
 

 

Spravíme poriadok! 

    V nedeľu 27. októbra 2019 skupina asociálov z osady v Hranovnici  

(okres Poprad) napadla a dobila dve policajné hliadky, ktoré tam prišli urobiť 

poriadok. Policajti museli odtiaľ doslova zutekať, pričom viacerých z nich  

museli ošetrovať lekári. Asociáli, chránení médiami a „ľudskoprávnymi“ 

mimovládkami, nemajú rešpekt už pred nikým. Dobre vedia, že podľa súčasných 

zákonov majú viac práv kriminálnici, ako ich obete. A že policajti sú bezmocní. 

To sa musí zmeniť! 

 Policajtov z kancelárií pošleme do terénu! 
    Slovenská polícia funguje presne naopak. Robí to, čo nemá a nerobí to,  

čo by robiť mala. Na jednej strane policajti neváhajú strieľať na mladých ľudí,  

ktorí im nezastavia s autom pri ceste. Na druhej strane sa boja vytiahnuť zbraň  

na svoju obranu, keď do nich asociáli v osadách hádžu kamene a vyhrážajú sa im 

nožmi. Ľudová strana Naše Slovensko v tom spraví poriadok. 

    Všetci poctiví policajti budú mať u nás istotu a maximálnu oporu. Naopak, 

byrokratov z policajných kancelárií, ktorí len šikanujú slušných  

ľudí a prenasledujú ich za názory, vyženieme do terénu.  

Namiesto pitia kávičiek pôjdu robiť poriadky s agresívnymi 

asociálmi alebo strážiť hranice proti imigrantom. 

    Ľudová strana Naše 
Slovensko je pripravená 
prevziať zodpovednosť za 
vedenie Ministerstva vnútra. 
Keď sa tak stane, všetci 
občania budú mať istotu,  
že policajti ich budú chrániť 
bez ohľadu na názor  
liberálnych médií či kvikot 
rôznych protislovenských 
mimovládok. 

Mimovládky a médiá 

nesmú riadiť políciu! 
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Vážení občania, Slováci a Slovenky, 

    parlamentné voľby vo februári 

2020 budú pre budúcnosť 

Slovenska nepochybne zlomové. 

Nebudeme v nich rozhodovať  

len o nakladaní s prostriedkami 

štátneho rozpočtu a boji proti 

korupcii, ale aj o spoločenskej 

orientácii Slovenskej republiky.  

    Predvolebná kampaň sa už 

naplno rozbehla. Liberálni fanatici 

presadzujúci gender ideológiu a 

vyznávajúci úplnú stratu národnej 

a štátnej suverenity totálne ovládli 

mediálny priestor. Kiska, Truban, 

Hlina aj Beblavý sú doslova všade. 

Títo fanatici urobia všetko pre to, 

aby získali neobmedzenú moc  

nad Slovenskom.  

    My sa nemôžeme na toto 

liberálne šialenstvo len pasívne 

prizerať. Slovensko totiž nezachráni povolebné konštatovanie,  

že tí liberálni protislovenskí a protikresťanskí fanatici  

to dokázali. Preto, s cieľom zachrániť Slovensko, sme sa aj my 

rozhodli konať. Oslovili sme viaceré menšie strany, národné  

aj kresťanské, a ponúkli sme im spoluprácu do volieb.  

Našu ponuku ku dňu vydania týchto novín prijali štyri strany: 

KDŽP - Aliancia za Slovensko, Národná koalícia,  

Priama demokracia a Doma dobre. 

    Sadli sme si za jeden stôl  

a hľadali nie to, čo nás rozdeľuje, 

ale to, čo nás spája. Výsledkom 

našich rokovaní bolo  slávnostné 

podpísanie Memoranda  

o spolupráci národných  

a kresťanských politických strán, 

ktoré hovorí jasnou rečou. Spojili 

sme sa v záujme záchrany 

Slovenska tak, aby ani jeden hlas 

pre naše národné a kresťanské 

strany vo voľbách neprepadol.  

    Spoluprácu sme ponúkli aj 

strane Vlasť, ktorej volebným 

lídrom je sudca JUDr. Štefan 

Harabin. Žiaľ, tento spoluprácu  

so zástupcami našich strán 

podmienil úzkym predvolebným 

spojením so stranami SMER a SNS, 

to znamená s ľuďmi ako Danko, 

Lajčák alebo  Pellegrini.  

