
 

Slovensko si zaslúži poriadok 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 
kandidát na prezidenta SR 

Neverte médiám a prieskumom. Voľte srdcom! 

Marian Kotleba: 

Vážení občania, 

 v najbližších voľbách sa nebude rozhodovať o výške 
daní, alebo o cene diaľničných známok, či poplatkoch  
za psa. Najbližšie - prezidentské - voľby budú o tom,  
aké Slovensko chceme zachovať pre ďalšie generácie, 
pre naše deti a našich vnukov. 

 Z jednej strany sa neustále stupňuje tlak 
fanatických vítačov imigrantov a odporcov tradičných 
hodnôt a zdravého rozumu. Tlak tých, ktorí to majú 
vplyvom gender ideológie v hlave úplne pomiešané, 
a Slovensko by najradšej videli dúhové, plné cudzincov  
a bez akejkoľvek národnej identity, viery, alebo hrdosti. 
Na druhej strane sa z politického záhrobia vynárajú 
postavy, ktoré sa spoliehajú na krátku pamäť Slovákov. 
Podieľali sa na privatizácii, prizerali sa rozkrádaniu 
národného majetku v čase, keď boli v tých najvyšších 
funkciách. Príležitosť pracovať pre Slovensko už mali, 
no pre záchranu suverenity Slovenskej republiky neurobili 

nič. Práve naopak, hlasovali  
za Lisabonskú zmluvu, alebo  
za prenasledovanie ľudí za názor. 

 Ja som presvedčený že prezident musí vždy 
a v každom ohľade doslova bojovať za Slovensko a jeho 
obyvateľov, a to bez ohľadu na politiku Bruselu,  
svetovládne chúťky zločincov z NATO, či názor 
protislovenských médií. 

 Áno má byť áno, nie má byť nie. Preto aj z tohto 
miesta vám chcem povedať, že ako prezident republiky 
budem hlasom normálnych ľudí. Budem tlačiť na vládu  
aj parlament, aby konečne začali pracovať pre ľudí  
a aby začali riešiť skutočné problémy. Keď štát nájde  
1,6 miliardy eur na zastarané a úplne zbytočné americké 
stíhačky, tak musí nájsť aj milióny eur na podporu 
slušných pracujúcich rodín. Keď štát na príkaz európskej 
komisie dokáže postaviť rodinné domy pre asociálov  
z osád, musí vedieť postaviť domy či byty aj pre vaše 
deti. A keď štát vie zadarmo liečiť imigrantov, nemôže 
pýtať peniaze za lieky od dôchodcov, ktorí Slovensko 
svojou poctivou prácou vybudovali. Zákon musí konečne 
začať platiť pre všetkých rovnako! Slovensko si zaslúži 
poriadok! Ak súhlasíte, poďte voliť. 
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Pomohli sme už viac ako 100 slušným rodinám v núdzi 

Pomôžte nám pomáhať. Darujte 2 % z dane  

pre o.z. „Naše Slovensko pomáha“. Viac na w  w w . n s p o m a h a . s k 

KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO 

    ĽS Naše Slovensko je legálnou politickou stranou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.  
Od svojho založenia sa zákonnou cestou snaží zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska politikmi a ľuďmi priživujúcimi sa  
na sociálnom systéme. Pilierom programu strany je tzv. Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko na odstránenie následkov 
zločinov spáchaných politikmi po novembri 1989 a nastolenie sociálnej spravodlivosti:  

Desatoro ĽS Naše Slovensko 

    Donútime politikov niesť zodpovednosť  
za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika  
viac nebola najorganizovanejšou zločineckou 
profesiou. Zavedieme trestný postih politikov  

a vysokých štátnych úradníkov za zneužitie právomoci,  
a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme súhrn účinných zákonov  
na preukazovanie pôvodu majetku a prešetríme privatizáciu. 
Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu. 

