatíve podnikateľského
prostredia) málokoho prekvapilo. Obavy vyvo-

ODM realizovala konferenciu „365 dní
sociálnej demokracie“
Cieľom konferencie bolo vystaviť účet vláde
Róberta Fica rok po jej vzniku. Uskutočnili sa
tri diskusné panely: na tému „365 dní sociálnej
demokracie na Slovensku“ rozprávali predsedovia opozičných politických strán páni Dzurinda,
Hrušovský a Csáky. Vo svojich prejavoch zhodnotili najmä nepripravenosť a neodbornosť čle-

Kubu, nie ako atraktívnu turistickú destináciu,
ale ako krajinu, kde sa sústavne porušujú základné ľudské práva a vyjadriť tak solidaritu
s kubánskymi bojovníkmi za slobodu.
Toto podujatie malo byť jasným odkazom pre
tých, ktorý sa snažia situáciu na Kube zľahčovať
a stavať Kubánsky režim na rovnakú úroveň
s krajinami, ktoré uznávajú hodnoty liberálnej
demokracie. Táto akcia sa začala večer 14. marca
2007, kedy boli na študentskej svätej omši vyjadrené prosby za kubánskych politických väzňov
a ich rodiny. Účastníci svätej omše boli pozvaní
na program v nasledujúci deň. Program priblížil
divákom aktuálnu situáciu na Kube.
ODM proti socialistickej novele
zákonníka práce
Občiansko-demokratická mládež sa spoločne
s inými organizáciami a jednotlivcami zúčastnila na utorkovom mítingu odborárov pred NR
SR, aby sme vyjadrili náš nesúhlas s vládnou novelou zákonníka práce. Návrh novely považujeme za hazard so zamestnanosťou, okrem iného
kvôli nezmyselnému zaťažovaniu zamestnávateľov a absurdnému zvyšovaniu vplyvu odborov na súkromné firmy.

ODM je združenie mladých ľudí, ktorí sú okrem
iného naklonení práve odkazu Friedricha Augusta von Hayeka i ďalších predstaviteľov rakúskej školy a ich snahou je šírenie tohto odka-

Na prednáške sa zúčastnilo asi 100 študentov zo
7 stredných škôl z Kežmarku, Popradu a Spišškej
Starej Vsi.

O tom, ako boli odborári pripravení diskutovať
o novele, sme sa mohli na vlastnej koži presvedčiť – okrem nadávok a agresívneho správania voči nám sme sa serióznej a konštruktívnej
argumentácie nedočkali. Aj napriek tomu, že
vládna koalícia má v parlamente väčšinu, považovali sme za potrebné vyzvať poslancov NR

zu práve v podtatranskom regióne.

Podujatie „Iná Kuba“
Pri príležitosti štvrtého výročia masívneho zatýkania ľudsko-právnych aktivistov na Kube
pripravili členovia ODM študujúci v Trnave
v spolupráci s občianskym združením Človek
v ohrození a Združením pre podporu študentských aktivít POLIS podujatie s názvom Iná
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láva najmä otázka zavedenia Eura v roku 2009,
hu a intelektuálnu schopnosť tieto opatrenia
realizovať. Problémom sú najmä nevhodné regulácie, systém, ktorý nemotivuje k hospodárnemu nakladaniu so zdrojmi v zdravotníctve
a klientelizmus.

systém, ale súčasná vláda nemá ani chuť, odva-

Hlavným nosičom kampane je blog www.tomanovejpes.sk. Kampaň dopĺňajú billboardy,
samolepky a iné printové materiály, ktoré upozorňujú na potrebu pridať sa ku petícii a postaviť
sa tak zodpovedne k svojej budúcnosti. Cieľom
našej kampane je podporiť petíciu na ochranu
II. piliera dôchodkového sporenia. Vyzývame
všetkých, ale najmä mladých ľudí, ktorým záleží
na ich dôchodkoch, aby svojím podpisom vyjadrili jednoznačné NIE hazardovaniu štátnych
úradníkov s našimi úsporami na dôchodok.

riadne zasadala aj Vláda SR.

Ako komunikačný prostriedok našej kampane
sme použili medializovanú „kauzu“ okolo psa
ministerky V. Tomanovej. Podľa nás ide o absurdný príbeh, kvôli ktorému dokonca mimo-

Mladí pravičiari spúšťajú kampaň na
podporu petície na ochranu II. piliera
Mládežnícke organizácie Združenie mládeže
SDKÚ-DS Nová Generácia, Občiansko-demokratická mládež, Kresťanskodemokratická mládež
Slovenska a Mládežnícka organizácia SMK – Via
Nova vytvorili iniciatívu mladých ľudí, ktorí sa
rozhodli vyjadriť svoj nesúhlas s navrhovanými
zmenami dôchodkového sporenia, ktoré predkladá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Viera Tomanová.

