
 

ZA OCHRANU ŽIVOTA 

to je hlavná hodnota! 

 

Neverte médiám! 

Čítajte ďalej. 

Chránime 

nenarodené deti 

    Keď sme 25. apríla 2018 prvýkrát  

do NR SR predložili náš návrh 

na sprísnenie súčasného boľševického 

zákona o interrupciách, mnohí sa nám 

smiali. Iní nás zas vyzývali, aby sme to 

nerobili, že je to politická samovražda. 

My sme sa však nedali odradiť, a návrh 

zákona na výrazné obmedzenie 

potratov sme do parlamentu napriek 

všetkým pochybovačom a vysmieva-

čom predložili. Nenechali sme sa 

odradiť ani tým, že náš zákon bol 

na návrh poslanca Blanára zo SMERu 

stiahnutý z rokovania Národnej rady. 

Návrh na sprísnenie potratov sme 

na rokovanie slovenského parlamentu 

predložili znova. Tentokrát sme ho 

však stiahli sami, pretože nám bolo 

zo strany tzv. proliferov v parlamente 

sľúbené, že ak svoj návrh stiahneme, 

tak návrh poslanca Vašečku podporí  

aj vládna koalícia a tento bude 

schválený. Nestalo sa tak! Boli sme 

jednoducho oklamaní. Preto sme 

23. augusta podali návrh 

na obmedzenie potratov do NR SR 

znova. My sa totiž snahy o zlepšenie 

ochrany životov tých najbez-

brannejších, ktorými sú nenarodené 

deti, nikdy nevzdáme! 
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Výzva do volieb: Spoločne za Slovensko! 

    Každý deň vidíme, že liberáli sú ochotní  
pre víťazstvo vo voľbách ochotní urobiť čokoľvek. 
Spájajú sa krížom-krážom, bez ohľadu na rozdiely 
v niektorých názoroch, len aby uspeli.  
Poučme sa od nich!  

    Už v eurovoľbách sme na príklade ĽS Naše 
Slovensko videli, aká úspešná môže byť 
kandidátka, ak je zostavená z ľudí, ktorí dokážu 
potlačiť svoje osobné záujmy v prospech 
Slovenska, v prospech národného obrodenia a slovenskej otázky. Zopakujme úspešný postup aj v blížiacich sa voľbách  
do Národnej rady. Hľadajme to, čo nás spája, prieniky našich hodnôt a cieľov. Už naozaj nie je čas riešiť nepodstatné hlúpost i  
a malicherné rozdiely. Prúty spolu nikto nezlomí! Pridajte sa k nám! 

 Začalo to zrušením 
tzv. Mečiarových amnestií. 
Pre jedných sa amnestie 
rušia, pre iných však nie. 
Darmo sme ako jediná 
strana upozorňovali, 
že  retrospekt ívnym 
rušením amnestií začne 
proces právnej demontáže 
ústavného zriadenia 
Slovenskej republiky. 

Národ veril tzv. novinárom, a nikto nás nepočúval. 

 Bolo potrebné Slovensko držať v napätí. Ako z neba 
im padla vhod vražda mladého novinára a jeho partnerky. 
Zo všetkých tzv. novinárov sa zo dňa na deň stali 
nedotknuteľní nadľudia, ktorí môžu všetko. Žiaľ,  
za novinára sa dnes pokladá ktokoľvek. Stačí sa pozrieť  
na bulvárne plátky ako Aktuality alebo Denník N. Pravidlá 
slovenského jazyka im nič nehovoria, štylistika na úrovni 
žiaka základnej školy, a o obsahu škoda hovoriť. 
Mnohokrát čistá žumpa. To však nevadilo. Mediálna 
masáž naberala obrátky. Výsledkom boli zmanipulovaní 
ľudia na námestiach, vraj za slušné Slovensko. Ako jediná 
strana sme im vtedy na to neskočili. A ako sa ukázalo, 
opäť sme mali pravdu! Len za pár mesiacov sa z týchto 
„slušných“ organizátorov protestov vykľuli agenti 
mimovládok, pracujúci pre vznikajúcu stranu 
exprezidenta Kisku.   

 Príbeh pokračuje prípadom Kočner. Akoby jeden 
človek dokázal ovládať celý štát, riadiť všetkých  
tzv. štandardných politikov. V hnoji je namočená vláda 
rovnako ako veľká časť opozície. Trápny pokus médií 
namočiť do tohto prípadu aj našu stranu im však nevyšiel. 

