
Ja, slobodný občan, v hlbokej úcte voči kultúrnemu a národnému dedičstvu, vyhlasu-
jem, že sa ujímam vlády. K tomu, aby som mohol spolu s ostatnými, rovnako slobodný-
mi ľuďmi vládnuť slobodnej spoločnosti sa zaväzujem, že budem ctiť najvyššie morál-
ne zásady a tie budú pre mňa Zákonom. Absolútnou hodnotou je ľudský život a preto si 
vyhradzujem neodnímateľné právo na odmietnutie akéhokoľvek rozkazu, ktorý by ho 
mohol ohroziť.

Ku svojej vláde nepotrebujem žiadnych prostredníkov, pretože tak ako každý slobodný 
občan, mám možnosť byť zvolený ako aj okamžite odvolaný. Ako občan s mandátom 
vládnuť nesiem plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, pretože som si vedomý ich 
vplyvu na životy nás všetkých. Zo všetkých síl budem chrániť a vyznávať najvyššie 
humánne cnosti, akými sú: úcta k druhým, vzájomná láska a porozumenie, ochrana 
životného prostredia a jeho zdrojov, tolerancia ku všetkým vierovyznaniam, rasám, ná-
rodom, národnostiam a etnikám. Rodina ako nedotknuteľný základ a pilier celej spo-
ločnosti musí byť pod starostlivou ochranou a preto sa zaväzujem poskytovať jej plnú 
podporu a to najmä zabezpečením dôstojného bývania, ako aj dôstojných podmienok 
staroby.

Po stáročiach útlaku som si vedomý, že slobodu nemožno dosiahnuť bez umožnenia 
prístupu k potravinovým zdrojom a  prírodnému bohatstvu pre všetkých rovnakou mie-
rou. Navyše, aby slobodná spoločnosť nebola vystavená manipuláciám, musí mať za-
bezpečený priestor vo verejnoprávnych médiách na vlastnom vysielacom okruhu pod 
kontrolou občanov.

Spôsob spravovania vecí verejných ako aj všetkých verejných inštitúcií musí vychádzať 
zo spravodlivej a efektívne kontrolovanej deľby moci a precízneho systému bŕzd a pro-
tiváh, vychádzajúcej z ústavne zakotveného zákona o priamej demokracii. Politiku štátu 
určujú slobodní občania, preto všetkým občanom slobodného štátu musí byť zaručená 
rovnosť príležitostí. Ústavné zákony vychádzajú priamo z vôle slobodných občanov 
a sú nadradené všetkým ostatným.
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K uplatňovaniu vlády slobodného občana 
vedú nasledovné ciele:

 1.  Slobodný občan je základom slobodnej občianskej spoločnosti založenej na princí-
poch priamej demokracie.

 2.  Slobodný štát je suverénnym spoločenstvom slobodných občanov vyznávajúcich 
ústavou chránené hodnoty, pričom jeho suverenita a zákony sú nadradené všetkým 
ostatným medzinárodným zákonom. Výrazom štátnej suverenity a zvrchovanosti je 
vlastná mena ako základný pilier hospodárstva.

 3.  Základnou povinnosťou slobodného štátu je vytvárať a permanentne udržiavať 
úplnú potravinovú sebestačnosť pre všetkých svojich občanov, ktorá musí byť pri-
oritným strategickým cieľom podporujúcim rozvoj hospodárstva, znižovanie ne-
zamestnanosti ako i rozdielov medzi mestom a vidiekom. Slobodný štát je takisto 
povinný podporovať zdravé trhové prostredie s minimalizáciou byrokratických ná-
kladov a obštrukcií v slobodnom podnikaní.

 4.  Slobodní občania sú vlastníkmi štátnej banky, ktorá každému občanovi slobodného 
štátu poskytuje úvery s garanciou nulového úroku.

 5.  Slobodní občania sú vlastníkmi strategických podnikov, pričom tieto musia byť 
spravované s úmyslom najväčšieho úžitku pre všetkých občanov.

 6.  Verejné školstvo na všetkých úrovniach je v plnej výške hradené zo štátneho roz-
počtu. Jediným kritériom pre výber uchádzačov sú ich primerané osobnostné a ve-
domostné predpoklady k úspešnému štúdiu, pričom jeho obsah je koncipovaný do-
pytom trhu a potrebami spoločnosti.

 7.  Každý slobodný občan má ústavou zakotvené právo na prácu. Štát je preto povinný 
vytvárať podmienky pre dostatok pracovných miest na to, aby žiadnemu občanovi 
nebolo toto právo odopreté. Odmietnutím štátom vytvoreného adekvátneho pracov-
ného miesta občan stráca nárok na podporu v nezamestnanosti.

 8.  Každý občan slobodného štátu má právo na zdravotnú starostlivosť, pričom štan-
dardná zdravotná starostlivosť vo všetkých štátnych zariadeniach, vrátane liekov 
a zdravotníckych pomôcok je v plnej výške hradená z verejných zdrojov.

 9.  Prístup k informáciám zabezpečuje verejnoprávny informačný kanál televízie a roz-
hlasu pod priamou kontrolou občanov.

10.  Slobodný občan je základom mierumilovnej spoločnosti so štatútom trvalej neutra-
lity, ktorá nevstupuje do žiadneho ozbrojeného konliktu a preto nepodlieha záväz-
kom v žiadnych militaristických spoločenstvách. O pripojení, zotrvaní či vystúpení 
z akéhokoľvek medzinárodného zväzku rozhodujú občania výlučne referendom.

Aj Tvoj podpis čoskoro zmení Slovensko. www.memorandum.skwww.slobodniobcania.sk
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