
 

 

Bojujeme o charakter Európy, 
rozhodujeme o budúcnosti našich detí! 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 
predseda ĽS Naše Slovensko 

Milí naši voliči, členovia, priatelia a sympatizanti, vážení občania! 

 Mnohí si v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu kladiete 
otázku, či má zmysel ísť voliť, keď Slovensko má tých poslancov v Bruseli 
len pár. A tiež otázku, prečo vôbec ĽS Naše Slovensko do eurovolieb 
kandiduje, keď s Európskou úniou v súčasnej forme nesúhlasíme 
a odmietame ju. Odpovede na obe otázky sú však jednoduché a jasné. 

 Po májových eurovoľbách sa v Európskom parlamente vytvorí silný 
blok strán a poslancov, odmietajúcich bruselský diktát a federalizáciu 
Európskej únie. V prípade, že takýchto uvedomelých strán a poslancov 
bude dostatočne veľa, bude možné začať s procesom návratu suverenity 
jednotlivým národným štátom. Preto čím viac europoslancov za ĽS Naše 
Slovensko do Bruselu príde, tým väčšia bude naša posila pre tento národný 
a kresťanský blok strán. 

 A prečo práve ĽS Naše Slovensko? Pretože kým vďaka zradným 
politikom budeme mať priamo v Ústave Slovenskej republiky napísané, 
že o Slovensku rozhoduje Európska únia, tak je našou povinnosťou spraviť 
všetko pre to, aby sme to zlo, ktoré sa na nás z Bruselu valí, zastavili 
už priamo tam! V tom nám Pán Boh pomáhaj! 

Právne záväzné akty 

Európskych spoločenstiev  

a Európskej únie  

majú prednosť  

pred zákonmi  

Slovenskej republiky! 

 

Ústava  
Slovenskej republiky 

Článok 7 ods. 2 
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Zastavili sme istanbulský dohovor! 
    ĽS Naše Slovensko je v NR SR jedinou kresťanskou a národnou 

stranou. Vždy stojí na strane tradičných hodnôt a normálnej 

výchovy detí. Práve preto sme hlasovali za návrh o odmietnutí  

tzv. istanbulského dohovoru, a aj vďaka hlasom našich poslancov 

sa tento nebezpečný dokument podarilo zastaviť. 

    Aj keď sa istanbulský dohovor tvári ako dokument, ktorý 

bojuje proti týraniu žien, pravda je taká, že vo svojom texte  

sa snaží prepašovať do spoločnosti zvrátenú gender ideológiu.  

    Podľa istanbulského dohovoru by za ženy boli oficiálne 

považovaní už aj transsexuáli a všetci muži, ktorí o sebe prehlásia, 

že sa cítia byť ženami. Následne by si mohli nárokovať vstup  

na ženské toalety, prístup do dievčenských šatní, spŕch  

alebo súťažiť v ženských športových disciplínach. Toto my  

na Slovensku nikdy nedovolíme!  

Rodičia sú muž a žena 

    Rodina je základ zdravého národa a zdravý národ  

je základom zdravého štátu. Povedzme jasne, že rodina  

je tvorená iba mužom, ženou a deťmi. Nedovoľme 

liberálom, aby svojou zhubnou gender agendou otrávili 

Slovensko.  

Schválili sme zastropovanie 

dôchodkového veku 

    Preto sme v parlamente pomohli tesnou väčšinou schváliť novelu  

ústavy, ktorá neustále zvyšovanie veku odchodu do dôchodku zastaví  

na 64 rokoch. Pôvodne chcel parlament schváliť dôchodok až od 65 rokov, 

ale to sme odmietli podporiť. Už aj 64 rokov je predsa dosť vysoký vek  

a v budúcnosti budeme tlačiť na jeho zníženie. Okrem toho sme vydobyli 

dôchodok v nižšom veku pre matky, ktoré vychovali slušné deti.  

Toto je len začiatok v zlepšení sociálneho systému. Budeme pokračovať! 

Istanbulský dohovor  

presadzuje zvrátenosti 

    Istanbulský dohovor presadzuje gender ideológiu,  

ktorá umožňuje ľuďom zmeniť si pohlavie podľa vlastných,  

často zvrátených túžob. V upadajúcom Švédsku si svoje 

pohlavie môžu svojvoľne meniť dokonca už aj malé deti! 

Naším cieľom je postupne znížiť vek  

odchodu do dôchodku na 60 rokov!  