    Cestu k prosperite vidíme v rozumnom 
hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. 
Prehodnotíme štátne výdavky s cieľom prijať 
vyrovnaný štátny rozpočet. Sociálnu politiku 

postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime 
zvýhodňovanie asociálov pred slušnými ľuďmi. Tým, ktorí 
odmietnu pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne 
domy, dávky, ani príspevky. 

    Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov 
stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy.  
Počet poslancov NR SR znížime zo súčasných  
150 na 100. Zrušíme funkcie splnomocnencov 

vlády a financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. 

    Všetkým umožníme pracovať. Nezamestnaných 
zapojíme aj do prác, ktoré doteraz predražene 
vykonávali súkromné firmy (výstavba a oprava 
bytov, škôl, nemocníc, ciest a inej infraštruktúry). 

Minimálnu mzdu a najnižší dôchodok určíme v závislosti  
od odpracovaných rokov a náročnosti práce. Dôchodkový vek 
ústavným zákonom stanovíme na 60 rokov. 

    Založíme Domobranu a dobrovoľníkom z radov 
slušných ľudí dáme možnosť aktívne sa podieľať 
na ochrane životov a majetku seba a svojich 
blízkych. Rozšírime právo pri ochrane života  

a majetku použiť zbraň. Hranicu trestnej zodpovednosti 
znížime na 12 rokov a trestný a väzenský systém upravíme 
tak, aby si každý dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo 
pracovať, alebo kradnúť a lúpiť. 

    Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme  
na tradičných národných a kresťanských 
princípoch a hodnotách. Ochranou učiteľov  
ako verejných činiteľov im navrátime autoritu  

a dôstojnosť, a to najmä vo vzťahu k deťom zo zbohatlíckych  
a asociálnych rodín. Zavedieme pravidelné protidrogové testy 
na základných a stredných školách a zrušíme normatívne 
financovanie škôl. 

    Obnovíme potravinovú, hospodársku  
a energetickú sebestačnosť Slovenskej 
republiky. Zabránime cudzincom skupovať 
slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre 

poľnohospodárov. Odstránime zvýhodňovanie zahraničných 
podnikateľov pred slovenskými a zavedieme zníženú sadzbu 
DPH na úrovni 10 % na produkty slovenských výrobcov. 
Zvýhodníme používanie alternatívnych palív v individuálnej  
a hromadnej osobnej doprave. 

    Slovenské záujmy staviame nad diktát  
Bruselu, a preto odmietame obmedzovanie  
suverenity členských štátov Európskej únie,  
ako aj projekt Spojených štátov Európskych. 

Nikdy nepodporíme euroval ani akúkoľvek inú formu štátnej 
pomoci súkromným bankám a nezodpovedným cudzím 
vládam. Sprísnime kontrolu nelegálneho zamestnávania 
cudzincov a imigračnú politiku. Obnovíme slovenskú korunu.  

    Nedopustíme narušenie územnej celistvosti SR 
a posilníme obranyschopnosť vlasti. Presadíme 
vystúpenie Slovenska zo zločineckého paktu NATO 
a slovenských vojakov stiahneme z okupačných 

zahraničných misií. Záujemcom umožníme získať dobrovoľný 
vojenský výcvik. 

    Za manželstvo budeme vždy pokladať len 
zväzok muža a ženy. Slušné rodiny podporíme 
bezúročnými mladomanželskými pôžičkami  
a možnosťou získať nájomný byt. Odmietame 

registrované partnerstvá, adopciu detí homosexuálmi  
aj propagáciu sexuálnych úchyliek. 
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    Slováci majú konečne možnosť zvoliť si človeka, ktorý bude 

slovenským prezidentom nielen národnosťou či jazykom,  

ale aj srdcom a politickým programom.  

    Prezidenta, ktorý sa nedal nikdy podplatiť ani zastrašiť, 

ktorý vzišiel zo skromných pomerov, nekradol a nebohatol  

na podvádzaní ľudí. 

    Prezidenta, nespojeného so žiadnou ponovembrovou 

vládou, rozkrádaním národného majetku či ožobračovaním 

Slovákov.  

