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Príhovor

ak by som mal pomenovať jednu hodnotu, ktorá bola určujúca pri vzniku
Občiansko-demokratickej mládeže, bola by to hodnota slobody. Slobody
vnímanej ako zodpovednosť – za osud vlastnej komunity a štátu. Som rád, že
po celú dobu svojej existencie sa Občiansko-demokratická mládež od tejto
hodnoty neodchýlila. Želám ODM v nasledujúcich rokoch veľa odvahy,
trpezlivosti a dobrej inšpirácie.

Milí priatelia,

Daniel Lipšic

Alexandra Žáková

Spočiatku len prvotná myšlienka mladých odhodlaných ľudí v prelomových
rokoch po páde komunizmu, ktorá sa neskôr pretavila do založenia najstaršej
nezávislej mládežníckej politickej organizácie na Slovensku. Dnes, po 30
rokoch, môžem úprimne povedať, že aj najaktívnejšej a naďalej rastúcej
organizácie. ODM vytvára priestor pre osobnostný a profesijný rast mladých
ambicióznych ľudí, najmä študentov, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a ktorým
záleží na budúcnosti našej krajiny. V ODMke som spoznala aj veľa dobrých
priateľov. Odvaha, zápal a chuť meniť svet k lepšiemu - to sú atribúty
pravého ODM-kára. Je mi cťou slúžiť organizácii akou je ODM už niekoľko
rokov.



Prehľad vedení ODM 1991 - 2022
Zloženie Výkonného výboru,
zvoleného 9. novembra 1991 v Bratislave
Predseda ODM: Daniel Lipšic
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
Podpredseda: Richard Rybníček
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
máji 1993 v Nitre 
Predseda ODM: Daniel Lipšic 
Podpredseda: Richard Rybníček
Podpredseda: Peter Bleha 
Podpredseda: Miroslav Wlachovský 
Člen Výkonného výboru: Milan Krajniak 
Člen Výkonného výboru: Ondrej Dostál 
Člen Výkonného výboru: Róbert Konrád

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

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného v
januári 1995 v Bratislave 
Predseda ODM: Milan Krajniak 
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
roku 1997 v Bratislave 
Predseda ODM: Ľudovít Tóth 
Podpredseda: Ondrej Dostál 
Podpredseda: Martina Hrnčiarová
Podpredseda: Tomáš Zálešák
Člen Výkonného výboru: Peter Brieda
Člen Výkonného výboru: Branislav Dudáš
Člen Výkonného výboru: Maroš Nič

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

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

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného 14.
októbra 2000 v Bratislave 
Predseda ODM: Miroslav Lopata
Podpredseda: Juraj Barta
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
Podpredseda: Alexander Botev
Člen Výkonného výboru: Marián Klemon



Člen Výkonného výboru: Jana Krecháčová
Člen Výkonného výboru: Ján Urbančík

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 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 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: Martin Kulich

Člen Výkonného výboru: Blažena
Sedrovičová
Zahraničný sekretár: Juraj Antal
Tajomníčka: Simona Vilnerová
Predseda Republik. rady: Miroslav Vladovič

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného na
kongrese 2010 na Zemplínskej Šírave
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 v decembri 2011
Predseda ODM: Ján Bučkuliak
Podpredseda: Alexej Dobrolubov
Podpredseda: Miroslav Jurcisin
Podpredseda: Martin Tokár
Člen Výkonného výboru: Petra Konárikova
Člen Výkonného výboru: Adam Augustín

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného na
kongrese 9. decembra 2012
Predseda ODM: Martin Tokár
Podpredseda: Michael Augustín
Podpredseda: Michal Časnocha 
Podpredseda: Martin Kulich
Výkonný výbor: Dominika Paľová
Výkonný výbor: Marek Labuda

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného na
kongrese 11. mája 2014
Predseda ODM: Martin Tokár
Podpredseda: Denis Cáder
Podpredseda: Michal Časnocha
Podpredseda: Matej Greš
Výkonný výbor: Dominika Biela

Výkonný výbor: Dominika Paľová
Výkonný výbor: Katarína Vasiľová

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného
na kongrese v auguste 2015 v Trávnici:
Predseda ODM: Martin Tokár
Podpredseda: Denis Cáder 
Podpredseda: Michal Časnocha
Podpredsedníčka: Dominika Paľová 
Člen Výkonného Výboru: Dominika Biela
Člen Výkonného Výboru: Andrej Stančík
Člen Výkonného Výboru: Matej Greš

Zloženie Výkonného výboru, zloženého
na kongrese 10. apríla 2016
Predsedníčka ODM: : Dominika Paľová
Podpredseda: Denis Cader
Podpredseda: Andrej Stančík
Podpredseda: Peter Bendik

Zloženie Výkonného výboru, zložené na
kongrese 18. decembra 2016
Predseda: ODM: Andrej Stančík
Podpredsedníčka: Anemari Rumanová
Podpredseda: Filip Stančík
Podpredseda: Juraj Purdeš

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného
na kongrese 23. februára 2018
Predseda ODM: Andrej Stančík
Podpredsedníčka: Alexandra Žáková
Podpredseda: Filip Stančík
Podpredseda: Martin Vetrík

Zloženie Výkonného výboru, zvoleného
na kongrese 30. novembra 2019
Predseda ODM: Andrej Stančík
Podpredseda: Matej Vaník
Podpredsedníčka: Alexandra Žaková
Podpredseda: Filip Stančík



Zloženie Výkonného výboru, zvoleného
na online kongrese 10. januára 2021
Predsedníčka ODM: Alexandra Žáková
Podpredseda: Matej Vaník
Podpredseda: Matúš Babulík
Podpredseda: Marek Vido
Výkonný výbor: Simona Chmelíková
Výkonný výbor: Martin Vetrík
Výkonný výbor: Jakub Gomola
Zahraničný sekretár: Šimon Podešva



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

O nás

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 Občiansko-
demokratická mládež. Organizácia,
ktorá už 30 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.

Cieľom ODM je šírenie myšlienok
liberálneho konzervativizmu a
demokracie, vytváranie po-
litického 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, partici-
pácie mladých na rozhodovacích
procesoch. V našich aktivitách sa
venujeme aj otázkam dobrého
spolužitia národností,
zachovávania kultúrnych hodnôt a
všestranného rozvoja mladých
ľudí.

Za tridsať rokov existencie
Občiansko-demokratickej
mládeže sa v jej vedení
vystriedalo mnoho významných
postáv, ktoré aj v súčasnosti
zastávajú významné posty v rámci
NRSR. Patrili sem Ondrej Dostál, 
 primátor mesta Trenčín Richard
Rybníček alebo špeciálny
prokurátor Daniel Lipšic a mnohí
ďalší.

Občiansko-demokratická mládež
je otvorená pre spoluprácu so
všetkými pravicovými poli-
tickými 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:

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.
podmienky považujeme
parlamentnú formu 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.

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.

Občiansko-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 
 

Za najvyššiu hodnotu považujeme
slobodu jednotlivca. Slobodu, 

štátu by sa mali obmedziť na
prípady, keď sa všetky ostatné
možnosti vyčerpajú. Občiansko-
demokratická mládež si
uvedomuje nezastupiteľnú úlohu
nezávislých médií v demokratickej
spoločnosti. Hlásime sa k
myšlienkam tolerancie a
odmietame prejavy národnostnej,
rasovej, sociálnej, politickej, ná-
boženskej a inej nenávisti. 