A pre mamy s deťmi za každé slušne  

vychované dieťa ešte o 2 roky menej! 

Nedovolíme, aby ste museli robiť až do smrti! 

Ľudia si po celoživotnej práci zaslúžia  
dôstojnú a šťastnú starobu 

    Kvôli zlodejským vládam, ktoré stále rozkrádajú spoločný majetok 

a míňajú obrovské peniaze na nepotrebné hlúposti, sa slovenské dôchodky 

podobajú skôr na žobračenky! Akoby to nestačilo, tak vek odchodu  

do dôchodku sa neustále zvyšuje. Zamestnancom, ktorí sú dnes v strednom 

veku, dokonca hrozilo, že do dôchodku pôjdu až po sedemdesiatke. 

Len muž a žena môžu na svet priviesť deti 
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    Som vydatá, živím sa poctivou prácou ako učiteľka 

a som hrdou členkou ĽS Naše Slovensko. Práve preto  

sa ma dotýkajú nechutné útoky médií a štandardných 

politikov na predstaviteľov našej strany, z ktorých  

sa snažia za každú cenu robiť zlých extrémistov. 

    Dobre poznám vedenie strany, ako aj množstvo 

členov, a nikdy som sa nestretla so žiadnou nenávisťou 

alebo extrémizmom. Ľudí totiž nerozlišujeme podľa farby pleti  

či národnosti, ale podľa toho, ako sa správajú. Absolútne rešpektujeme 

všetkých, ktorí žijú slušným životom, nepáchajú kriminalitu, chcú pracovať 

a svoje deti vychovávajú v láske a počestnosti. ĽS Naše Slovensko  

je skutočne stranou pre všetkých slušných ľudí - pre rímskych aj gréckych 

katolíkov, evanjelikov, pravoslávnych, teda pre všetkých, ktorí si ctia Boha, 

tradičné a národné hodnoty. Sme však otvorení aj pre ateistov,  

pretože každý musí nejako začať. 

        Preto neverte slepo médiám, ktoré dnes patria finančným  

a nadnárodným skupinám. Neverte slepo politikom zo štandardných strán, 

ktorí zrazili našu vlasť na kolená a ktorí šíria o ĽS Naše Slovensko výmysly  

a hlúposti. Naša úprimná a poctivá pronárodná politika im jednoducho  

do ich protislovenských hier nepasuje. Keď som prestala slepo veriť médiám  

a začala hľadať informácie aj inde, až vtedy som pochopila, ako veľmi 

v skutočnosti médiá klamú. My totiž chceme len to, aby na každého platil 

rovnaký meter. Pre každého rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti!  

Nič viac, nič menej. Hľadajte pravdu aj vy sami!  

 

Mgr. Lenka Bočkayová 
Ľudová strana Naše Slovensko 

Podporujeme mladých, lebo sú naša budúcnosť. Vážime si starých, lebo im vďačíme za to, že tu sme. 

    To, čo sme celý čas tvrdili, je konečne  

na papieri. Nie sme žiadni fašisti ani 

extrémisti! Ľudová strana Naše Slovensko  

je normálnou legálnou demokratickou  

politickou stranou. Potvrdil to aj Najvyšší súd 

Slovenskej republiky vo svojom rozsudku  

zo dňa 29. apríla 2019, ktorým odmietol  

pokus generálneho prokurátora o rozpustenie  

Ľudovej strany Naše Slovensko. 

    Ďakujeme Pánu Bohu za vedenie aj ochranu 

a piatim členom senátu Najvyššieho súdu za 

osobnú statočnosť rozhodnúť len na základe 

zákona. Veľmi si vážime, že nepodľahli 

politickým tlakom z tých najvyšších miest.  

Či už išlo o vyhlásenia predsedu NR SR  

za SNS Andreja Danka alebo prejav ministra 

spravodlivosti za MOST-HÍD Gábora Gála. 

Ľudová strana Naše Slovensko  
je stranou pre všetkých slušných ľudí 



 

     Len naivný človek si môže 

myslieť, že sa budeme mať  

na Slovensku dobre, ak o nás 

budú neustále rozhodovať 

zahraniční páni. Nemeckej 

bosorke Merkelovej ani 

zradcovi Európy francúzskemu 

prezidentovi Macronovi 

nezáleží na nejakom Slovensku.  

Ich osud Slovákov vôbec 

nezaujíma! Oni Slovensko 

vnímajú len ako zdroj lacnej 

pracovnej sily pre ich továrne. 