    Prezidenta, pre ktorého sú Slovensko a jeho záujmy vždy  

na prvom mieste, ktorý nasleduje odkaz našich predkov  

a bojuje za Slovensko národné, kresťanské a sociálne. 

    Marian Kotleba je možno poslednou nádejou na skutočne 

slovenského prezidenta. Nepremárnime túto šancu!  

    Pre mnohých politikov je typické, že slepo poslúchajú, 
čo nám prikáže Brusel či Washington. Namiesto toho, 
aby slúžili Slovákom, uprednostňujú cudzie záujmy  
či vlastné vrecká. To však neplatí o Marianovi Kotlebovi, 
pre ktorého je Slovensko a záujmy jeho občanov vždy  
na prvom mieste.  

    Bol to práve Marian Kotleba, ktorý sa postavil  
na obranu Slovenska pred imigrantmi v čase, keď iní 
politici ešte mlčali alebo zrádzali Slovensko hlasovaním 
za povinné kvóty v Európskom parlamente.  

Nádej na skutočne slovenského prezidenta 

    Marian Kotleba vyznáva cyrilo-metodskú tradíciu 
ako základ našej štátnosti. Činmi dokázal, že ochrana 
života nenarodených detí nie je preňho iba fráza.  
V parlamente tvrdo vystupuje proti zvrhlej agende 
liberálov, avšak mainstreamové médiá všetky jeho 
vystúpenia cenzurujú alebo úplne ignorujú. 

    Marian Kotleba išiel ako jediný do kampane s heslom 
„Rodina je muž a žena“, za čo mu zničili desiatky 
bilbordov po celom Slovensku a bratislavské liberálne 
mimovládky podali na neho trestné oznámenie. 

    Vlakové hliadky na ochranu slušných ľudí pred 
neprispôsobivými asociálmi, rozsiahla sociálna pomoc 
pre mnohodetné rodiny či rodiny s chorými deťmi 
z peňazí ĽS Naše Slovensko a jej poslancov.  
Taktiež množstvo navrhnutých zákonov, ktoré by  
do sociálneho systému zaviedli princíp zásluhovosti. 

    To všetko z iniciatívy Mariana Kotlebu, ktorý nielen 
v parlamente, ale aj priamo v uliciach slovenských miest 
a dedín bojuje za právo slušných ľudí na dôstojný 
a bezpečný život.  

    Od začiatku svojej politickej kariéry musel Marian 
Kotleba čeliť sústavnému prenasledovaniu zo strany 
skorumpovaného systému, ktorý ho chce zastaviť  
za každú cenu.  

    Policajné zatýkanie, zastrašovanie, zakazovanie jeho 
mítingov a neustále mediálne očierňovanie sa stalo 
trvalou súčasťou jeho života. Ani po tom, čo ho kvôli 
jeho názorom vyhodili z práce sa nezlomil a nevzdal, 
pretože jeho poslaním je bojovať za Slovensko, za Boha 
a za národ, bez ohľadu na prekážky. 

 

  

 

Marian Kotleba - jediný, ktorý nikdy neobrátil kabát 

 KOTLEBA – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

 

 

Marian Kotleba 
uznáva kresťanské hodnoty 

 Marian Kotleba 
chráni slovenské záujmy 

 

 Marian Kotleba 
bojuje za slušných ľudí 

 

 

Marian Kotleba 
sa nikdy nevzdáva 
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 ako pravá ruka Daniela Lipšica sa podieľal  
na nákupe odpočúvacieho systému z Izraela 

 pôsobil vo Fonde národného majetku  
v čase najväčších podvodov, v korupčnej 
kauze Gorila figuroval ako človek Penty 

 počas jeho pôsobenia na ministerstve vnútra 
štát nakupoval automobily Škoda Fabia  
až za 80-tisíc eur za kus 

KTO JE KTO? 

(SME RODINA) 

    Kampaň pred prezidentskými voľbami je v plnom prúde.  