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 proti 



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. 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
štátneho rozpočtu a príspevkom
od študenta, ale aj prostriedkami  
 

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 a boj s
dezinformáciami a hoaxami  
 vnímame ako úspešnú cestu k
slobodnej a demokratickej
spoločnosti. V súčasnosti  je
algoritmus sociálnych sietí
úmyselne   prispôsobený na
rapídne šírenie informácii s 

zneužívaniu moci monopolov
zasiahnuť štát. Významným
faktorom rozvoja podnikateľ-
ského 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 meniaca. Pozitívne
zmeny v tejto oblasti povedú
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 najvý-
hodnejších daňových podmienok
pre svojich občanov a
podnikateľov.

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

Občiansko-demokratická mládež



dezinformačným podtónom a
nenávistným charakterom. Preto
ODM podporuje reguláciu
používateľského prostredia, kde
má jednotlivec niesť právnu
zodpovednosť za svoje verejné
vystupovanie v online priestore,
presne ako v reálnom živote. Čo je
nelegálne offline, má byť
nelegálne aj online a má byť aj
odstránené. Zároveň je
nevyhnutná prevencia práve na
školách, ktorej zámerom má byť
budovanie kritického myslenia a
posilnenie schopnosti čeliť
novodobým hrozbám v súvislosti
s digitálnymi platformami. 

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. 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. ODM sa
prostredníctvom svojho
pôsobenia usiluje prispieť k
prebudovaniu Slovenskej
republiky na modernú spo-
ločnosť, 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.
Budovanie európskej identity, či 

Občiansko-demokratická mládež
považuje vstup Slovenskej
republiky do NATO za historickú
udalosť. Toto 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

už prostredníctvom prednášok
týkajúcich sa členstva v EÚ na
stredných školách alebo
študentským  programom
Erasmus, má podstatný význam
pre naše dlhodobé zotrvanie v
medzinárodnom spoločenstve.
Európska Únia však musí byť
efektívnejšia v rámci oblasti
zahraničnej politiky.
Jednomyseľnosť by sme nahradili
hlasovaním kvalifikovanou
väčšinou. Na základe kontextu
nedávnych udalostí, ako napríklad
vojna na Ukrajine, či stiahnutie
vojsk z Afganistanu, sa okrem
iného vynára aj otázka užšej
spolupráce v oblasti obrany.
Rovnako tak musí byť chránený aj
právny štát. Preto sme za uvalenie
sankcií v podobe zastavenia toku
peňazí z európskych fondov, či
straty hlasovacieho práva v Rade
EÚ v prípade porušenia
kodaňských kritérií. 



Zaspomínajme si na niektoré z našich akcií, ktorých za posledných
10 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.

Aktivity ODM 2012 - 2022

Letná univerzita 2012
Na tradičnom letnom podujatí
mladých pravičiarov sme
diskutovali o Európe, európskej
integrácii, histórii zjednotenia ako
aj o programe erasmus.

Bratislave zorganizovali vianočný
večierok. 

Ako ďalej Slovensko?
Miestny klub ODM v Nitre
zorganizoval diskusiu pod názvom
„Ako ďalej Slovensko?“. Nosnými
témami bola vznikajúca vláda
jednej strany a kríza slovenskej
pravice. Usporiadatelia na diskusiu
pozvali občianskeho aktivistu
Petra Marianka a politológa
Tomáša Zálešáka. Udalosti sa
zúčastnilo 33 osôb, prevažne
vysokoškolských študentov,
pracujúcich mladých ľudí, ale i
jeden starší účastník. 

Debatná liga a Republiková rada 
Začiatkom mája sa v priestoroch
hotela Šachtička konala debatná
liga (Rhetoric and Presentation
Skills for Young Politicians).
Súčasťou akcie bola aj 

programová konferencia ODM a II.
republiková rada. 

Vianočný večierok
Spolu s Novou Generáciou a
Kresťansko-demokratickou
mládežou Slovenska sme pre
našich členov v podniku Scherz v 

Letná univerzita
Letná univerzita sa uskutočnila v
Nízkych Tatrách v hoteli Junior
Jasná. Témou letnej univerzity
bola participácia mladých v
politike 21. storočia. Program plný
seminárov obsahoval aj športové
či teambuildingové aktivity. 

Nenechaj v tom samosprávu
samu
Hlavnou postavou kampane bola
fiktívna postava SAMO, ktorá
reprezentuje bežného občana,
ktorý rád mudruje o tom, ako by
mali veci fungovať, ale nič
nespraví preto, aby skutočne
fungovali. Samo je symbolom  



Seminár o súdnictve
Začiatkom decembra sa v hoteli
Impiq v Trnave zorganizovali
víkendový seminár Súdnictvo a
jeho úloha v právnom štáte s       
 dr. Janou Dubovcovou,
ombudsmankou SR. 

našej nečinnosti a lenivosti, hoci
veľmi dobre vie, čo by sa v našej
krajine malo zmeniť. Cieľom
kampane bolo poukázať na to, že
samosprávne kraje disponujú
dôležitými kompetenciami a
takisto veľkým rozpočtom. So
Samom  sme cestovali po školách,
kde sme organizovali diskusie so
žiakmi s cieľom na podporiť
volebnú účasť. Súčasťou projektu
bola aj webstránka, krátke videá o
kompetenciách VÚC a
samozrejme nálepky.

Okrem nižšie uvedených aktivít
ODM v roku 2014 zorganizovala
množstvo víkendových seminárov
a konferencií po celom Slovensku
na témy občianska participácia,
právny štát a korupcia. 

List ukrajinskému
veľvyslanectvu
Veľvyslancovi Ukrajiny v 

Bratislave sme adresovali
protestný list, v ktorom sme
ostro odsúdili použitie hrubej sily
na demonštrantov, vyzvali sme na
dôsledné vyšetrenie a odsúdenie
zodpovedných za krviprelievanie
na oboch stranách, demisiu
prezidenta a vypísanie nových
volieb.

Mediálny tréning
Na náš podnet sa počas roku
organizovali spoločné mediálne
tréningy spolu s v tom čase
najaktívnejšími mládežníckimi
politickými organizáciami.
Cieľom ODM bolo nastoliť trend
spolupráce mládežníckych
pravicových organizácii na
Slovensku aj do budúcna. Ako
prvý zo série tréningov
zorganizovala ODM v Žiline.
Prizvané boli NG a KDMS

Kampaň Ficoviny a FickoBird
Kampaň začala mesiac pred
voľbami na námestí SNP v
Bratislave, kde sme umiestnili
“krabicu” reprezentujúcu RF ako
produkt finančných skupín. Vo
vnútri sa nachádzali predmety
symbolizujúce RF, pionierska
rovnošata, prihláška do KSČ,
červená kravata a samozrejme
reprodukované slávne výroky RF,
ktoré sa nachádzali aj na
nálepkách, ktoré boli súčasťou
kampane. Tieto boli v niekoľko
tisícovom náklade rozposielané a
rozdávané po celom Slovensku. 