V živote platí, že čo si ako 

národ nevybojujeme sami,  

to nám nikto len tak nedá.  

Do Bruselu musia ísť vlastenci 

    Správajú sa k nám ako ku kolónii! Kvôli zradným domácim 

politikom, medzi ktorých patria aj slovenskí europoslanci  

v Bruseli, nás už zrazili takmer na kolená.  

V tichosti pre nás pripravujú ďalšie a ďalšie údery.  

Na Slovensku naoko obhajujú tradičné hodnoty  

a odmietajú imigrantov, ale v Bruseli hlasujú  

za LGBT agendu, imigračné kvóty a uznesenia  

o zvýšení počtu Afričanov v Európe.  

Za peniaze uprednostňujú cudzie záujmy pred 

záujmami vlastného národa. Spoliehajú sa  

pri tom na nevedomosť ľudí, ktorí nemajú čas 

sledovať politiku.  

A aj to je jeden z dôvodov, prečo musíme ísť do 

Bruselu - aby sme vás mohli okamžite informovať  

o všetkom zlom, čo sa na nás potichu chystá. Pretože  

v liberálnych médiách vám to na rovinu nikdy nepovedia. 

Poďte voliť, lebo inak nás už úplne dorazia! 
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Za záujmy Slovenska,  

proti nezmyslom z Bruselu! 

    Rodina je pre mňa všetko. 

S p o l u  s  m a n ž e l k o u 

vychovávame tri krásne deti. 

Ako všetci slušní rodičia,  

aj my chceme pre ne vybojovať 

čo najlepšiu budúcnosť.  

Tú ale budú mať len vtedy,  

ak nielen v slovenskom,  

ale aj v Európskom parlamente 

budú sedieť ľudia, ktorí 

zastavia všetok ten úpadok 

a rozvrat tradičných národných 

a kresťanských hodnôt, ktorý 

sa na nás valí z tzv. „vyspelého 

Západu“. 

    Európski poslanci nás zradili. Zaplavujú Európu miliónmi 

imigrantov, ktorí sem neprichádzajú preto, aby nám 

pomohli. Prichádzajú, aby si zobrali našu zem, ženy  

a bohatstvo, ktoré vybudovali naši predkovia. 

    Kým ja som ako lekár celý život  poctivo pracoval, platil 

dane a dodržiaval zákony, EÚ mi nedáva ani zďaleka toľko,  

čo dáva imigrantom, ktorí do Európy prichádzajú 

nelegálne, a ktorí pre ňu nič neurobili.  

Rozhodneme o budúcnosti  

    Pre svoje deti, rodinu a celý národ chcem 

zachovať Slovensko národné a kresťanské!  

Chcem, aby sa našimi mestami a dedinami  

aj naďalej ozývali krásne zvony kostolov,  

a nie výkriky z mešít. Chcem, aby naše deti  

boli v školách naďalej vedené k slušnému  

a poctivému životu a nie k nemorálnostiam. 

    Ak však budeme sedieť so založenými rukami,  

nič nezmeníme. Musíme bojovať tam, kde sa o tom 

všetkom rozhoduje. Žiaľ, dnes je to v Bruseli. Preto my 

musíme ísť voliť, lebo eurofanatici voliť pôjdu! 

Ing. Milan Uhrík, PhD. 

kandidát na europoslanca, 
podpredseda ĽS Naše Slovensko 

Pošlime tvrdý odkaz:  

Slovensko nad Brusel! 

Poďte voliť,  

lebo liberáli voliť pôjdu 

MUDr. Miroslav Urban 

kandidát na europoslanca, 
primár oddelenia vo Vojenskej 

nemocnici v Ružomberku 
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Máme šancu zachrániť Slovensko, len musíme ísť voliť! 
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Spojili sme národné sily! 

 

Miloš Zverina 

 riaditeľ národného vydavateľstva 
Nitrava 

 ako predseda o.z. Slavica bojuje  
za rozvoj slovanskej vzájomnosti 

 

Bc. Marek Kotleba 

 aktívny športovec a tréner detí  
a mládeže 

 organizátor športových  
a spoločenských podujatí 

 

Ing. Jozef Mihalčin 

 špecialista na energetickú 
bezpečnosť a sebestačnosť SR 

 bojovník proti korupcii 

 

JUDr. Lucia Žužová 

 kresťanská aktivistka 

 spoluautorka zákona ĽS Naše 
Slovensko za zlepšenie ochrany 
života nenarodených detí 