O post prezidenta SR sa uchádza viacero kandidátov, ktorí  

sa snažia zaujať za každú cenu. Sú medzi nimi ľudia, o ktorých 

predtým nikto nepočul a zrazu majú tisíce bilbordov po celom 

Slovensku. Ľudia, ktorí boli v minulosti súčasťou zlodejských 

vlád, potom prezliekli kabát a teraz sa tvária ako nová spása 

krajiny. Sľubujú vám veci, ktoré ani nie sú v kompetencii 

prezidenta a spoliehajú sa na ľudskú naivitu či krátku pamäť.  

    Médiá ich pretláčajú a pozývajú do selektívne vybraných 

diskusií, aby ste náhodou nepočuli to, čo nemáte a nerozhodli 

sa vo voľbách inak, ako si to dopredu vypočítali a naplánovali. 

    Ak však chceme Slovensko zachrániť, tak si musíme otvoriť 

oči! Preto vám prinášame prehľad činov a názorov 

najvýraznejších kandidátov. Nedajte sa opäť nalákať na sladké 

reči a vyretušované fotky, lebo Slovensko bude zase 5 rokov 

ľutovať. Veď si len spomeňte, ako vytvorili Andreja Kisku. 

Vyhrávame súdy  

proti mediálnym 

klamstvám 

    Mediálna blokáda proti ĽS Naše 
Slovensko neutícha. Nielenže nás  
v médiách hlavného prúdu cenzurujú  
a vôbec neinformujú o našej práci,  
ale dokonca účelovo rozširujú o nás 
rôzne klamstvá a výmysly. Zahraničné  
a finančné skupiny sa jednoducho trasú 
pri predstave, že by sme na Slovensku 
vytvorili skutočne ľudovú vládu. 

    My si však po hlave rozhodne skákať 
nenecháme. Za klamstvá a bludy šírené 
v médiách sme podali už viac ako  
15  žalôb a trestných oznámení. Aj keď 
súdne procesy trvajú dlho, pravda 
postupne víťazí. 

    Nedávno sme napríklad vyhrali súd  
s týždenníkom Plus 7 dní za šírenie 
klamstva o tom, že Marian Kotleba si za 
stranícke peniaze vraj kúpil rodinný 
dom. Za šírenie tohto klamstva sa tak  
Plus 7 dní bude musieť ospravedlniť,  
rovnako ako sa musel ospravedlniť už aj 
klamársky Denník N. 

 bol spoluzakladateľ strany SaS 

 ako liberál podporoval legalizáciu drog 
a homosexuálnych manželstiev 

 podporuje prijímanie imigrantov 

 opakuje len naučené reklamné frázy 

 vzdal sa v prospech ešte liberálnejšej 
Čaputovej 

 
Robert Mistrík 
(liberálne strany SaS, OĽaNO, KDH, Spolu, ...) 

 

 otvorene žiada povoliť adopcie detí  
pre homosexuálov 

 podporuje potratovú politiku pre Slovákov  
a otvorenie hraníc pre imigrantov 

 presadzuje aplikáciu Istanbulského dohovoru 

 dlhé roky sa angažovala v mimovládnych 
organizáciách platených Sorošom 

(liberálne Progresívne Slovensko) 

Zuzana Čaputová 

Milan Krajniak 

 

Neverte médiám! 
Niekedy klamú, inokedy zavádzajú. 

 



 

  

    Prezidentské voľby vzbudzujú  

v niektorých ľuďoch otázky, či by nebolo 

výhodnejšie, keby ĽS Naše Slovensko 

podporila kandidáta Štefana Harabina.  

    Hoci Štefana Harabina možno 

rešpektovať ako právnika a sudcu,  

jeho voľbu za prezidenta SR však 

nemôžeme v žiadnom prípade odporučiť. Na politických 

funkciách totiž opakovane zlyhal a v podstatných veciach  

sa nedokázal vzoprieť systému.  