FickoBird
Hra na mobilné telefóny z dielne
ODM, ktorej cieľom bolo
poukázať na zlodejiny a kauzy
prezidentského kandidáta RF.
Cieľom hry bolo pomocou hlavy
RF “preficovať” sa fľašami Coly a
ukradnúť čo najviac melónov. Pri
každej prekonanej prekážke 



zaznel jeden z výrokov RF. Hra bola
stiahnutá viac ako 150 000 krát a
v predvolebnom období a krátko
po ňom bola najsťahovanejšia
aplikácia na Google Store ako aj
na App store. Zároveň to bolo
prvýkrát, kedy bola hra na mobilné
telefóny použitá ako súčasť
politickej kampane. O úspechoch
kampane predseda ODM na
pozvanie prednášal na Univerzite
Komenského v Bratislave. Názov
prednášky bol Politika v mobile,
využívanie nových foriem v
politickej kampani. 

Kongres ODM
Na kongrese Občiansko-
demokratickej mládeže bol
zvolený nový výkonný výbor v
zložení:  Martin Tokár - predseda
a Denis Cáder, Michal Časnocha
a Matej Greš  - podpredsedovia.
Novému výkonnému výboru
zagratulovala a veľa šťastia
zaželala aj organizácia EDS, ktorej
je ODM členom.

Letná univerzita EDS
Traja naši zástupcovia nás
reprezentovali na letnej
univerzite EDS v  hlavnom meste
Estónska, v  Talline. Okrem iného
sme v estónskom parlamente
diskutovali na tému globálnej
bezpečnosti.

Letná univerzita 2014
Koncom leta sme zorganizovali
ďalšiu edíciu letnej univerzity
ODM pre aktívnych mladých ľudí.
Hlavnými témami letnej
univerzity boli 10 rokov členstva
Slovenska v  EÚ a slovensko-
maďarské priateľstvo. 

Pozorovanie ukrajinských volieb
Naši členovia dohliadali na
bezproblémový priebeh
parlamentných volieb na Ukrajine.
Ako oficiálni volební
pozorovatelia sme skontrolovali
niekoľko volebných okrskov v
Kyjeve. Počas nášho pôsobenie
sme prišli na niekoľko drobných
porušení, ktoré sme hneď aj
ohlásili. Počas volieb ste nás
mohli niekoľkokrát počuť aj na
rádiu Expres, kde sme opisovali
priebeh volieb. 

Komunálny bordel
Projekt zameraný na podporu
volebnej účasti v  komunálnych
voľbách. V rámci ktorého sme 



pripravili nálepky, ktoré sme
distribuovali ľuďom a usporiadali
súťaž o najlepšie nalepené
nálepky. Výhercovia boli
odmenení hodnotnými cenami.
Motto projektu bolo: "Máte vo
svojom meste politikov, ktorí sa už
niekoľko volebných období len
recyklujú pod inými straníckymi
tričkami a nič pre Vaše mesto
ešte nespravili? Dajte im to vedieť
v podobe vtipnej nálepky a 15.11.
choďte voliť a odstráňte Váš
komunálny bordel!"

aktívneho občianstva. Rovnako
tak sme sa nevyhli ani európskym
témam, či témam regionálnej,
národnej a globálnej politiky.

Council meeting EDS

Nič nie je zadarmo
Kampaň namierená proti
populistickému kroku vlády
v  podobe vlakov zadarmo.
Nesystémové a populistické
kroky typu odvody pre
študentov či zavedenie naoko
vlakov zadarmo sme považovali
za opatrenia hodné
komunistických kádrov, proti
ktorým naši rodičia 17.novembra
1989 bojovali na námestiach.
V  rámci kampane sme vyzvali
ľudí, aby si v pondelok 17.
novembra kúpili lístok na vlak za
vlastné a  poukázali tak na
nezmyselnosť takýchto
populistických vládnych krokov.
Každé „zadarmo“ má svoju cenu,
či už sú to vlaky, sloboda alebo
demokracia.

Vianočný večierok ODM
Vianočný večierok v  Žiline sme
začali s Marekom Adamovom,
ktorý je hlavným organizátorom
rekonštrukcie Kulturného Centra
Žilina-Záriečie a Novej Synagógy
- Kunsthalle v  Žiline. Pokračovali
sme v diskusiách na tému 

Červená obluda a FICKOLAND
Cieľom predvolebnej kampane
bolo zvýšenie účasti mladých
ľudí na voľbách do NR SR a
samozrejme poukázanie na
nebezpečenstvo volenia
červených oblúd. Nosičmi
kampane boli nálepky, webová
stránka a hra na mobilné telefóny.
Kdesi medzi maďarskými
klobásami a poľskými krowkami
je FickoLand, krajina, ktorú ovláda
Červená obluda. Svoje lepkavé a
chamtivé chápadlá má v celej
krajine a mladých z FickoLandu
vyháňa. Hra začína tak, že vás
červená obluda, ktorá je zložená z
troch hláv (náhodnosť s Ficom,
Paškom a Širokým bola čisto
náhodná) odkopne do zahraničia. 



Na výber bola možnosť hrania za
mladého junáka, čučoriedku alebo
vytvorenie vlastnej postavičky. Po
odkopnutí do zahraničia ste začali
zbierať rozumy, peniaze a rôzne
nástroje, pomocou ktorých ste na
záver hry poriadne zatočili s
chápadlami červenej obludy a
zachránili seba a Slovensko.
Kampaňové nálepky zobrazovali
príšeru, chápadlá a rôzne jej
podoby. Po nalepení vedľa seba
tvorili jednu veľkú obludu. Nálepky
v celkovom počte 20 000 ks sme
posielali sympatizantom poštou
alebo rozdávali osobne

Zimná univerzita EDS v Bruseli
Až šiesti naši členovia nás
zastupovali na zimnej univerzite
EDS v  Bruseli, ktorá sa
odštartovala slávnostnou
večerou a krátkymi príhovormi
europoslancov na tému Digital
Century. Okrem participácie na
pracovných skupinách počas
zimnej univerzity sme sa 

zúčastnili aj volieb nového
predsedníctva EDS. Taktiež sme
strávili jeden pracovný deň
v centrále Google. 

Konferencia – „politika si aj ty!“
Konferencia v Žiline bola jedna z
diskusno-vzdelávacích
konferencií organizovaných
Občiansko-demokratickou
mládežou. Tentokrát zameraná
na problematiku Občianskej
spoločnosti, aktivizmu a úlohe
mimovládnych organizácii.
Ďalšou z tém bola problematika
mladých ľudí, ktorí sa chcú
aktivizovať politicky, ako aj
možné problémy, riešenia, rady a
skúsenosti. 

Vaše peniaze odtiekli dolu
Váhom

Odsúdili sme politiku podvodu,
ktorú praktizoval Váhostav s
požehnaním Roberta Fica.
Slovenskí daňoví poplatníci
zaplatili za diaľnice nie len raz,
pričom živnostníci nedostali za
svoju prácu poriadne zaplatené.
Fico odškodnil veriteľov
súkromnej firmy, ktorá zarobila
miliardu na štátnych zákazkách
almužnou zo štátneho rozpočtu.
Preto sme v nedeľu 3. mája 2015
v Žiline pred sídlom Váhostavu a
pri rieke Váh symbolickým
vysypaním vriec plných peňazí
pripomenuli krádež, ktorú spáchal
Fico a jeho Širokí kumpáni na
živnostníkoch a slovenských
daňových poplatníkov. 