 

Karol Polanský 

 politický disident  
a člen podzemnej cirkvi 

 horlivý zástanca kresťanských 
hodnôt 

 

Ondrej Ďurica 

 textár a spevák národných piesní 

 autor piatich úspešných albumov 

 www.OndrejDurica.sk 

 

JUDr. Miroslav Radačovský 

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

 

Bc. Lukáš Kopáč, MSc., MBA 

3 

 dlhoročný pronárodný aktivista 

 organizátor najväčšieho protestu 
proti prijímaniu imigrantov  
v Európe v roku 2015 

 

Milan Mazurek 

6 

8 

 

Mgr. Lenka Bočkayová 

 aktivistka v oblasti ochrany 
prírody a životného prostredia 

 špecialistka na slovenský  
a anglický jazyk 

10 

12 

4 

7 

11 

Nech sa páči, vyberte si... 

9 

2 

25. mája voľte č. 3 - voľte Ľudovú stranu Naše Slovensko! 

 hovorca mladých 

 prenasledovaný a súdený  
za kritiku zlyhania štátu  
pri riešení problému s asociálmi 
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Súčasná politika EÚ 
ničí Európu aj Slovensko! 

    V rezolúcii Európskeho parlamentu č. B8-0212/2019 o obyvateľoch 

afrického pôvodu v Európe schválili europoslanci dňa 26. marca 2019 

nasledujúce požiadavky. Informujeme o tom, lebo médiá opäť mlčia! 

Za viac Afričanov v Európe 

hlasovali aj slovenskí europoslanci 

zo SMERu, KDH, MOSTu, OĽANO 

a tiež europoslanci Škripek, Záborská a Žitňanská 

V Európe horia už aj kostoly a katedrály.  

Nezodpovedná politika EÚ ničí našu kultúru a dedičstvo. 

Brusel sa snaží zničiť 

tradičnú rodinu 

Štáty EÚ sa majú zložiť a odškodniť Afričanov žijúcich  
v Európe za otroctvo spred 500 rokov 

Školy a kultúrne inštitúcie v EÚ majú zaviesť tzv. mesiac 
černošskej histórie a deťom vnucovať africké vzory 

EÚ má vytvoriť miliardové eurofondy na podporu 
bývania Afričanov v Európe 

Štáty EÚ majú vybudovať nové legálne cesty  
pre imigrantov z Afriky smerujúcich do Európy 

V EÚ sa má zvýšiť podiel Afričanov v politike a médiách 

    Európska civilizácia a kultúra vymiera. Predstavitelia 

EÚ namiesto toho, aby spoločne hľadali spôsoby na 

záchranu Európu, systematicky pracujú na jej zničení.  

    Na podporu pôrodnosti tradičných európskych 

rodín nevyčlenila Európska únia ani euro. Namiesto 

toho vytvorila nový Fond pre azyl a migráciu  

v hodnote 10,4 miliardy eur. Aj na tieto peniaze sa 

budú musieť poskladať obyvatelia EÚ, teda aj Slováci.  

    Za peniaze ľudí európski politici podporujú nielen 

imigráciu, ale aj podkopávanie úlohy tradičnej rodiny  

v spoločnosti a tiež propagovanie nenormálností. 

Školy, podporované EÚ, podsúvajú gender ideológiu 

už aj deťom na Slovensku. Povzbudzujú ich,  

aby sa prezliekali za opačné pohlavie a podporujú ich 

účasť na dúhových pochodoch. Takúto politiku 

musíme zastaviť! 

Tzv. dúhové pochody tlačí EÚ už aj na Slovensko 

Máme šancu zachrániť Slovensko, len musíme ísť voliť! 
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Európska únia 
žije aj z vašich peňazí 

Priemerná slovenská rodina 

zaplatí na daniach do Bruselu  

až tisíc eur ročne 

Máme plán  
ako zreformovať EÚ! 
    Obrovské nebezpečenstvo súčasnej politiky EÚ  

si okrem nás uvedomujú aj iní. Okrem Veľkej Británie hlasy 

volajúce po zásadnej reforme EÚ silnejú už aj vo Francúzsku, 

Taliansku, Rakúsku a Poľsku. Proti nebezpečenstvu 

prichádzajúcemu z Bruselu sa výrazne vzoprelo už aj 

Maďarsko na čele s Viktorom Orbánom. Je najvyšší čas,  

aby sa aj Slovensko pridalo k týmto krajinám! Aby sme  

v Európskom parlamente spoločne s ďalšími rozumnými 

európskymi politikmi zastavili nezmyselnosti valiace sa  

z Bruselu.  