    Pravda sa možno niekedy zle počúva, ale fakty sú fakty. 

Harabin sedel vo vláde, ktorá prijala pre Slovensko likvidačnú 

Lisabonskú zmluvu a s nevýhodným kurzom prijala Euro,  

čím na každom jednom Eure okradla Slovákov o 10 korún.  
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NENECHAJTE SA 

ZNOVU PODVIESŤ! 
Hodnoťme politikov  
iba podľa skutkov 

Šefčovič a Lajčák - nájdite 3 rozdiely 

Maroš Šefčovič (SMER-SD) 

 tvrdí o sebe, že je nezávislý, hoci kandiduje za SMER,  
ktorý mu na volebnú kampaň poskytol 100-tisíc eur 

 ako podpredseda Európskej komisie bol predkladateľom 
návrhu na povinné kvóty pre prijímanie imigrantov 

 ako Lajčákova pravá ruka fanaticky obdivuje EÚ a žiada,  
aby sa Slovensko ešte viac podriadilo Bruselu 

 v predvolebnej kampani sa označuje za sociálne cítiaceho, 
hoci ako vysoký euroúradník zarába takmer 30-tisíc eur 

 ako problém vníma to, že mladí myslia skôr národne  
ako európsky 

 pôsobil ako veľvyslanec v Izraeli a plynule hovorí hebrejsky 

Harabin sedel vo vláde s Ficom, Mečiarom aj Slotom 

    Ako podpredseda strany chcem uistiť 

všetkých našich členov, voličov  

aj sympatizantov, že podporiť  

v prezidentských voľbách práve nášho 

predsedu Mariana Kotlebu je to 

najlepšie, čo môžu urobiť.  

    Dobrý výsledok pre Mariana Kotlebu 

bude posilnením celej strany. Postup Mariana Kotlebu do 

druhého kola bude znamenať obrovský šok pre všetkých 

zradcov Slovenska. A v prípade, že by sa nakoniec Marian 

Kotleba stal prezidentom Slovenskej republiky, tak to nebude 

pre ĽS Naše Slovensko znamenať oslabenie, ale práve naopak, 

bude to obrovské víťazstvo. Mať svojho prezidenta je predsa 

legitímnym cieľom každej politickej strany! 

Úspech Mariana Kotlebu 
by povzbudil Slovensko 

Štefan Harabin (vraj národný kandidát) 

 3 roky sedel vo vláde s Ficom, Slotom a Mečiarom  
v čase tých najväčších korupčných káuz 

 ako minister hlasoval za Lisabonskú zmluvu, kvôli ktorej  
sa Slovensko podriadilo politike Európskej únie 

 bol členom vlády, ktorá v r. 2009 nevýhodne prijala Euro 

 ako prvý minister zaviedol do zákona trestný čin 
„extrémizmu“; urobil tak po svojom návrate z Izraela  

 na základe ním zavedených paragrafov sú stíhaní a súdení 
mnohí ľudia, medzi nimi aj poslanec NR SR Milan Mazurek 

 už mal možnosť ukázať, čo dokáže; ako politik pri obrane 
slovenských záujmov jednoducho zlyhal 

Martin Beluský 

podpredseda  
ĽS Naše Slovensko 

Milan Mazurek 

hovorca  
mladých ľudí 
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Slovenskí europoslanci zradili! 
    Vďaka Lisabonskej zmluve sa už o všetkom dôležitom 

rozhoduje v Bruseli. Slovenské národno-štátne záujmy 

v európskom parlamente však nemá kto zastupovať. 

    Práve naopak, slovenskí europoslanci opakovane hlasujú  

za smernice, ktoré priamo poškodzujú záujmy Slovenska 

a jeho obyvateľov. Ide napríklad o kvóty  

na poľnohospodárske produkty alebo živočíšnu výrobu. 

Všetky tieto nariadenia ničia slovenských poľnohospodárov  

a výrobcov a zvýhodňujú zahraničných podnikateľov. 