Diskusie o  EÚ na stredných
školách
Spolu s Ivanom Štefancom sme
absolvovali turné po stredných
školách v Nitre, Žiline a Poprade.
Študentom sme predstavili
aktivity ODM a diskutovali na



Letná univerzita 2015
Letná univerzita sa konala v
Trávnici v penzióne Kúria.
Diskutovalo sa s europoslancom
Ivanom Štefancom na európske
témy ale aj s Alojzom Hlinom o
domácej politike či zástupcom
Mladých Konzervatívcov z Česka
o medzinárodnej spolupráci.
Okrem tradičnej nočnej hry sme
varili guláš a tí odvážnejší si
zahrali aj paintball. 

tému jednotného digitálneho trhu
ako aj na iné aktuálne EU témy. Z
každej školy sme formou
interaktívnej vedomostno-
kreatívnej súťaže vybrali dvoch
žiakov, ktorí dostali možnosť
zúčastniť sa na plenárke
Európskeho parlamentu v
Štrasburgu. 

Letná univerzita EDS
Zástupcovia ODM sa zúčastnili
letnej univerzity European
Democrat Students na Malte.
Imigrácia, maltský parlament,
práca v pracovných skupinách
boli súčasťou nášho programu. 

delegáti zúčastnili, sa diskutovalo
aj v pracovných skupinách. 

Zasadnutie Rady EDS
Naši delegáti sa zúčastnili na
zasadnutí Rady European
Democrat Students v  hlavnom
meste Macedónska, Skopje. Prvý
deň sa niesol v znamení ,,How to
Build Prosperity in the 21st
Century". Hlavným bodom
celého dňa bola diskusia s
pánom Vladimirom Peshevskim,
vicepremiérom pre ekonomické
záležitosti. Okrem zaujímavého
programu, na ktorom sa naši 

EPP kongres v Madride
V  októbri sa naši zástupcovia
zúčastnili na kongrese Európskej
ľudovej strany v  Madride
a  spolupodieľali sa aj na jeho
organizácii.

Školenie mladých ukrajinských
politikov
Členka ODM a EDS Deputy
Secretary General, Pavlína
Pavlová, sa stretla v priestoroch
Martens Centre s dvadsiatimi 



FSEV Fest 2015
Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK otvorila
svoje priestory pre študentov či
neštudentov a vytvorila výbornú
komunitnú atmosféru. Celý
festival sa niesol v duchu
komunity, verejných priestorov,
zdieľania i solidarity. Prišli sme aj
my, ľudia z ODM, ktorí vedeli
ponúknuť príležitosti mladým,
ako byť aktívny, spoznať
množstvo ľudí a nabrať veľa
skúseností.

mladými politikmi z Ukrajiny, aby
im prezentovala svoje skúsenosti
s prácou mládežníckych
organizácií v Bruseli. Formovanie
politiky v prospech študentov a
mladých ľudí je v centre aktivít
ODM. Mladí sú plní dobrých
nápadov, ale často nevedia, ako
ich presadiť. 

Mediálny tréning Poprad
Mediálny tréning pre členov ODM
a pre naše partnerské
organizácie. Sebaprezentácia,
kamerové skúšky, kampaňové
tipy a simulovaná debata na
aktuálne témy, aj o tom bol
víkend v Tatrách pre ODM. 

Zasadnutie rady EDS
V  decembri sa náš zahraničný
sekretár zúčastnil zasadnutia
rady EDS v  hlavnom meste
Arménska, Jerevane. Na fotke
delegáti partnerských organizácii
s premiérom Arménska.

Vianočný večierok 
Koncom roka 2015 sme
usporiadali vianočný večierok
v  hoteli Holiday Inn v  Žiline.
V  rámci panelovej diskusie sa
diskutovalo s  Ivanom Štefancom,
Miroslavou Szitovou a  Martinom
Kapitulíkom o budúcnosti politiky
na Slovensku. Nechýbalo
zhodnotenie roku 2015, vianočná
kapustnica či vianočný koncert. 

Protivládny protest
V marci sme sa spolupodieľali na
organizácií protestu s heslom 



„chceme vládu, nie zradu“
namierenej proti novovzniknutej
koalícií Smer-SD, SNS, Most-Híd a
Sieť. Protest za prítomnosti
niekoľko stoviek protestujúcich sa
uskutočnil v Bratislave na Námestí
SNP. 

Kongres ODM
Kongres, na ktorom okrem iného
prebiehali aj voľby nového
predsedníctva sa konal v Žiline v
hoteli Holiday Inn. Za novú
predsedníčku bola zvolená
Dominika Paľová. V rámci
panelovej diskusie sme
diskutovali s poslancom NR SR
Martinom Klusom na aktuálne EÚ
témy a s Miroslavom Beblavým,
Tiborom Papsom, Ivanom
Harmanom, a Ľudmilou
Chodelkovou o budúcnosti
slovenskej politiky po voľbách
2016. 

Prvomájový sprievod
Na prvého mája sme
zorganizovali vlastný prvomájový
sprievod. Cieľom nebolo len
poukázať na absurditu minulého
režimu, ale si aj pripomenúť jeho
zločiny. Pridal sa k nám aj
poslanec Martin Klus z SAS.

Rómske minority – diskusia
Na tému rómskych minorít sme
diskutovali v  Piešťanoch so
splnomocnencom pre rómske
komunity s  Ábelom Ravaszom
a  Timeou Kardos z  národného
demokratického inštitútu.

Výročná konferencia EDS
Traja zástupcovia reprezentovali
ODMku na konferencii European
Democrat Students v  hlavnom
meste Cypru, Nikózii. Súčasťou
programu bola návšteva
parlamentu ako aj prezidentského
paláca. So štátnym
splnomocnencom sa diskutovalo
zjednotení posledného
rozdeleného hlavného mesta
v  Európe, o  dlhovej kríze a  off-
shore spoločnostiach
s cyperským ministrom financií. 



Letná univerzita 2016
Letná univerzita sa konala v
penzióne Marlene vo Veľkej Rači.
Pozvanie prijali poslanci, start-
upisti ako aj partneri z Česka a
Belgicka. Okrem iného sa
diskutovalo aj o migračnej kríze,
slovenskom predsedníctve v Rade
EÚ, jednotnom európskom trhu,
Brexite, bezpečnostných
stratégiách či extrémizme. 

Komunikačný tréning
Komunikačný tréning v  oblasti
argumentácie a komunikácie sme
v spolupráci Hanns Seidel
Stiftung a
Kresťanskodemokratickou
mládežou Slovenska usporiadali
v  Piešťanoch s  lektorkou z  PD
Hub. 

Vianočný večierok – 25. výročie
ODM 
Pri príležitosti 25. výročia sme
zorganizovali vianočný večierok
spolu s kongresom v Bratislave v
hoteli Crown Plaza. Po kongrese
sa konala panelová diskusia s
Eduardom Kukanom, s  ktorým
sme diskutovali na tému
zahraničnej politiky EÚ, a šéfom
Accenture v strednej Európe
Petrom Škodným. Na kongrese
bolo zvolené nové predsedníctvo
ODM na čele s  predsedom
Andrejom Stančíkom. 