    Čím viac mandátov europoslancov vo voľbách získame,  

tým silnejší bude náš príspevok k spoločnému bloku strán 

odmietajúcich súčasnú protinárodnú a protikresťanskú 

politiku Bruselu. 

    Preto zoberte známych, kamarátov, 

rodinu a 25. mája poďte v eurovoľbách 

voliť. Práve váš hlas totiž môže rozhodnúť! 

Spolu so Slovenkami a Maďarkami patria aj Rusky  
medzi najkrajšie ženy na svete 

    Európska únia nie je žiadna charitatívna organizácia. 

Občania Slovenskej republiky platia ročne do rozpočtu EÚ 

členský poplatok 900 miliónov eur. Po vystúpení Veľkej 

Británie z EÚ budeme do Bruselu odvádzať až 1,2 miliardy 

eur ročne! Za tieto peniaze by bolo možné každoročne 

špičkovo zrekonštruovať všetky štátne nemocnice,  

postaviť tisíc kilometrov diaľnic, alebo zabezpečiť mestskú  

aj medzimestskú verejnú dopravu pre všetkých ľudí  

na Slovensku úplne zadarmo. 

Zastavme politiku vydierania eurofondami 

    Eurofondy, na ktoré sa skladáme z daní všetci, využíva 

Brusel aj na kupovanie si vlád štátov. Skorumpované vlády 

potom za peniaze robia všetko, o čo EÚ požiada. Ak nejaký 

štát odmietne poslušnosť, tak bruselskí úradníci neváhajú 

siahnuť ani k vydieraniu a zastaveniu eurofondov. 

Do únie platíme miliardy 

Nikdy nedovolíme 

vojnu s Ruskou federáciou! 

    Obrovský ruský trh a prírodné bohatstvo je veľkým 

lákadlom pre skupiny túžiace po svetovláde. Výnimkou nie 

sú ani bruselskí mocipáni, ktorí všemožne hľadajú zámienky, 

ako Európu dotlačiť do otvoreného konfliktu s Ruskom.  

    Poslanci ĽS Naše Slovensko v Európskom parlamente 

budú robiť všetko pre to, aby sa vzťahy s Ruskom zlepšili. 

Budeme presadzovať zrušenie nezmyselných protiruských 

sankcií a zastavenie umelo živenej protiruskej hystérie. 

25. mája voľte č. 3 - voľte Ľudovú stranu Naše Slovensko! 



 

 

 

Ako ďalej s Európskou úniou? 

    Pôvodná myšlienka Európskej 

únie nebola zlá. Bolo ňou 

vybudovanie hospodárskeho 

spoločenstva výhodného pre 

všetky členské štáty. Skupinky 

bažiace po moci však EÚ postupne 

premenili na čisto politický 

projekt. Pod hrozbou sankcií 

vnucujú európskym štátom svoju 

zvrátenú globalistickú ideológiu  

a snažia  

sa rozvrátiť 

všetko, na 

čom Európa 

tisíce rokov stála. Európska únia nám určuje, koľko čoho 

môžeme vyrábať a aké ekonomické pravidlá musíme 

dodržiavať. Brusel nám vnucuje imigrantov, pretláča 

homosexualitu, dekadenciu a zavádza politickú cenzúru.  

    Takúto Európsku úniu založenú 

na politickej totalite odmietame!  

A zďaleka nie sme sami.  

Proti nebezpečnému diktátu 

Bruselu sa stavia čoraz viac 

európskych krajín. V nasledujúcich 

eurovoľbách máme spolu s nimi 

jedinečnú príležitosť povedať  

bruselským byrokratom „Dosť!“.  

Máme šancu zvoliť do Bruselu 

poslancov, ktorí sa tam nebudú klaňať, 

ale ktorí budú tvrdo bojovať  

za Slovensko a za tradičné hodnoty. 

Nezahoďme túto poslednú príležitosť 

na záchranu Európy pred zánikom a nastupujúcou liberálnou 

totalitou. Len kritizovať nestačí. Je našou povinnosťou 

bojovať za zmenu. Preto neseďte doma a v eurovoľbách  

25. mája poďte voliť Ľudovú stranu Naše Slovensko! 

Ing. Martin Beluský, PhD. 

kandidát na europoslanca, 
podpredseda ĽS Naše Slovensko 
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