    Z dôvodu opakovanej zrady slovenských europoslancov 

prichádzame o miliardy eur každý rok. Nielenže Slovenská 

republika platí každoročne do EÚ členský poplatok viac ako 

900 miliónov eur, ale na Slovensku už takmer nenájdete ani 

jednu väčšiu slovenskú firmu. Neveríte? Skúste sa rozhliadnuť 

po svojom okolí. Priemyselnú výrobu a obchod už takmer 

kompletne ovládli zahraničné korporácie, ktoré svoj zisk 

vyvážajú za hranice Slovenska. Státisíce ľudí zo Slovenska 

musia kvôli dôstojnému životu pracovať v zahraničí. 

    Takmer všetci europoslanci zo Slovenska dokonca hlasovali 

za povinné prerozdeľovanie imigrantov do štátov EÚ na 

základe kvót, ktoré určil Brusel! Mnohí z nich hlasovali za tieto 

kvóty dokonca opakovane, a to aj napriek obrovskej kritike, 

masovým protestom a celospoločenskému odporu. 

    Tí istí zradcovia vás budú pred voľbami opäť presviedčať, 

ako veľmi im záleží na Slovensku. Nenechajme sa však znovu 

oklamať! Politikov musíme hodnotiť výhradne na základe 

činov, a nie podľa pekných rečí a sľubov pred voľbami. 

 podpredseda ĽS Naše Slovensko 

 poslanec NR SR 

 odborník na medzinárodné 
vzťahy a Európsku úniu 

 

Slovensko zastupovali v Bruseli doposiaľ len zradcovia 

Bruselský diktát 

sa stupňuje 

    Aj kvôli zrade doterajších europoslancov nám Brusel vzal 
kompetencie a rozhoduje za nás už takmer vo všetkom. 
Čoraz intenzívnejšie sa chystá projekt tzv. „jadra EÚ“, 
ktorého cieľom je vytvorenie spojených štátov európskych.  

    Preto chcú bruselskí mocipáni tak silno zničiť európske 
národy a zaplaviť ich imigrantmi. Potrebujú vytvoriť 
jednoliatu hnedú masu bez národnej hrdosti a viery 
v Boha. Masu ľudí bez identity, ktorej nebude na ničom 

záležať, a ktorej sa bude ľahko vládnuť. ZASTAVME ICH! 

Ing. Martin Beluský, PhD. 

Bc. Lukáš Kopáč, MSc., MBA 

Milan Mazurek 

JUDr. Miroslav Radačovský 

 bývalý sudca okresného súdu  
v Poprade, ktorý nabral odvahu 
odsúdiť prezidenta Kisku  
za ukradnuté pozemky 

 dlhoročný pronárodný aktivista 

 organizátor najväčšieho protestu 
proti prijímaniu imigrantov  
v roku 2015 v Bratislave 

 poslanec NR SR 

 prenasledovaný a súdený  
za vyslovenie pravdy o neriešení  
problémov s asociálmi 

Spájame národné sily!  



 

 

 

 

Poďme ich vymeniť! 
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Za obranu slovenských záujmov v EÚ! 

 

Účasť v posledných eurovoľbách bola na Slovensku  

len 13 %, teda najnižšia v celej EÚ! Vďaka takejto 

nízkej účasti sa do europarlamentu dostali ľudia  

ako Monika Beňová, ktorá sa chváli nákupmi 

luxusných kabeliek v bruselských butikoch,  

no pre Slovensko neurobila nič!  

 Aj v europarlamente potrebujeme hrdých 

a slobodných zástupcov, ktorým bije srdce 

pre Slovensko. Zúčastnite sa volieb 25. mája 

a pošlite do Bruselu špičkových vlasteneckých 

kandidátov, ktorých vám ponúka ĽS Naše Slovensko! 