Kongres EPP na Malte
Delegácia ODM sa zúčastnila
kongresu EPP - European
People's Party, na ktorom sa
rokovalo o budúcnosti Európy.
Zazneli tam dôležité vystúpenia
politikov z celej Európy od
Angely Merkelovej, Jean-Claude  

Junckera, Donalda Tuska a
ďalších. Nechýbalo ani
zastúpenie zo Slovenska v
podobe Ivana Štefanca a Eduarda
Kukana.

Prednášky na stredných
školách
Počas marca sa na troch
gymnáziách v Trnave, v
Piešťanoch a vo Vrbovom
uskutočnili prednášky na tému
Európska únia a jednotný
digitálny trh s europoslancom
Ivanom Štefancom. Prednáška
pozostávala hlavne z nových
možností v oblasti digitálnych
technológií v európskom
hospodárstve. Po skončení
prednášky mali študenti možnosť
napísať si test, ktorý pozostával
zo základných faktov o EÚ. Dvaja
najlepší študenti získali za
odmenu dvojdňovú návštevu
Európskeho parlamentu v
Štrasburgu. Prednášky 



organizovala Občiansko-
demokratická mládež v spolupráci
s Ivanom Štefancom. 

Diskusia o francúzskych
voľbách
Spolu s našimi hosťami
Eduardom Kukanom, Katarínou
Cséfalvayovou a Ivanom Šte-
fancom sme v priestoroch Kafe
Scherz v Bratislave diskutovali o
francúzskych prezidentských
voľbách, v ktorých sa proti sebe
postavili Emmanuel Macron a
Marine Le Pen. 

Letná univerzita 2017
Letná Univerzita ODM sa tento
rok uskutočnila v Modre na
západe Slovenska. Niesla sa v
znamení zaujímavých diskusií,
seminárov a tréningov na
kľúčové témy ako populizmus,
boj proti extrémizmu,
multikulturalizmus a jeho alter-
natívy. Účastníci mali možnosť
hneď využiť nadobudnuté
vedomosti počas komunika-
čného tréningu. 

Okrem veľkého záujmu účast-
níkov, nás potešili aj návštevy
zahraničných hostí zo Švédska,
Poľska a Česka. 

Diskusia o nemeckých voľbách
Diskusia o nemeckých voľbách,
ktorú moderoval predseda ODM
Andrej Stančík sa konala v
kancelárii Európskeho parla-
mentu na Slovensku. O
budúcnosti Nemecka a EÚ po
voľbách sme diskutovali spolu s
Ivanom Štefancom, Martinom
Hanusom a Katarínou Kissovou. 

Council meeting EDS
Členovia ODM Filip Stančík a
Alexandra Vassová sa začiatkom
mája zúčastnili zasadania rady
European Democrat Students v
Osle. Témou stretnutia bola
Arktída a EÚ. Počas 4 dní sa
členovia oboznámili s
ekonomickými, politickými či
ekologickými aspektmi ohľadom
využitia oblasti severnej polárnej
oblasti. Hosťami boli zaujímavé
osobnosti ako bývalý minister
obrany či zástupcovia ropného
priemyslu.

Vianočný večierok ODM
Koncom roka sa konal v Bratislave
vianočný večierok ODM, na
ktorom sa okrem europoslancov
Eduarda Kukana a Ivana Štefanca
zúčastnili aj bývalí členovia
ODMky. Diskusie na európske
témy ako aj teambuildingové
aktivity boli samozrejmosťou. 



Zimná univerzita EDS
Naši dvaja delegáti z ODM, Andrej
Stančík a Alexandra Žáková sa
zúčastnili Zimnej Univerzity
European Democrat Students,
študentskej organizácie
Európskej ľudovej strany v
historickom meste Krakov.
Témou bola Európa a mladí lídri
miestnych komunít. Spolu so 120
zástupcami z krajín celej Európy
sme mali možnosť diskutovať a
vypočuť si odborníkov z tretieho
sektora, verejných inštitúcií a
biznisu. Medzi nimi boli aj Elzbieta
Bienkowska, Európska komisárka
pre vnútorný trh, priemysel a
podnikanie, Radoslaw Sikorski,
bývalý minister zahraničných
vecí Poľska a iní predstavitelia
EÚ. Posledný deň sa konalo
zasadnutie rady, kde sme
hlasovali za uznesenia, ktoré
budú po schválení posunuté
poslancom Európskeho
parlamentu. 

Kongres ODM
V sobotu mala ODM kongres, kde
sme si zvolili nové predsedníctvo
na čele s predsedom Andrejom
Stančíkom a podpredsedami 
 Alexandrou Žákovou, Filipom
Stančíkom a Martinom Vetríkom.
Po kongrese nasledovala
prednáška na tému rast Číny s
expertom Richardom
Turcsányim. Po prednáške sme
diskutovali spolu s Eduardom
Kukanom, Katarínou
Csefalvayovou a Michalom
Šimečkom o migračnej kríze a jej
dopadoch na EÚ. Večer nám
prišiel porozprávať o "upratovaní"
po HZDSáckom šafárení na župe
súčasný Predseda TTSK Jozef
Viskupič.

Letná univerzita 2018
Tradičnú letnú univerzitu sme
tento rok zorganizovali vo Veľkom
Mederi v  hoteli Heléné za
podpory nášho partnera Nadácie
Hannsa Seidela na Slovensku.
Témami boli bezpečnosť a
budúcnosť EÚ, o  ktorých sme
diskutovali s  Ivanom Štefancom,
Vladimírom Bilčíkom a Katarínou
Cséfalvayovou. Taktiež sme spolu
s Petrom Gondom diskutovali aj o
voľnom trhu, osobnej slobode a o
menšom štáte, ktorý nechá ľudí
rozhodovať o sebe.

Zasadnutie rady EDS
ODMka bola v septembri na
zasadnutí rady European
Democrat Students, študentskej
organizácie EPP - European
People's Party. V  Budapešti sme
podpísali a zahlasovali za „Urgent
Motion“, ktorá kritizuje Orbánovu
politiku a podporuje tzv.
Sargentini report. Napriek väčšine, 



ktorá hlasovala za návrh, sme ale
nezískali absolútnu väčšinu a  o
návrhu sa nediskutovalo.

Komunikačný tréning
Zúčastnili sme sa na
komunikačnom tréningu National
Democratic Institute v Bratislave.
Školili nás expertky na politickú
komunikáciu z USA a Francúzska. 

Vianočný večierok ODM
V decembri sme v Bratislave mali
náš tradičný vianočný večierok.
Vystúpili na ňom hostia ako
Eduard Kukan, Katarína
Cséfalvayová, Ivan Mikloš a Ivan
Štefanec. Pozrieť nás aspoň
nachvíľu prišiel aj župan Juraj
Droba. Na podnetných
diskusiách sme preberali
budúcnosť EĽS a Ivan Mikloš mal
prednášku o liberálnej
demokracii a premrhaných
príležitostiach Slovenska počas
Ficových vlád. Po diskusiách
samozrejme nasledovala
afterparty. 