nakoľko si Róbert Fico uvedomuje možné riziká
spojené so zavedením spoločnej meny - rozpočtové obmedzenia, negatívne prijatie novej
meny zo strany verejnosti - je pravdepodobné,
že sa bude snažiť nájsť dôvody pre nedodržanie
pôvodného termínu.
Konferencia ODM „Zdravotníctvo fungujúci systém, alebo neriešiteľný
problém?“
Občiansko - demokratická mládež 30. júna
2007 organizovala diskusiu s názvom „Zdravotníctvo - fungujúci systém, alebo neriešiteľný
problém?“, ktorá sa uskutočnila v hoteli Hrabina
v Bukovci pri Košiciach.
Na diskusiu prijali pozvanie pán Viliam Novotný, predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo
(SDKÚ-DS) a pán Andrej Jančo, predseda Slovenskej lekárskej únie špecialistov. Práve preto,
že zdravotníctvo je téma o ktorej každý hovorí
a málokto jej rozumie sme sa rozhodli preniknúť hlbšie do podstaty veci a zhodnotiť kde sa
práve teraz slovenské zdravotníctvo nachádza,
ako ďaleko je vzdialené od neriešiteľného problému a naopak ako blízko má k fungujúcemu
systému.
Prednášajúci sa zhodli na tom, že reformy
predchádzajúcej vlády boli krokom vpred, ale
súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva na
čele s neschopným ministrom stojí na mieste
a začína kráčať späť. V diskusii sme analyzovali
niekoľko podstatných problémov a potrebných
riešení, ktoré by boli prínosom pre zdravotnícky
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2008

ODM na okrúhlom stole pre II. pilier
Dňa 13. novembra sa v hoteli Crown Plaza
v Bratislave uskutočnil okrúhly stôl „Ochrana
dôchodkového systému na Slovensku“, ktorý
organizoval Inštitút pre moderné Slovensko.
Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých oblastí,
ktorých sa zmeny v dôchodkovom systéme
týkajú – zástupcovia thinktankov, mimovládiek,
zamestnávateľských združení, samosprávy
a politici – predsedovia všetkých opozičných
strán. Cieľom okrúhleho stola bolo otvorene
prezentovať svoje postoje na snahu vlády Roberta Fica opäť otvárať II. pilier a na všetky zmeny, ktoré ho deformujú. Svoj názor vyjadrili aj
zástupcovia mládežníckych pravicových organizácií, medzi ktorými nechýbala ani ODM, ktorú zastupovali Marián Klemon a Juraj Burianek.
Vyjadrili sme presvedčenie, že II. pilier je pre zabezpečenie udržateľnosti dôchodkového systému kľúčový a tak ako sme ho podporovali pri
jeho zavádzaní kampaňou „Šetrím, teda som“,

tak ho budeme podporovať aj v dobe, kedy sa
politici snažia o jeho destabilizáciu.

17. november 2008 - protivládna
demonštrácia a koncert v SND
Organizačný tím spoločného projektu OKS,
ODM BA a Občanov proti totalite - protivládnej
demonštrácie sa postupne zbiehal na Námestí
SNP. Všetko šlo ako po masle, a prítomnej päťstovke ľudí sme sa hneď začali venovať. Ľudia
dostali rôzne transparenty s heslami ako „slobodný trh“, „Fico Chávez“, „Stop totalite“, „Právny štát“ a iné. Obrovský úspech zaznamenali aj
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nálepky z kampane AntiFico, ktoré skutočne išli
na odbyt. Nechýbali ani drevené transparenty
a symboly ODM. Vypočuli sme si perfektné prejavy rečníkov ako František Šebej (OKS), Peter
Tatár (OKS), Martin Manina (ODM BA), Martin Dinuš (Občania proti totalite), Ondrej Dostál (OKS),
Fedor Gál (OKS) a iných. Potom sme sa presunuli v sprievode policajných zložiek k ministerstvu
spravodlivosti. Tam sme minútou ticha vyjadrili
úctu mŕtvej spravodlivosti a vyzvali sme k jej
oživeniu, kým ešte nie je neskoro. Sprievod
pokračoval k úradu vlády, kde akcia vyvrcholila montážou „Pamätníka neznámeho idiota“.
Toho stvárňovala bezhlavá figurína s červenou
kravatou, fľašou a „igelitkou“. Celé podujatie sa
tešilo mimoriadnej mediálnej pozornosti.
2009
Nevystupujem za jazdy!
V poslednom období hladinu verejnej mienky
opäť rozvírila otázka druhého dôchodkového
piliera. Sme svedkami toho, ako národ pod
Tatrami čoraz častejšie a radšej počúva útočné
výroky bojara z úradu vlády, než korektnú a faktickú diskusiu odborníkov.
Občiansko-demokratická mládež nezatvára oči
pred možnými rizikami, chce ale zdôrazniť, že
účelová kampaň namierená na destabilizáciu
dôchodkového systému, ktorej jediným cieľom
je preniesť peniaze občanov do sociálnej poisťovne, je zlá a podáva jednostranne skreslené
informácie. Našou povinnosťou je sprostredkovať mladým ľuďom pravdivé a vyvážené informácie o dôchodkovom sporení. Spolu s našimi
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partnerskými mládežníckymi organizáciami

politickej minulosti po boku Vladimíra Mečiara

Aktivity ODM 1991 - 2011

sme sa preto rozhodli spustiť kampaň Nevystupujem za jazdy!, ktorá má vecne poukázať na
nevyhnutnosť druhého piliera a jeho výhody.