 A tak museli nastúpiť zbrane najťažšieho kalibru. 
Odsúdenie Milana Mazureka, jedného z najaktívnejších 
poslancov súčasného volebného obdobia, protislovenské 
médiá pripravovali dlhodobo. Plytké štvavé články  
bez akejkoľvek hodnoty, spolu s primitívnymi komentármi 
na margo Milana Mazureka a našej strany, doslova 
zaplavovali mediálny priestor, špeciálne internet.  
Tzv. novinári, zvyknutí na zasahovanie do vyšetrovania, 
do nezávislosti súdov a na vynášanie informácií  
z vyšetrovacích spisov sa snažili zo všetkých síl,  
len aby nás pred verejnosťou vykreslili v čo najhoršom 
svetle. A ich deštruktívna práca priniesla ovocie. 

 Senát Najvyššieho súdu SR odsúdil Milana 
Mazureka na stratu poslaneckého mandátu a rekordnú 
pokutu vo výške neuveriteľných 10.000 eur bez 
akéhokoľvek vecného odôvodnenia! Sudcovia pod tlakom 
mediálnych lží a propagandy vyniesli bezprecedentný 
rozsudok, ktorým z vyslovenia názoru urobili zločin. Takto 
to dopadne, keď súdy a politici začnú riadiť štát tak,  
aby sa zapáčili protislovenským médiám! Toto je cesta 
k likvidácii štátu! Zobuďme sa, bratia! 

Slovo Mariana Kotlebu: 

O demontáži štátu 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

predseda ĽS Naše Slovensko 

Ing. Martin Beluský, PhD. 

spolupraca@LsNaseSlovensko.sk 
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    Národ, ktorý nemá hrdú sebavedomú mládež 

postavenú na tradičných kresťanských a národných 

hodnotách je odsúdený na zánik alebo na otroctvo 

v službách cudzincov. My v ĽS Naše Slovensko to dobre 

vieme, a preto sme už pred niekoľkými rokmi založili  

mládežnícku organizáciu našej strany – občianske 

združenie Ľudová mládež, ktoré si vytýčilo cieľ: 

„vychovať generáciu hrdých, slušných, statočných, 

čestných a verných synov a dcér slovenského národa, 

ktorých hodnotami nezatrasú strach, peniaze či túžba 

po moci.“ Pre viac informácií navštívte  internetovú 

stránku www.LudovaMladez.sk 

Za ochranu života 

bojujeme nielen pred voľbami 

    Ochrana života je pre nás najväčšou prioritou. Je absurdné, 
aby v civilizovanej spoločnosti 21. storočia boli chránené práva 
stromov, lesov, psov a mačiek viac ako práva nenarodených 
detí. My v ĽS Naše Slovensko sa preto nemienime nečinne 
prizerať tomu, ako sa aj u nás zabíjajú ročne tisícky 
nenarodených detí, ako sa tu pácha doslova genocída národa. 
A to často len preto, že si niektorí rodičia nechcú pokaziť 
kariéru alebo si chcú egoisticky užívať život bez detí. My sme 
dostali šancu na život a chceme, aby túto šancu dostali aj iné 
počaté deti.  

    Aj preto poslanci ĽS Naše Slovensko predložili už po tretíkrát 
do parlamentu novelu zákona o interrupciách.  
Navrhujeme, aby sa skrátila lehota na vykonávanie umelých 
potratov na žiadosť ženy z 12 týždňov na 8 týždňov 
tehotenstva a zároveň, aby sa zrušila tzv. potratová turistika 
zo zahraničia.  

    Táto zmena, ktorá zachováva právo slobodnej voľby a nikomu 
nič nezakazuje, by podľa štatistík zachránila ročne životy viac 
ako 2000 nenarodených detí! 

    O tom, koľko Židov zahynulo počas holokaustu cez vojnu, 
počúvame neustále zo všetkých strán. Čo vám však už liberáli 
a mimovládky nepovedia je fakt, že v dnešných mierových 
časoch sa každoročne vykoná počtom obetí nie jeden, ale 
hneď sedem holokaustov, a to na nevinných bezbranných 
deťoch, ktoré sú masovo vraždené pri zbytočných potratoch.  

O holokauste kričia, 

o potratoch mlčia 

Pre mládež pripravujeme množstvo náučných aktivít 

Na mládeži nám záleží! 

Vedeli ste? 

Umelé potraty sú najčastejšou príčinou 
smrti vo svete. Každý rok príde kvôli nim  

o život až 42 miliónov detí. To je  
ročne 5x viac ako zabije rakovina. 