Konferencia EDS
Vo februári sme sa zúčastnili
konferencie European Democrat
Students v Barcelone. Preberali 

sme témy ako narastajúci
nacionalizmus, voľby do EP, ale
samozrejme sme mali aj mnoho
neformálnych diskusií. Jedno z
prijatých uznesení sa týkalo aj
podpory Guaida vo Venezuele.

Prečo? NATO! 
Cez víkend plný volieb sme mali v
Bratislave akciu s názvom
“Budúcnosť NATO”.  Diskutovali
sme so skvelými hosťami ako
Michal Šimečka, Vladimír Bilčík,
Michal Novota, Pavel Macko a
Ivan Štefanec. Napriek hlasom
alternatívcov je naše členstvo v
NATO našim národným záujmom
a garanciou našej bezpečnosti.
ODMka to vie už 28 rokov. 



1.Máj
Dnes sme si ako pionieri spolu s
Ivanom Štefancom pripomenuli
absurditu minulého režimu, ktorú
skvelo dokumentovali nútené
prvomájové manifestácie. Po
recesii sme si pripomenuli jeho
temnú stránku pri pamätníku
obetiach komunizmu. 

Diskusia na gymnáziu
Náš predseda Andrej Stančík
navštívil Gymnázium Pierra de
Coubertina v Piešťanoch, kde v
minulosti aj zmaturoval. V rámci
Európskeho dňa konajúceho sa
na tejto škole zorganizoval spolu
s Ivan Štefancom prednášku na
túto tému. Žiaci mali v rámci dňa
Európy prezentovať členské
štáty. Ukázali tradičné recepty,
kroje a prichystali si aj zaujímavé
prezentácie

Európskeho parlamentu priamo z
prvej ruky. 

Letnú univerzitu. Hostia z 5
politických strán - Katarina
Csefalvayova, Ivan Štefanec,
Tomáš Meravý, Peter Pollák a
Pavel Macko spolu s Petrom
Gondom z Konzervatívneho
inštitútu M. R. Štefánika sa s nami
rozprávali o témach ako EÚ, Euro,
zahraničná politika a obrana, ale
neformálne sme sa bavili aj o
aktuálnej politickej situácií.
Nechýbal ani tradičný
teambuilding a Nočná hra, počas
ktorej sa účastníci mohli “učiť” od
politikov ako Miloš Zeman a
Andrej Danko. 

Európska integrácia
Spolu s Fakultou sociálních studií
MU sme zorganizovali prednášku
s europoslancom Eduardom
Kukanom na tému európskej
integrácie. Študenti mohli získať
zaujímavé informácie o fungovaní 

Letná univerzita 2019
Aj tento rok ODMka v spolupráci
s Nadáciou Hannsa Seidela
Slovensko zorganizovala tradičnú 

Je Slovensko zelenou krajinou?
V  októbri sme v  reštaurácii
Nervosa v Bratislave zorganizovali
diskusiu, v  ktorej sme sa spolu
Michalom Wiezikom, Karolom
Galekom a Annamariou Velič
diskutovali o tom, či je Slovensko
zelenou krajinou a  akým
spôsobom reaguje na klimatickú
krízu. 



Konferencia v Mníchove
Ako zástupcov Občiansko-
demokratickej mládeže nás
Nadácia Hannsa Seidela
Slovensko pozvala na
konferenciu v Mníchove. Za tri
dni sme absolvovali skvelé
prednášky na témy ako sociálne
média a politika, využívanie dát v
politickej kampani a ochrana
súkromných dát. Okrem
prednášok a diskusií sme
samozrejme mali čas na
networking s mladými ľuďmi z
celej Európy.

Kongres ODM
Na kongrese ODM sme si zvolili
staronového predsedu Andreja
Stančíka. Okrem zvolenia nového
predsedníctva sme mali aj skvelú
diskusiu o hybridnej vojne s
Martinom Klusom a Jarom 

Zimná univerzita EDS
Naši podpredsedovia Alexandra
Žáková a Filip Stančík sa mali
možnosť zúčastniť Zimnej
Univerzity European Democrat
Students v Berlíne. Okrem
zaujímavých diskusií a prehliadky
Nemeckého spolkového snemu
(Bundesrat), sa zúčastnili aj
zasadnutia rady, kde sa
rozhodovalo o dôležitých
motions, ktoré boli poslané do
európskeho parlamentu na
následné prerokovanie. 

Naďom. O novej Európskej
Komisii nám povedali Eduard
Kukan, Ivan Štefanec a Michal
Šimečka a akciu zakončil
prednáškou o boji EÚ proti
dezinformáciám Vlado Bilčík. 

Konferencia o bezpečností
sociálnych sietí 
V Bratislave sme diskutovali na
tému Hoaxy a  dezinformácie.
Najprv sme rozoberali psycho-
logickú podstatu šírenia klamli-
vých správ na sociálnych sieťach
s odborníkmi Tomášom Kriššá-
kom a Petrom Kölesom, ktorý sa
už roky venujú rozvíjaniu
kritického myslenia a boju s falo-
šnými správami na internete v
organizáciách ako sú Nadácia
otvorenej spoločnosti a Anti-
propaganda.sk. Hosťom druhej
diskusie bol Martin Klus, štátny
tajomník z Ministerstvo zahra-
ničných vecí a európskych
záležitostí SR, s ktorým sme sa
rozprávali o plánoch súčasnej
vlády v boji proti propagande a aj
o aktualitách v súvislosti s
koronakrízou či inšpirácii v
reakciách na falošné správy v
rámci EÚ.



konflikte v Náhornom Karabachu.

Letná univerzita 2020
Celkovo 36 účastníkov našej
letnej univerzity zažilo víkend
naplnený diskusiami s
osobnosťami z politického a
verejného života, prednáškami a
najmä skvelými zážitkami s
kolektívom Občiansko-
demokratickej mládeže. 11. ročník
letnej univerzity navštívili viacerí
poslanci, europoslanec, expert z
INESS, či splnomocnenkyňa pre
rómske komunity. Zastúpenie
mali tradične viaceré politické
strany. V otvorených diskusiách
sme sa mohli z prvej ruky
dozvedieť množstvo zaujímavých
faktov z politickej praxe ako aj o
aktuálnych problémoch. S našimi
expertkami sme si spravili aj
komunikačný tréning.

Prednášky o  neuznaných
štátoch
V  spolupráci s  partnerskou
organizáciou Občan Pre
Demokraciu (OPD) sme
organizovali sériu 5 prednášok
spojených s  diskusiou
o  problematike neuznaných
štátov. Diskusie prebiehali online
na platforme Zoom a  spolu
s  hosťami z  Ministerstva
zahraničných vecí,
veľvyslanectiev a mimovládneho
sektora sme diskutovali na témy
Náhorný Karabach, Taiwan,
Kosovo, Palestína
a Podnestersko.