Rozlúčka so spravodlivosťou
Stalo sa to, čo vzhľadom na dnešnú situáciu
na Slovensku každý čakal, no všetci sme akosi
v kútiku duše dúfali, že sa to nestane. Štefan
Harabin, muž bez chrbtovej kosti a s absenciou akéhokoľvek svedomia, sa stal predsedom
najvyššieho súdu, a teda stelesnením spravod-

točnili divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia a svoje miesto tu našla i galéria fotografií
a malieb. Tento článok má za snahu ukázať, čo
to z uskutočnených vystúpení a zároveň aj prezentovať formy propagácie podujatia.

Mladí v meste 2009
Podujatie Mladí v Meste sa uskutočnilo podľa
plánov, 20. júna 2009 v centre Žiliny. Na Mariánskom námestí vystúpili hudobné kapely,
v priestoroch Mestského divadla Žilina sa usku-

a svojim pôsobením v úrade nám dokázal svoju
neschopnosť a nespôsobilosť byť prezidentom
SR. ODM ku kampani spustila webovú stránku
www.zlyprezident.sk, na ktorej sa nachádza
naša argumentácia, výroky zlého prezidenta,
zábava zlého prezidenta a dokonca je možné
poslať brept zlého prezidenta priamo na mobil.

ODM: Zlý prezident, ktorého tu
nechceme!
Občiansko-demokratická mládež s nevôľou
prijal zvolenie Ivana Gašparoviča za prezidenta
SR v minulých voľbách. Nebyť náhody, ktorá ho
v pozícii menšieho zla vyniesla do prezidentského paláca, nikdy by sa prezidentom stať nemohol, predovšetkým kvôli svojej škandalóznej
politickej minulosti.

Občiansko-demokratická mládež spustila
prezidentskú kampaň
Občiansko-demokratická mládež dňa 5.3.2009
spustila prezidentskú kampaň Pozor, zlý prezident! Cieľom kampane je zabrániť znovuzvoleniu zlého prezidenta, pretože podľa nás tento
človek nikdy nemal morálne právo uchádzať
sa o funkciu prezidenta SR vzhľadom ku svojej
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Zbohom Fico

ničného tovaru. Všimli sme si to ale vôbec? Aj

na to sa snažili mladí ľudia poukázať v Žiline pri
príležitosti 17. novembra. Na námestí sa akoby
vrátil čas o 20 rokov dozadu a návštevníci mohli
aspoň na chvíľku privoňať k pachuti absurdity,
ktorá tu vládla 40 rokov. Následne sa konala
konferencia s názvom 20 rokov po, na ktorej sa
zúčastnili podpredsedníčka KDH Janka Žitnanská, primátor Žiliny Ivan Harman a poslanec EP
Eduard Kukan.

Mladí do divadla
Po viacerých akciách respektíve podujatiach,
ktoré boli zamerané väčšinou na súčasnú alebo
aj minulú politickú situáciu, sme sa spoločne
rozhodli, že sa môžeme uberať aj iným smerom. Naše názory sa zhodli na tom, že najlepšie
bude keď skúsime s pomocou mestského divadla oživiť popularitu divadelných predstavení
u mladých ľudí. Všetci, od tvorcov myšlienky
„Mladí do divadla“, až po pracovníkov a aj hercov mestského divadla v Žiline, sú nadmieru
spokojní s úspechom, ktorý sa dostavil aj po

Občiansko-demokratická mládež spúšťa kampaň Zbohom Fico. Chceme dať ľuďom možnosť
vyjadriť svoj názor na správanie, činnosť a postoje súčasného premiéra Slovenskej republiky.
Hovorí sa, že aj kôň má štyri nohy a tiež sa
potkne. Stalo sa to aj nášmu premiérovi – urobil správne rozhodnutie. Rozhodol sa nebyť
17. novembra na území Slovenska. Podobné
rozhodnutia by sme jednoznačne uvítali vo
väčšom rozsahu. Sme toho názoru, že pre našu
krajinu by bolo lepšie, ak by na jej území trávil
čo najmenej času. Netajíme sa naším nesúhlasom s mnohými krokmi, ktoré koná vláda pod
vedením Róberta Fica. Sme znepokojení z toho,
že neschopnosť systematicky riešiť aktuálne
problémy zakrýva predseda vlády prázdnymi
rečami a frázami. Pre našu krajinu je tragické, ak
sa premiér najprv snaží kauzy zastierať a až pod
tlakom médií a verejnej mienky koná.
Spomínali sme na Absurditu
a konferencia 20 rokov po