 

 

Každý, kto obhajuje umelé potraty  

tak robí len preto, že s ním jeho mama 

na potrat nešla. 
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LIBERÁLI ROZOBERÚ SLOVENSKO 

    Európa sa topí v bahne liberalizmu –

nebezpečnej voľnomyšlienkárskej ideológie, 

ktorá v ničom nepozná hraníc a nič jej nie je 

sväté. Stúpenci tohto egoistického svetonázoru 

lákajú k sebe ľudí najmä tým, že sa vydávajú  

za „moderných“ a „pokrokových“. 

    Sami však vidíme, do akej skazy takýto svet bez hraníc speje. 

Západná kultúra padla na úplné dno, do priepasti,  

kde toleranciu nahradila ignorancia. Ľudia k sebe strácajú 

rešpekt, nechcú mať deti, odkladajú rodičov, každý sa ženie len 

za peniazmi a slávou. Európska civilizácia jednoducho umiera. 

    Žiaľ, takíto liberálni fanatici pôsobia už aj na Slovensku.  

Sami seba označili za „slušných“ a „progresívnych“ a ostatných 

kádrujú hanlivými nálepkami. Neustále rozprávajú o rešpekte  

a tolerancii, ale sami za pomoci prostitútok z médií 

prenasledujú a lynčujú každého, kto s nimi nesúhlasí.  

    S pachtivou túžbou vyhrať voľby za každú cenu sa neváhajú 

spojiť s hocikým. Už teraz nahlas snívajú o svojej vláde,  

o ďalšej privatizácii, o voľnom predaji drog,  

o prijímaní imigrantov a adopciách detí pre homosexuálov.  

Ak sa dostanú k moci, tak rozoberú a nenávratne zničia celé 

Slovensko. Poďme ich spolu zastaviť, kým nie je neskoro! 

TO SÚ ONI! Biznis, drogy, potraty a anarchia 

NEDAJTE SA OKLAMAŤ! 

KDH sú LIBERÁLI 

    Na KDH nezostalo kresťanské už vôbec nič! Práve naopak, liberál Hlina 

pretvoril KDH na stranu, ktorá otvorene podporuje liberálnu politiku.  

KDH spolupracuje s liberálnymi stranami, ktoré presadzujú protikresťanskú 

politiku a žiadajú prijímanie tisícov cudzincov na Slovensko. 

    V zásadných hodnotových otázkach nie je možné robiť kompromisy. 

Nedá sa byť kresťanom a zároveň podporovať manželstvá homosexuálov. 

KDH sa pripravuje na vytvorenie fanatickej liberálnej vlády, ktorá pôjde 

otvorene proti všetkému národnému a kresťanskému, proti všetkému 

zdravému a normálnemu. 

Extrémni liberáli Poliačik, Truban aj Beblavý sú osobní priatelia A. Hlinu 

Andrej Kiska, 11. jún 2014: 
„Ja som presvedčený o tom, 
že ľudské práva nesmú byť 

nadradené obchodným 
záujmom!“ 

    Kiska sa dnes spolu s rôznymi herečkami 

snaží všetkých presvedčiť, že je za ľudí. 

    V skutočnosti je však Kiska stelesnením 

podvodov a korupcie. Zbohatol na úžerníckych 

úrokoch, podvádzal na daniach a ukradol 

pozemok zubárovi z Popradu! 

    Aj ako prezident slúžil protislovenskej 

politike, pochybným organizáciám z tretieho 

sektoru a záujmom zahraničia. 

V HĽADÁČIKU PRAVDY 



 

 

    Nákup 14 útočných amerických stíhačiek F-16  

za 1,6 miliardy eur je historickou lúpežou, ktorou SNS 

obrala Slovákov o možnosť mať kvalitné zdravotníctvo, 

školstvo alebo opravené cesty a postavené diaľnice.  

    Slovensku sú útočné stíhačky úplne nanič a jediné 

vysvetlenie takéhoto škandalózneho a predraženého 

nákupu je, že ide opäť o zbesilú snahu nominantov 

SNS napchať si vrecká za každú cenu. 

    Žiaľ, SNS pod vedením Danka už úplne stratila 

národný charakter. Problémy radových Slovákov  

ich nezaujímajú a SNS aj v NR SR namiesto záujmov 

Slovenskej republiky bojuje za záujmy USA a Izraela. 
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Som veľmi rád, že žijem v štáte,  
kde môžu vyjadriť svoje názory na jednej 
strane ľudia podporujúci LGBT ,  
na druhej strane hrdí na rodinu. 