Diskusie s  politikmi
a odborníkmi 
ODM počas celého roka
organizovala diskusie  na
spoločensko-politické témy s
europoslancami, poslancami
NRSR, štátnym tajomníkom,
odborníkmi z  mimovládneho
sektora, odborníkmi
z  akademickej sféry a  ďalšími.
Témami diskusií boli ženy
v  politike, Brexit, kríza
v  Mjanmarsku, klimatická kríza,
slovenské školstvo,  západný
Balkán, nemecké voľby a rok po 

Sloboda nie je samozrejmosť
Projekt, v  ktorom sme vyjadrili
podporu politickým väzňom
v  Bielorusku so zreteľom na
väznených študentov. Projekt bol
zverejnený v  deň spomienky na
sviečkovú manifestáciu, Cieľom
bolo poukázať, že my sme si našu
slobodu vydobili aj za pomoci
zahraničia a teraz je čas aby sme
aj my pomohli naším priateľom
v  Bielorusku. V  rámci projektu
sme posielali podporné listy
dvom vybraných bieloruským
študentom do väzenia, vytvorili
sme koláž fotiek ODMkárov
s  heslom #WeStandByYou,
organizovali sme diskusiu
o  udalostiach sviečkovej
manifestácie a aktuálnej situácie 



v Bielorusku, a v neposlednom
rade sme sa zúčastnili protestu
pred bieloruskou ambasádou v
Bratislave.

„policy proposals“ boli zaslané
cez oficiálnu stránku KOBE. 

Konferencia o  budúcnosti
Európy (KOBE)
22.7. ODM organizovala
konferenciu o  budúcnosti
Európy, ktorá prebiehala
v  priestoroch Zastúpenia EÚ
komisie na Slovensku a  bola
zameraná na tému európska
demokracia. Spolu s  25 mladými
ľuďmi diskutovali europoslanec
Vladimír Bilčík, poslanec NRSR
Peter Osuský a  vydavateľ
Euractivu Radovan Geist.
Výstupy diskusie v podobe 

Letná univerzita 2021
Letná univerzita ODM sa konala
28.8.-30.8 v  priestoroch hotela
West v  Bratislave. Pre 30
mladých ľudí sme zorganizovali
nabitý program plný prednášok,
diskusií, workshopov,
teambuildingových aktivít
a  nechýbala ani tradičná nočná
hra. Medzi hosťami, ktorí prijali
naše pozvanie boli napríklad
europoslanec Ivan Štefanec,
štátny tajomník Martin Klus,
taiwanský veľvyslanec David
Nan-Yang Lee, verejná
ochrankyňa práv Mária
Patakyová riaditeľka sekcie Plánu
obnovy Lívia Vašáková, analytik
NBS Martin Šuster, predstavitelia
partnerských mládežníckych
organizácií z  Poľska, Česka,
Rakúska a  online sa pripojil aj
premiér Eduard Heger.

Vyšehradská akadémia
kultúrnej diplomacie
ODM sa spolupodieľala na
príprave 3 z  celkovo 20
prednášok na tému kultúrnej
diplomacie. Projekt bol
organizovaný v  spolupráci
s poľským Ministerstvom kultúry,
národného dedičstva a  športu.
Témami našich online diskusií boli
Vyšehradský fond a  jeho aktivity,
slovensko-taiwanské kultúrne
vzťahy a  prezentácia Slovenska
na výstave EXPO.

Zahraničné spolupráce
Aj v  roku 2021 sme rozvíjali
spoluprácu s našimi zahraničnými
partnermi. Začiatkom roka sa
zástupcovia ODM zúčastnili na
online „Council meetingu“ EDS. 



Zastúpenie sme mali aj na
oslavách 30. výročia českých
Mladých konzervatívcov v Brne,
na nemeckej predvolebnej
kampani organizovanej RCDS v
Berlíne či medzinárodnej
konferencie študentov v Rige. S
našimi kolegami z Česka, Poľska a
Nemecka sme mali online
stretnutia, na ktorých sme
diskutovali o politických
situáciách v našich krajinách ako
aj o našich aktivitách.

NDI Konferencia - akčný plán
do komunálnych volieb
Cez víkend sa konalo v
Piešťanoch NDI (National
Democratic Institute) stretnutie
mládežníckych politických
organizácii, na ktorom malo účasť
aj ODM. Spolu sme rozvíjali rôzne
témy. Diskutovali sme o
viacerých známych problémoch
slovenskej politiky ako napríklad
absencia odbornosti a slušnosti v
debatách, ku ktorým sme hľadali
riešenia. Hoci sú medzi nami
témy, ktoré nás istotne rozdeľujú,
pozornosť sme sústredili na tie,
ktoré medzi nami stavajú mosty. 

Medzinárodný študentský
dialóg
Máj sa niesol v znamení 
 zahraničnej spolupráce, kde sme
mali možnosť byť súčasťou
dialógu týkajúceho sa stavu
vysokých škôl na Slovensku a v
Nemecku so zástupcami z RCDS
(Kresťansko-demokratickí
študenti z Nemecka). Diskutovali
sme taktiež aj o rôznorodých
výzvach, ktorým čelíme náš
vzdelávací systém, ako aj
novoprijatej novele VŠ.  Podujatie
bolo zastrešené nadáciou Hannsa
Seidela. 

Pomoc pre Ukrajinu
S mládežníckymi organizáciami
Kresťanskodemokratická mládež
Slovenska (KDMS), Via Nova - Új
út, IUVEN a EDYN Slovakia sme
počas februárových týždňov
nepoľavili a pracovali na našej
internej zbierke pre ukrajinskú
mládežnícku organizáciu
Сол�дарна Молодь. 

Z vyzbieraných financií sme v
súlade s ich požiadavkami
spoločne kúpili lekárničky,
niekoľko walkie-talkies a aj dron,
ktoré sme im  úspešne odovzdali.
Veľmi pekne ďakujeme našim
členom a podporovateľom za
účasť, spoločne robíme niečo, na
čom naozaj záleží.



Ďakovný list  Kukanovi
JUDr. Eduard Kukan bol pre nás významným
človekom a veľkým vzorom. Touto cestou by sme
mu chceli poďakovať za skvelú spoluprácu s
ODM, ktorá v nás zanechala obrovský kus
inšpirácie a úžasné spomienky.

Jeho pestrá profesionálna dráha sa začala štúdiom
na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných
vzťahov, ktorý absolvoval v roku 1964. Táto
univerzita ponúka výučbu 54 cudzích jazykov, vďaka
čomu je zapísaná v Guinessovej knihe rekordov. Pán
Kukan si pre svoje štúdium vybral swahilčinu. Titul
doktor práv dostal udelený od Právnickej fakulty
Karlovej univerzity v Prahe a čestný doktorát práv 

od americkej univerzity Upsala College (New Yersey)
v roku 1993. Ešte v časoch Československa pracoval
na ministerstve zahraničných vecí v Prahe. Pôsobil
na niekoľkých veľvyslanectvách v zahraničí a ako
stály predstaviteľ ČSFR pri Organizácii Spojených
národov v New Yorku.

Aj vďaka jeho prínosu sme členmi Európskej únie už
18 rokov. Bol naozaj výnimočným diplomatom
pôsobiacim pri zrode slovenskej zahraničnej služby.
Málokto bol tak známou osobnosťou v rezorte
diplomacie ako práve Eduard Kukan. Ministrom
zahraničných vecí bol trikrát, v rokoch 1994 a 1998 -
2006. Práve on bol prítomný na poste ministra
zahraničných vecí pri zásadných stretnutiach a
rokovaniach, ktoré nám ako republike umožnili vstup
do Európskej Únie a NATO. V súčasnosti sú to tieto
piliere, o ktoré sa opierame, či už v časoch núdze,
alebo systematicky pre lepší rozvoj Slovenska.
Týmito činmi sa navždy zapísal do slovenskej
histórie. Minulý rok mu udelil súčasný minister Ivan
Korčok medailu za zásluhy o slovenskú diplomaciu.
Na medzinárodnom leveli Slovensko reprezentoval
okrem iného v Európskom Parlamente v rokoch
2009 a 2014 - 2019.