ODM spustila kampaň Poďme vpravo!
Začiatkom júna celá Európsku úniu zažila významný deň. Mali sme možnosť vybrať svojich
zástupcov do Európskeho parlamentu (EP), by
mali hájiť naše záujmy. V poslednom období
sa stretávame aj medzi mladými ľuďmi s nezáujmom o európske záležitosti. Smutným dôkazom toho je najmä naše prvenstvo v najnižšej

livosti. Týmto jediným krokom sa zvrhli piliere
právneho štátu a spravodlivosť zbavená svojej
existencie zomrela. Aj my, členovia občianskeho združenia ODM sme si prišli v tento, pre
všetkých ľudí čierny deň, uctiť spravodlivosť
nám vlastným spôsobom. Pripravili sme jej naozaj krásny pohreb a sprevádzali sme ju spolu
s ďalšími slušnými ľuďmi aj na jej poslednej ceste. Jej púť skončila vo vlnách Dunaja, ktorý ako
pevne veríme, nám ju raz prinesie späť, pretože
nechceme žiť v bezprávnom štáte, kde sa slušný občan spravodlivosti nedovolá.
Letná univerzita ODM - Bez kravaty 2009

Prebehlo 20 rokov odkedy naša krajina zhodila
okovy totality a vykročila v ústrety slobodnému, demokratickému usporiadaniu. Nebola to
jednoduchá cesta, priamočiara, museli sme sa
naučiť, že aj demokracia skrýva mnohé úskalia,
že ani ona nie je fér vždy a voči všetkým, museli sme si prejsť rokmi mečiarizmu, ktoré nám
ukázali, že demokracia je zároveň cestou zodpovednosti každého jedného z nás. Dnes ale žijeme realitu, v ktorej môžeme slobodne cestovať do celého sveta, nemusíme sa už báť nahlas
hovoriť čo si myslíme, nemusíme stáť v rade
na banány a regály obchodov sú plné zahra-
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druhom predstavení 16.12.2009 „Kompletný
Shakespeare zhltnutý za 120 min“. Týmto by
sme chceli aj veľmi pekne poďakovať každému,
kto nejakým spôsobom pomohol.

V objatí malebnej Demänovskej doliny sa konala historicky prvá Letná univerzita ODM.
Nadväzuje na odkaz 11-ročnej tradície letných
univerzít slovensko-maďarského priateľstva,
Madarázs. Tento rok sme sa rozhodli umožniť účasť partnerom nie len z Maďarska, ale aj
Čiech a Poľska. Svoje miesto si takisto našli naši
priatelia zo slovenských mládežníckych organizácií. Bezmála 60 mladých ľudí malo možnosť
rozšíriť si svoje obzory v oblastí vecí verejných,
no zároveň využili neopakovateľnú príležitosť
načerpať novú silu a elán v krásnom prostredí
slovenských hôr.
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volebnej účasti v histórii volieb do EP (16,96%).
V kontraste s touto skutočnosťou je výsledok
Eurobarometra z jesene 2008. Ten hovorí, že EP
dôveruje na Slovensku 70% obyvateľstva, čo je
najvyššie číslo spomedzi európskej 27-čky a 19
percentuálnych bodov nad celoeurópskym
priemerom.
2010
ODM podporuje protestujúcich
autodopravcov
Občiansko-demokratická mládež týmto plne
podporuje protestujúcich autodopravcov. Zavedenie elektronického mýtneho systému nie
je len záležitosťou úzkeho okruhu ľudí, ale zasahuje celú spoločnosť. Uvedomujeme si vážnosť
situácie, a preto vyjadrujeme podporu forme
protestu a tiež aj prebiehajúcej petícii. Na podporu sme znovu spustili portál www.podmevpravo.sk, kde vyjadrujeme svoj postoj.
Protivládna demonštrácia „Máme radi
túto krajinu, nemáme radi túto vládu“
V sobotu 23. 1. 2010 sa od 15:00 začali zhromažďovať davy ľudí, ktorí sa rozhodli vyjadriť svoju
nespokojnosť s Ficovou vládou. Médiá odha-
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Fotografická súťaž- Jeden deň v Žiline

Aktivity ODM 1991 - 2011

dujú počet ľudí na 500 až 1500. Demonštráciu

Miestny klub ODM Žilina spolu s mestom Žilina i tento rok organizoval fotografickú súťaž
s názvom Jeden deň v Žiline. Podtémy súťaže
boli nasledovné: Moje ráno, poobedie a večer (piatkový) v Žiline. Zapojiť sa mohli všetci
študenti od 15- 25 rokov počas celých letných
prázdnin. I napriek prázdninovému vyťaženiu
prišlo do súťaže veľa kvalitných fotografií. Porota sa poriadne zapotila, kým vybrala víťaznú
prácu, ktorá získala cenu primátora, značkový
fotoaparát v hodnote 500€. Primátor Žiliny, Ivan
Harman, ocenil kvalitu a kreativitu zapojených
študentov. Najlepšie práce boli vystavené na
festivale Mladí v meste 2010. ODM Žilina zase
raz potvrdila, že kultúra a podpora umelcov je
pre ňu dôležitá a že mládežnícka politika sa dá
robiť zaujímavo a efektne. Tešíme sa na ďalšie
ročníky a nové umelecké talenty, ktoré sa i vďaka ODM dostanú na svetlo sveta.