Ministerka SNS 

schválila tisíce eur 

pre Irenu Bihariovú !!! 

    Dankova SNS jedno hovorí, no opačné robí. Danko opäť 

klamal, keď prehlásil, že nedovolí pôsobenie cudzích vojsk  

na území Slovenska. Bol to totiž Dankov minister obrany 

Gajdoš, ktorý do NR SR predložil pozývací list pre americké 

komando, dnes už reálne pôsobiace na Slovensku. 

    Minister obrany Gajdoš taktiež dodnes nezverejnil zmluvu  

o umiestnení americkej armády na Slovensku, ktorú viac ako 

rok pripravoval v spolupráci s Lajčákom a americkou vládou. 

Andrej Danko o LGBT: 

Tzv. Slovenská Tzv. Slovenská 

národná strananárodná strana  
na čele s Dankom na čele s Dankom 

už úplne zradila!už úplne zradila!  

    Mimovládkam pretláčajúcim zhubnú LGBT agendu sa ešte 

nikdy nedarilo tak dobre, ako práve teraz - 

počas pôsobenia SNS na ministerstve  

školstva. Namiesto toho, aby SNS 

spravila s týmito agentmi poriadok,  

ich štát ďalej štedro financuje. 

Cigánska fanatička Irena Bihariová, 

k t o r á  j e  t i e ž 

p o d p r e d s e d n í č k o u 

Progresívneho Slovenska, 

dostala od ministerky 

školstva Lubyovej (SNS) 

tisícové dotácie na svoje 

zvrátené projekty pre deti 

na školách. 

Zlodeji z SNS 

rozkradli Slovensko 

    Už dvaja ministri z SNS, Igor Štefanov a Marian Janušek, 
skončili vo väzení za korupciu. V tomto volebnom období  
sa predviedol minister školstva Plavčan, ktorý odstúpil kvôli 
podozreniu z rozkradnutia 300 miliónov eur. Ministerka  
SNS Matečná zas zodpovedá za to, že pozemková mafia  
dostala milióny eur na poľnohospodárskych dotáciách.  
Zlodejstvo je v SNS jednoducho pracovnou metódou. 

SNS hlasovala za 

amerických vojakov! 

1,6 miliardy  
na americké stíhačky 

MEGA 

LÚPEŽ! 



 

 

 

    Mnohí politici, ktorí 

zastupujú Slovensko, 

slúžia v skutočnosti 

cudzím záujmom. 

Dôkazom sú najmä 

liberálni poslanci, ktorí aj  

v Bruseli systematicky hlasujú  

za všetko protislovenské. Ukázalo 

sa to napr. pri voľbe predsedníčky 

Európskej komisie, liberálky Van der 

Leyenovej. Táto zástankyňa 

imigrácie a LGBT agendy bola do 

funkcie zvolená vďaka frakciám strán 

SMER a Progresívne Slovensko.  
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    Vystúpenie Milana Uhríka na prvom rokovaní 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu 17.7.2019: 

    „Ako novozvolený poslanec zo Slovenska 

musím povedať, že som zdesený z toho, ako to tu 

vlastne funguje. EÚ v tomto volebnom období 

ešte ani nezačala pracovať a hneď prvá vec, čo sa 

tu rieši je, ako poskytnúť ešte väčšiu pomoc 

imigrantom plaviacim sa do Európy cez Stredozemné 

more. Ale o pomoci pre pôvodných Európanov nič. 

Ani slovo! Tí nech to všetko len vytrpia,  

tí nech to všetko len zaplatia.  

    Poskytovanie ďalšej pomoci pre 

imigrantov však vôbec nie je 

riešením. Práve naopak, potom 

budú ešte viac prichádzať  

do Európy. Jediné riešenie je 

umožniť členským štátom,  

aby mohli brániť svoje územie. 

Len tak sa dá táto nešťastná 

imigračná kríza zastaviť. 

Jednoducho, Afrika sa do 

Európy nikdy nezmestí!“ 

Pre Slovensko pracujem naplno 

Tvrdo som vystúpil proti 

agresívnej politike USA 

    Spojené štáty americké chcú zničiť 
ďalšiu suverénnu krajinu. Tentokrát  
sa pokúšajú rozdúchať vojenský 
konflikt vo Venezuele, ktorá má jedny  
z najväčších ropných zásob na svete.  