Ďakujeme všetkým partnerom, inštitúciám, ale aj jednotlivcom, s ktorých pomocou sa nám
počas tridsiatich rokov podarilo zrealizovať stovky projektov a zabezpečovať
životaschopnosť organizácie. Medzi nich patria najmä:

Partneri ODM



Spomienky bývalých členov ODM 

„Byť členom ODM v začiatkoch 90´rokov bolo
veľmi fajn. Mladí sme boli my, aj sloboda na
Slovensku. A v ODM sa stretávali „mladí bu-
dovatelia“ slobody, demokracie a kapitalizmu
na Slovensku „My“ sme boli tí dobrí. „Oni“ boli tí
zlí. Aj keď to niekedy v tých časoch nebola
úplne sranda,  v  ODM  bolo  príma  stále.
Dnešným mladým v ODM prajem, aby si to užili
rovnako ako my. 

Myšlienka založiť ODM, teda mládežnícku
organizáciu ODÚ-VPN, pochádza od Daniela
Lipšica. Viem, že dnes už je veľa "urban legends" na
túto tému, ale možno to treba upratať. Daniel
Lipšic o tom premýšľal už dlho, počas jari 1991 a v
septembri 1991 kontaktoval postupne Ivanu
Breierovú, Juraja Puchého a násldne počas jednej
protinacionalistickej demonštrácie i mňa. 
Spočiatku táto štvorka začala zháňať ľudí, vysielať
signály do prostredia skôr pravicového, skôr
liberálneho, ale najmä anti-nacionalistického, pro-
federálneho a pro-západného. Veľmi rýchlo,
doslova ako mávnutím čarovného prútika, sa v
ODM stretli desiatky a neskôr dokonca stovky
odhodlaných ľudí. A všetci sa tak nejako
prirodzene riadili heslom Václava Havla: "V politike
nerozhodujú úmysly, ale výsledky.“ A tlačili sme na
vtedajších seniorov v ODÚ, aby politiku robili inak,
z nášho pohľadu lepšie a razantnejšie.
Uvedomovali sme si nebezpečenstvo populizmu,
úbohosti a nacionalizmu, ktoré prichádzalo s
Mečiarom a jeho HZDS, ale - treba férovo povedať,
že príliš nás nepočúvali. No, a potom vo voľbách v
júni 1992 dostali 4 percentá a na jeseň 1992 sa
ODÚ rozpustilo... 
ODM odvtedy prešla mnohými zmenami, ale to, že
sa udržala na scéne mládežníckych politických
organizácií napriek neexistencii seniorskej strany,
považujem za prejav veľkého potenciálu a sily.
Prajem ODM, aby jej to vydržalo aj naďalej.

„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
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

„ODM bola v ktorejkoľvek oblasti dobrým
východiskom pre život a profesné pôsobenie jej
členov. Medzi týmito členmi vznikla vzájomná
spolupatričnosť a spojenia, ktoré sa stále
udržiavajú – to je pre mňa najväčší zmysel
ODM.“



„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, minister práce a sociálnych vecí 

Andrej Stančík, poslanec NR SR 

„V ODM som zistil, že na Slovensku sú ľudia, čo
vidia svet podobne (aj keď nie nevyhnutne úplne
rovnako) ako ja. Je ich navyše dosť veľa na to, aby
sa dalo naše presvedčenie presadzovať.“ 

Vzdelaní a aktívni mladí ľudia majú tie najlepšie
predpokady pre úspech vo svojom živote i
profesnej kariére. ODMkári takí sú.

„V čase môjho pôsobenia v Občiansko-de-
mokratickej 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. Veľmi pozitívne som tiež vnímal
skutočnosť, že v marci 2009 „odeemkári“ podporili
bratislavské občianske protesty proti
extrémistickým hnutiam, ktoré pod pláštikom
národovectva šíria nenávisť k menšinám. To
dokazuje, že mladí demokrati si vážia ľudské práva
a sú odhodlaní postaviť sa aj na ich obranu.“

Sergej Danilov, reportér Rádia Expres

„ODM - to sú predovšetkým ľudia, ktorí majú tri
vlastnosti. Vedia, kde je sever. Majú odvahu sa
ozvať. A vedia sa ozvať spôsobom, ktorý je vidieť 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.“ 

Slobodu máme stále, a vy ste mladí práve teraz.
Tak čo viac ešte chcieť?“

Martin Krivošík, projektový manažér Telekom, a.s.

Ondrej Dostál, poslanec NR SR

„Sila ODM bola vždy v jej nezávislosti - boli sme na
správnej strane, no neboli sme nútení obhajovať
neobhájiteľné, či sa podvolovať vôli predsedu.
ODMka pre mňa znamená spoločenstvo mladých,
vzdelaných a šikovných ľudí, ktorí túto krajinu
posúvajú vpred.“ 

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 

Jozef Krupka, podnikateľ, Regres
Communications

ľudí, sa na tomto veľa nezmenilo.“



Oslava 10. výročia založenia
ODM, 2001

Projekt „Ďakujeme, že stojíte
VPRAVO", 2001

Kampaň 10 000 podpisov na
vlajku NATO, 2002

Spomienky na absurditu, 2002

Letný kemp ODM v obci Sihla,
2004

Slovensko-izraelská zahraničná
výmena v Košiciach, 2005

Kampaň - „Kto do teba Ficom,
ty doňho Rozumom!", 2006

Konferencia „365 dní sociálnej
demokracie na Slovensku", 2007

9. ročník letnej univerzity ODM,
2008



Rozlúčka so spravodlivosťou po zvolení
Š. Harabína za predsedu NS-SR, 2009

Protest pred úradom vlády za II.
pilier, 2009

Letná Univerzita EDS v Žiline,
2010

Separovaný zber politického
odpadu počas volieb, 2010

Central European Youth
Conference, 2011

Letná univerzita, 2012

Kampaň „Nenechaj v tom
samosprávu samu!", 2006

Pozorovanie Ukrajinských
parlamentých volieb, 2014

Kongres Európskej Ľudovej
Strany (EPP), 2015



Diskusia o EÚ s Ivanom Štefancom
na stredných školách, 2015

Prvomájový sprievod -
spomienky na absurditu, 2016

ODM na výročnej konferencii v
Nikózii, 2017

Diskusia o budúcnosti
Slovenska v EÚ, 2017

Kongres Prednáška o Číne a
migračnej kríze, 2018

Konferencia o individualizme v
Prahe, 2019

Letná Univerzita v Piešťanoch,
2020

Konferencia o budúcnosti EÚ -
EÚ na ceste k federácii?, 2021

Medzinárodný študentský
dialóg SK/DE, 2022
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„Šľak ma ide trafiť, akí sú títo ODMkári aktívni!“
Július Satinský, herec a humorista .