Summer University of European
Democrat Students v Žiline

zorganizovali Alojz Hlina, Občianska konzervatívna strana, Občiansko-demokratická mládež
Bratislava a Občania proti totalite. Za organizátorov sme si vypočuli pekné prejavy Ondrej Dostála (OKS), Alojza Hlinu, Vlada Filipka (Občania
proti totalite) a v neposlednom rade ODMkárov Alexeja Dobroľubova a Tomáša Meravého.
Zlatý klinec programu bolo vystúpenie šiestich
lídrov opozičných strán – Mikuláša Dzurindu
(SDKÚ-DS), Jána Figeľ a(KDH), Pála Csákyho
(SMK), Béla Bugára (Most – Híd), Richarda Sulíka
(SaS) a Petra Zajaca (OKS). Nechýbala ani živá
hudba v podaní skupiny Živé kvety. Podujatie
sa konalo v treskúcej zime, podával sa ale „Slovenský čaj“, ktorý úspešne zahrieval statočných
demonštrantov. Organizátori na záver oznámili,
že by radi pokračovali ďalšou demonštráciou
pravdepodobne 25. februára.
Svadobná spanilá jazda - Fico sa žení
s finančnými skupinami
V utorok 9. 2. 2010 si Vás dovoľujeme pozvať do

Viac ako 100 účastníkov a niekoľko hostí sa snažilo odpovedať na dôležitú otázku a to: Ako mô-

V poradí XXXIV. letná univerzita EDS(European
democrat Students) sa konala na severe Slovenska, v krásnom prostredí Žiliny. Hlavná téma
tejto udalosti bola „Living Together in Diverse
Societies“. Členovia z 25. organizácií, celkovo
z 25. krajín, sa učili ako lepšie spolunažívať bez
predsudkov a konfliktov. Organizovania sa vrelo zhostila Občiansko-demokratická mládež
s podporou Hanns Seidel Foundation a Feman
Society.

svadobného sprievodu. Občania zorganizovali
svadobný sprievod pre budúcich novomanželov: Róberta Fica a finančné skupiny. Sú pre nich
pripravené aj dary, ktoré im budú odovzdané
pred Úradom vlády SR. Po dlhoročnom, verejnom vzťahu Róberta Fica s finančnými skupinami je žiaduce, aby tento vzťah deklarovali aj
zväzkom manželským. Kauzy vlády a mrhanie
verejnými prostriedkami, pochybné tendre za
miliardy, ktoré vyhrávajú nedôveryhodné firmy
s veľmi zaujímavými prepojeniami. Toto všetko
nás vedie k názoru, že už naozaj niet čo skrývať.
Pán premiér, priznajte tento vzťah otvorene!
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žeme spolu vychádzať, žiť i napriek rozmanitým

propagovať svoje aktivity a tým zvýšiť prínos
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Mladí za mrežami
V Januári ODM za podpory svojich partnerských
organizácii zorganizovala protestne zhromaždenie pred bieloruskou ambasádou. O 15-tej hodine ODM-kári na 15 minút symbolicky uzamkli
ambasádu. Reagovali tak na zatýkanie protestujúcich aktivistov, ktorí vyjadrili svoj nesúhlas so
zmanipulovanými prezidentskými voľbami z decembra 2010. Symbolické číslo odráža fakt, že
15-ročné väzenie hrozí aj zatknutej podpredsedníčke Mladého Frontu, partnerskej mládežníckej organizácie ODM v Bielorusku. Protestného

2011

Tí trpezlivejší sa na konci v nedeľu večer stretli
aj s novým primátorom Trenčína, Richardom
Rybníčkom. Počasie a určité okolnosti nám
najprv nepriali. Kto však obetoval kúsok svojho
nedeľného poobedia a počkal, bol odmenený
príjemným a uvoľneným rozhovorom s bývalým podpredsedom ODM a súčasným prvým
mužom mesta Trenčín.

činnosti mládežníckych organizácií a ich schopnosť dostať sa do povedomia širokej verejnosti.