    Žiaľ, k tejto agresívnej politike USA sa pridala aj EÚ.  
So zatiahnutím Európy do vojenských výprav 
Američanov však rozhodne nesúhlasím. Preto som pri 

prijímaní uznesenia v Európskom parlamente 
vystúpil a ako jediný europoslanec odvážne  

a na rovinu povedal, že  stačilo! 
Armáda a tajné služby USA 

rozdúchavajú konflikty po celom 
svete. Kvôli rope už rozvrátili Irak, 
Irán, Sýriu, Líbyu a mnohé ďalšie 
krajiny. Je najvyšší čas, aby im 
celá Európa povedala dosť! 

    Politici by mali 
ísť  príkladom  
a pracovať vždy 
naplno, nie polovičato. 

Preto som sa po zvolení  
za europoslanca vzdal mandátu 
poslanca Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Mojim cieľom je ľuďom pomáhať, 
a nie brať čo najviac platov. 

Beňová  
a Šimečka 
neslúžia 

Slovensku 

Europoslanec Ing. Milan Uhrík, PhD.: 

Mesačne venujem polovicu svojho 
platu na pomoc ľuďom v núdzi 

Nechcem sedieť na dvoch stoličkách, 
vzdal som sa mandátu poslanca kraja 

Presťahovať Afriku do Európy 

JE NEZMYSEL! 

Nejde mi  
o osobné výhody 

+ 
+ 
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11. september – deň víťazstva 
Pred 336 rokmi naši predkovia s pomocou Panny Márie 

v bitke pri Viedni zastavili moslimskú inváziu a pokus o dobytie Európy 

Každoročne si pripomíname víťazstvo kresťanských hrdinov, ktorí v r. 1683 v bitke pri Viedni zastavili tureckú inváziu do Európy 

Výroky poslanca Milana Mazureka 

    Pred viac ako troma storočiami naši hrdinskí 

predkovia s pomocou Panny Márie v bitke  

pri Viedni bojovali na život a na smrť,  

aby zastavili inváziu moslimských Turkov  

do kresťanskej Európy. Nechýbalo veľa 

a slovenský národ, rovnako ako ďalšie národy 

v strednej Európe, nemusel vôbec existovať. 

Skončili by sme ako otroci v područí 

moslimov. Dnes sa história opakuje.  

Opäť sa do Európy valia hordy moslimských 

extrémistov a opäť mnohí európski politici 

zradili a pridávajú sa na stranu cudzincov. 

   Organizované vojská nahradili gangy zločincov 

a teroristov, ktorí zneužívajú našu solidaritu  

a postupne obsadzujú celú Európu. Mešity rastú 

ako huby po daždi a pôvodné európske národy  

jeden za druhým upadajú a vymierajú. 

    A tak, ako za víťazstvo v bitke pri Viedni 

vďačíme odhodlaniu kresťanských 

bojovníkov a ustavičnej pomoci Panny Márie, 

aj dnes nás môžu ochrániť len ľudia,  

ktorí nezradili svoju vieru, vlasť a národ.  

Je len na nás, aby sme sa poučili  

z krutej histórie. 

 

„150 miliónov eur sa ide použiť na domy pre ľudí z cigánskych komunít.  
To jest pre ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štát, nič neurobili,  

práve naopak, rozhodli sa žiť asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny 
systém. My, ktorí žijeme slušným životom a pracujeme, tak na nás štát úplne kašle, 
zatiaľ čo týmto asociálom dá zadarmo úplne všetko.“ 

„My nepotrebujeme nalievať 300 miliónov eur za nejakých 7 – 8 rokov  
do jednej komunity, stavať im v cigánskych osadách ihriská, ktoré rozbijú, 

škôlky, ktoré rozbijú, nepotrebujeme ich učiť narábať s počítačom, tancovať. 
Potrebujeme im dať prácu.“ 

„...veď sa pozrime, povedzme na prípad v Kolíne nad Rýnom  
na Silvestra, kde boli stovky bielych žien znásilnených týmito imigrantmi.“ 

    3. septembra 2019 

Najvyšší súd SR odsúdil 

poslanca NR SR Milana 

Mazureka za výroky  

na tému cigánskej 

kriminality na stratu 

poslaneckého mandátu a pokutu  

vo výške 10-tisíc eur. Takúto obrovskú 

pokutu okrem Mazureka žiadny iný 

politik na Slovensku nedostal, a to ani za 

preukázané zlodejiny alebo zabitie 

človeka. Posúďte sami, či výroky Milana 

Mazureka sú alebo nie sú extrémizmus. 

Milan Mazurek – prvá obeť pravdy 



 