    Slovenská Ústava dnes hovorí,  

že zákony EÚ majú prednosť pred tými 

slovenskými. Je teda jedno, aký zákon 

schvália poslanci v NR SR, lebo vždy  

má väčšiu váhu to, o čom sa rozhodne  

v Bruseli. Preto potrebujeme 

nových zástupcov v Európskom 

parlamente doslova ako 

soľ! Veď tí, ktorých sme tam mali dodnes sa za 

Slovensko nepostavili ani raz! Vždy poslušne 

hlasovali za návrhy, ktoré poškodzovali 

ekonomiku a záujmy Slovenska. 

    Z EÚ sa na nás okrem imigrantov valí čoraz 

silnejšia LGBT propaganda, ktorá učí už aj deti 

v škôlkach, že rodina sú aj dvaja muži,  

že homosexuáli môžu vychovávať deti alebo že je 

normálne meniť si pohlavie už v detskom veku. 

    Zastaviť tento úpadok musíme priamo v Bruseli! A zďaleka 

nie sme jediní, ktorí majú tento cieľ. V celej Európe silnejú 

národné strany, ktoré odmietajú diktát a svojvôľu liberálov  

z EÚ. Pridajme sa k nim a vytvorme v europarlamente silný 

blok, ktorý pomôže zmeniť súčasné zlé smerovanie EÚ. 

Vybudujme Európu hrdých štátov založenú nie na diktáte,  

ale na rovnocennej spolupráci. 

Kandidáti ĽS Naše Slovensko sú do Bruselu ideálni 

Ing. Milan Uhrík, PhD. 

podpredseda ĽS Naše Slovensko 
kandidát na europoslanca 

 

 

 

 

Nezahoďme šancu 

na zmenu a záchranu 

EÚ ovláda život nás všetkých! Priamo v Ústave 
Slovenskej republiky, čl. 7 ods. 2 sa píše:  
„Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev 
a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi 
Slovenskej republiky.“ Preto Slovensko 
potrebuje v Bruseli zástupcov, ktorí ho nezradia. 

Ondrej Ďurica 

Mgr. Lenka Bočkayová 

 národný buditeľ 

 textár a spevák národných piesní 

 autor štyroch úspešných albumov 

 www.OndrejDurica.sk 

 lingvistka a pronárodná 
aktivistka 

 venuje sa edukačnej činnosti  
a práci s ľuďmi 

 

MUDr. Miroslav Urban 

 primár oddelenia vo Vojenskej 
nemocnici v Ružomberku 

 neoblomný obhajca tradičných  
národných a kresťanských hodnôt 

 

Norbert Lichtner 

 zakladateľ a šéfredaktor 
internetového rádia Infovojna.sk 

 dlhoročný bojovník proti 
klamstvám šíreným v masmédiách 

 

 



 

Štát musí slúžiť ľuďom! 

    Spravodlivosť na Slovensku je postavená hore nohami. Ak chodíte 

do práce, tak väčšinu z platu Vám zoberie na daniach vláda.  

O asociálov a imigrantov sa však stará lepšie ako o ľudí, ktorí pracujú 

alebo celý život pracovali. Slovenská ekonomika slúži zahraničiu  

a skorumpované masmédiá manipulujú s pravdou. Kvôli politikom, 

ktorí nám doteraz vládli, je slovenská hrdosť a štátnosť na kolenách. 

    Je naozaj najvyšší čas dať tomuto 

prehnitému systému poriadnu príučku  

a prinútiť štát konečne pracovať v prospech 

poctivých ľudí. Vzoprite sa oligarchom a ich 

politickým bábkam a dajte v prezidentských 

voľbách svoj hlas Marianovi Kotlebovi.  

Lebo inak sa zase nič nezmení! 

Za slovanskú vzájomnosť 
Proti vojne s Ruskom 

Za rodinu a tradičné hodnoty 
Proti gender ideológii a invázii imigrantov 

Za suverénnu zahraničnú politiku 
Proti diktátu z Bruselu aj z Washingtonu 

Za spravodlivý a právny štát 
Proti zvýhodňovaniu zlodejov a asociálov 

Marian Kotleba 