Zbohom Fico 2
Občiansko-demokratická mládež nezaostávala
ani v parlamentnej kampani v roku 2010. V duchu jesennej kampane z roku 2009 sme rozvíjali
motív „Zbohom, Fico!“ Súčasťou kampane bol
aj interaktívny webový portál, kde mohli ľudia
prispievať a tak zdieľať svoje názory na ostatné
4 roky vládnutia Róberta Fica a jeho kumpánov.
Neodmysliteľnou súčasťou bola aj nová sada
antiFico nálepiek, ktoré sa stretli s obvyklým
vrelým prijatím. Priamo v kampani sme zorganizovali AntiFico on the Road. Celková bilancia
výletu: zhruba 1 200 kilometrov, 9 zastávok od
Malých Karpát po Vihorlat a východné úpätie

Marketingový seminár v Trenčíne
V decembri 2010 Občiansko-demokratická mládež organizovala seminár „Efektívna propagácia mládežníckych hnutí v mediálnom prostredí 21. storočia. Cieľovou skupinou projektu boli
primárne aktívni členovia ODM a partnerských
organizácií. Cieľom projektu bolo naučiť členov aktívne fungujúcich organizácií efektívne

Slanských vrchov, 18 000 rozdaných nálepiek
a ďalších takmer 30 000 distribuovaných poštou - vcelku slušný príspevok ODM k víťazstvu
pravice v parlamentných voľbách 2010.

spoločnostiam, z ktorých pochádzame a ktoré
sú plné odlišných ľudí, národností, náboženstiev a iných sociálnych skupín.
Podujatie hostilo rôznych zaujímavých hostí,
vrátane Ivana Harmana ( primátora mesta Žilina, SDKÚ-DS), ktorého prejav sa niesol v duchu
tolerancie, za ktorú musíme bojovať rovnako
ako za demokraciu. Taktiež spomenul, že každá
generácia musí čeliť výzvam. Tá jeho bojovala
za demokraciu a my, mladá generácia v celej
Európe, musíme vyriešiť otázku migrácie. Je nevyhnutné otvoriť Európu pre iných a čeliť otázke tolerancie, ktorú v sebe daná problematika
zahŕňa.
Týždeň SU EDS sa niesol v téme tolerancie, spolunažívania ľudí z rôznych spoločností a viac
ako 100 účastníkov odchádzalo domov plných
nezabudnuteľných spomienok a s pamätnou
vetou na perách „I was there and it was legendary!!!“
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zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia všetkých
pravicových parlamentných strán a Ministerstvo
zahraničných vecí SR sa zasadilo za riešenie tejto
situácie. Aj na podnet ODM preto na nasledujúcom summite V4 v Bratislave bola za prítomnosti
aj nemeckej kancelárky Angely Merkelovej prijatá rezolúcia vyzývajúca Bielorusko k okamžitému
riešeniu tejto situácie.
Central European Youth Conference:
Common EU policy towards Roma minority
V prostredí krásneho Spiša sa v júni konala v poradí už piata medzinárodná konferencia organizácie CEYC (Central European Youth Cooperation), ktorej je ODM-ka zakladajúcim členom.
Zástupcovia nielen z krajín V4, ale aj z Rakúska,
Fínska, Švédska, Moldavska a Bieloruska, chceli
hlbšie preniknúť do problematiky súvisiacej
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s rómskou menšinou. Prednášok sa zúčastnilo
mnoho popredných odborníkov v danej oblasti. Účastníci mali možnosť navštíviť aj tie najzanedbanejšie osady. Nevynechali ani komunitné
centrá a stretnutia so starostami, ktorých denno-dennou náplňou práce je pomoc pri riešení
tak pálčivej témy, ako tá rómska nepochybne je.
Touto konferenciou sa zavŕšilo snaženie ODM,
ktorá sa na pozvanie NDI (Národný demokratický inštitút)od začiatku roka 2011 zúčastňovala stretnutí a seminárov s mladými rómskymi
lídrami. Zároveň sa ním odštartovali aktivity
ODM smerujúce k téme rómskej menšiny.

Debatná liga ODM
V dnešnej dobe je veľmi dôležité mať fundované vedomosti. Zároveň je ale veľmi potrebné
ich vedieť podať ďalej a svoj názor obhájiť aj
v diskusii alebo debate. Vychádzajúc z týchto
faktov sa ODM-ka rozhodla v roku 2011 zorganizovať sériu školení a následných akademických
debát. Prítomní ODM-kári sa učili výstavbu argumentu i prvky, ktoré debata má obsahovať.
Teoretické vedomosti si potom mohli aj prakticky vyskúšať. Aj toto je jeden z príkladov, ako
sa Občiansko-demokratická mládež snaží všestranne rozvíjať svojich členov.

Aktivity ODM 1991 - 2011

Letná univerzita ODM:
Roma Minority: Issue of Youth Politics
Tradičné letné podujatie ODM vychádza z odkazu Letných univerzít slovensko-maďarského
priateľstva - Madarász. Na tomto podujatí sme
pokračovali v rozpracovávaní témy rómskej komunity na Slovensku. Počas 5 dní sa prednášajúci zamerali na históriu, kultúrne a spoločenské
pozadie, priblížili dobré príklady spolupráce,
poukázali aj na slabšie elementy. Prínosom boli
aj osobné stretnutia s Rómami. Celá akcia sa
niesla v duchu hesla: Rómska menšina je aj záležitosťou mládežníckej politiky. Program letnej
univerzity spestrilo aj pokračovanie Debatnej

ligy ODM. Výnimočnosť tohto ročníka zvýraznil
aj fakt, že sa zároveň konalo stretnutie generácií ODM. Malebné prostredie hotela Šachtička
v Banskej Bystrici bolo tak dejiskom tej pravej
ODM-kárskej akcie.

1998 - 2011

Letná univerzita slovensko-maďarského
priateľstva – Madarász
Tradičným podujatím, ktoré organizujú Spoločenstvo maďarskej mládeže a Občianskodemokratická mládež je Letná univerzita
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slovensko-maďarského priateľstva Madarász.
Cieľom podujatia je snaha o prekonanie napätia a nadviazania priateľstva medzi slovenským
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podujatie nadobudlo stredoeurópsky charakter a okruh účastníkov sa rozšíril aj o zástupcov
mládežníckych organizácií z Českej republiky
a Poľska. Súčasťou univerzít sú okrem neformálnych aktivít diskusné panely na aktuálne
témy, ktoré sa týkajú slovensko-maďarských
vzťahov a vzťahov v regióne V4. Na Madarásze
sme privítali množstvo významných odborníkov a politikov, medzi najvýznamnejšie udalosti
patrí stretnutie predsedov vlád SR a MR Mikuláša Dzurindu a Viktora Orbána v roku 1999,

a maďarským etnikom. Postupným vývojom

Márie Valérie v Štúrove. V atmosfére napätých
slovensko-maďarských vzťahov zapríčinených
účasťou SNS v novej vláde sa uskutočnil aj 9.
ročník letnej univerzity, na ktorej sme však potvrdili dlhotrvajúce slovensko-maďarské priateľstvo a spoločne so Spoločenstvom maďarskej
mládeže sme prijali vyhlásenie, v ktorom sme
odsúdili akékoľvek prejavy extrémizmu a vyzvali k ukončeniu umelého vyvolávania napätia
v slovensko-maďarských vzťahoch zo strany
vlády Róberta Fica.

ktorí tu podpísali dohodu o obnove mosta
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European Democrat Students (EDS)
www.edsnet.org
EDS je jedna z najvplyvnejších medzinárodných
študentských organizácií, založená 13. mája
roku 1961 pod názvom The International of
Christian-Democrat and Conservative Students.
Medzi základné úlohy EDS patrí vytváranie
kontaktov medzi kresťansko-demokratickými,
konzervatívnymi a liberálnymi mládežníckymi
organizáciami v rôznych krajinách, vytváranie
prostriedkov pre lepšie porozumenie kultúrnych a politických pomerov v Európe, prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, prispievanie
k vytvoreniu slobodnej a jednotnej Európy, vý-

The International Young Democrat
Union (IYDU)
IYDU je aliancia stredo-pravicových mládežníckych organizácii spojených spoločným cieľom,
túžbou po väčšej slobode a menšej vláde. IYDU
združuje viac ako sto organizácii z viac ako päťdesiatich štátov. Základné princípy, ktoré IYDU
zastáva sú: demokracia, rešpektovanie ľudských

tálnou viac ako miliónovou členskou základňou
pozostávajúcej z členov pridružených organizácii je DEMYC jedna z doležitých medzinárdných
organizácii, ktorých je ODM členom.

Democrat Youth Community (DEMYC)
DEMYC je medzinárodná organizácia združujúca kresťansko-demokratické a konzervatívne
mládežnícke organizácie v Európe. S momen-

Zahraničné aktivity ODM

mena informácií o vzdelávacej politike a iných
spoločenských témach a hľadaní možností
spoločného postupu v týchto oblastiach, najmä voči európskym inštitúciám.

práv, voľný trh a voľný obchod.

cie a slobody v regiónoch, kde tieto ešte nemajú pevnú tradíciu.

Od svojho založenia EDS verí v možnosť úzkej
spolupráce medzi konzervatívnymi, kresťansko-demokratickými a liberálnymi politicky
orientovanými študentskými organizáciami.
Aktivitami, ktoré organizuje sa pokúša preklenúť rozdiely v politickom myslení medzi
rôznymi názorovými prúdmi a geografickými
priestormi Európy. Kampane a študijné pobyty

V minulosti pôsobil predseda ODM Miroslav
Lopata ako podpredseda tejto organizácie.
V júli 2011 bol vo Viedni zvolený za predsedu
EDS Juraj Antal. Stal sa tak prvým Slovákom
v 50-ročnej histórii EDS, ktorý bude zastávať
túto významnú funkciu.

EDS slúžia najmä na propagáciu ideí demokra-
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Central European Youth Cooperation
(CEYC)
CEYC bol založený, aby podporil spoluprácu
medzi mládežníckymi organizáciami V4. Medzi
zakladajúcich členov organizácia patrí aj ODM.
Spočiatku bol CEYC založený ako regionálna
platforma na podporu dobrých susedských
vzťahov a spolupráce štátov susediacich z Maďarskom. Avšak, počas krátkej doby sa pridali
aj organizácia z Českej republiky, Poľska a Bavorskej časti Nemecka. V roku 2008 pristúpili
ako členovia ďalšie organizácie z pobaltských
štátov, Moldavska a Bieloruska. Momentálne
ma CYEC významnú lobistickú silu v regió-

ne, ktorý bol mnohé roky taky vzdialený od
hodnôt a princípov vyspelých západných
krajín. Hlavnou úlohou CEYC-u je vyzdihovať
spoločné hodnoty, idey, ciele a spoločnú politiku strednej a východnej Európy, ktorá je
nevyhnutná na pozdvihnutie identity regiónu
a posilnenie jeho postavenia v Európe. CEYC
verí, v ideu spoločnej a zjednotenej Európy,
kde malé a veľké členské štáty EU sú si rovné
v právach a povinnostiach a nové členské štáty EU ako aj noví potencionálni členovia EU
majú byť považovaní za prínos a nie hrozbu.
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Partneri ODM
Ďakujeme všetkým partnerom, inštitúciám, ale aj jednotlivcom s ktorých pomocou sa
nám počas dvadsiatich rokov podarilo zrealizovať desiatky projektov a zabezpečovať
životaschopnosť organizácie. Medzi nich patria najmä:

Nadácia Konrada Adenauera (KAS)
Nadácia Hannsa Seidela (HSS)
Nadácia Roberta Schumana
Nadácia Demokracia
Grantový program EÚ MLÁDEŽ V AKCII a národná agentúra IUVENTA
Medzinárodný republikánsky inštitút (IRI)
Národný demokratický inštitút (NDI)
European Democrat Students (EDS)
Nová Generácia
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS)
Mladí Liberáli (ML)
ICS Via Nova
Mladí konzervatívci (MK, Česká republika)
Rada mládeže Slovenska (RMS)
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ - DS)
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Občianska konzervatívna strana (OKS)
Poslanecký klub EĽS v Európskom parlamente (EPP Group)
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2002
Kampaň 10 000 podpisov na vlajku NATO

2004
1. Letný kemp ODM Sihla

2003
VI. ročník Letnej univerzity, Kaskády

Fotogaléria

2001, Oslava 10. výročia ODM
predsedovia ODM ležiaci na zemi, Miroslav Lopata, Ľudovít Tóth, Milan Krajniak, Daniel Lipšic

2004
1. Letný kemp ODM Sihla

Fotogaléria

2003
Ples ODM
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2005
Kampaň Nezahoď svoju kariéru

2004
Spomienky na absurditu, Bratislava

2004
Spomienky na absurditu, Bratislava

2005
Ples ODM, Poprad

2004
Spomienky na absurditu, Bratislava

2004
Spomienky na absurditu, Bratislava

2006
AntiFico kampaň

2004
Výkonný výbor, Skalica

2004
Spomienky na absurditu, Bratislava
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2006
Seminár East to East, Modra

2008
Madarász

2006
Ploty hanby, Žilina

2009
Kondolenčná kniha nádeji na lepšiu budúcnosť
Slovenska po prezidentských voľbách

2009
Petícia za zachovanie II. piliera, 1. máj, Bratislava

2007
Konferencia 365 dní sociálnej demokracie

Fotogaléria

2007
Letný kemp ODM, Kežmarok

2009
Protest Dosť bolo hulvátstva, arogancie a
korupcie, Bratislava
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2009
Konferencia 20 rokov po, Žilina
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2010
Letná univerzita EDS v Žiline

2009
Protest pred úradom vlády za II. pilier, Jánošíkovia bránia pracujúcich

2009
Letná univerzita ODM Jasná

2010
Mediálny tréning a stretnutie s Richardom
Rybníčkom v Trenčíne

2009
Rozlúčka so spravodlivosťou po zvolení Štefana Harabina za predsedu Najvyššieho súdu SR

2009
Letná univerzita ODM Jasná

2010
Mediálny tréning v Trenčíne

2010
Letná univerzita EDS v Žiline

2009
Festival Mladí v meste, Žilina

20_rokov_ODM.indb 38

8. 11. 2011 23:12:37

2011
Central European Youth Conference,
Spišská Kapitula

2010
AntiFico on the Road, Humenné

2011
Protest pred bieloruskou ambasádou

2011
Central European Youth Conference,
Spišská Kapitula

2010
Separovaný zber politického odpodu v deň
parlamentných volieb, Bratislava

2011
Letná univerzita ODM

2011
Central European Youth Conference,
Spišská Kapitula

2011
Central European Youth Conference,
Spišská Kapitula

Fotogaléria

2011
Protest pred bieloruskou ambasádou
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