    Štefan Harabin navyše ani 

nečakal, ako dopadne naše rokovanie, a už dopredu médiám 

poslal správu o odmietnutí spolupráce. Tento jeho postoj 

zreteľne ukázal, kto to so spájaním národných a kresťanských 

síl myslí vážne a pre koho to od počiatku bola len póza pre 

kamery. Slováci, nedajte sa oklamať! 

Marian Kotleba: 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

predseda ĽS Naše Slovensko 
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O spájaní národných a kresťanských síl 



 

 

17. november 1989 

PODVOD NA ĽUĎOCH! 
    17. november 1989 je podľa oficiálnej 

histórie a najmä podľa prozápadných  

či liberálnych politikov dňom, kedy začala 

spontánna a demokratická tzv. Nežná 

revolúcia. No už krátko po nej mnohí 

ľudia, ktorí štrngali na námestiach, zistili, 

že išlo o vopred pripravený prevrat,  

na ktorom sa podieľali nielen agenti 

západných veľmocí, skrývajúci sa za 

disidentov z Charty 77, ale aj samotní 

k o m u n i s t i c k í 

funkcionári a ich 

orgány, vrátane 

ŠTB. Preto 

nikoho asi 

n e p r e k v a p í ,  

že vo zväzkoch 

ŠTB figuruje aj 

popredná tvár 

novembra '89 

a súčasný 

poslanec OĽANO 

Ján Budaj. 

    V posledných 

rokoch už mnohí 

vysokopostavení funkcionári bývalého 

režimu priznali, že Nežná revolúcia bola 

zinscenovaná tajnou službou s cieľom 

rozkradnúť štát. Inými slovami, mnohí 

vtedajší komunisti zistili, že v kapitalizme 

sa kradne ľahšie ako v socializme. 

    Keď porovnáme situáciu po 30-tich 

rokoch tak sa ukazuje, že je to naozaj tak. 

Je síce pravda, že za socializmu bol 

farebný televízor vzácnosťou a len málo 

rodín malo auto. Nikto sa však nemusel 

báť o prácu, ani o strechu nad hlavou,  

lebo dom alebo byt mal v podstate každý. 

Ľudia mali istotu, že štát sa o nich postará 

vždy. Či v starobe alebo v chorobe.  

Za vodu ani za elektriku sme neplatili  

do cudziny. Potraviny sme mali tiež svoje. 

    Dnes je situácia iná. Farebný televízor 

má každý a autá niektorí aj tri. Zato však 

na byty splácame hypotéky na celý život  

a zubár už nie je otázka strachu z vŕtačky, 

ale tučnej peňaženky. A o tom, kedy 

lepšie fungoval štát, najviac vypovedá 

jeden fakt: kým dnes ako národ 

vymierame a potrebujeme ďalšie a ďalšie 

domovy dôchodcov, tak za socializmu sa 

deti rodili a budovali sa škôlky a školy.  

    Lepšie to nie je ani so slobodou.  

Komunisti síce boli programoví ateisti,  

ale dnes sú kresťanské hodnoty  

pod omnoho zákernejším útokom.  

Zo všetkých strán sa na nás valí LGBT  

a gender propaganda a priznajme si,  

za socializmu nikto nehovoril o tom,  

že chlapi sa majú prezliekať za ženy,  

ženy za chlapov a že dvaja chlapi majú 

právo si adoptovať dieťa. 

    Obrovský národný majetok ČSSR  

si rozdelilo pár desiatok vyvolených  

a normálni ľudia musia denne 

bojovať o prežitie. Po 30-tich rokoch 

si jednoducho musíme priznať,  

že 17. november 1989 bol len dobre 

naplánovaný podvod na ľuďoch. 

    Jedným z najväčších vzorov 
extrémnych liberálov Beblavého, 
Kisku či Trubana je bývalý federálny 
prezident Václav Havel. Človek,  
ktorý svojimi amnestiami v mene 
falošnej humanity a demokracie  
z väzníc prepustil tých najhorších 
vrahov a násilníkov. 

    Okamžite po prebratí moci 
Havel a ďalší ľudia okolo neho  
(napr. Jiří Dienstbier alebo Fedor  
Gál) začali konať v záujme  

svojich amerických chlebodarcov.  
Rozbehli likvidáciu slovenského 
(najmä strojárskeho) priemyslu  
a väčšinu priemyselných  
a obchodných aktivít presunuli  
do Čiech. 

    Ich cieľom bolo ekonomicky 
vydrancovať Slovensko do takej 
miery, aby nebolo schopné 
samostatnej existencie.  

    Miláčik západu Havel 
jednoducho zapredal Slovákov 
na celej čiare. Práve on  
n e s i e  z o d p o v e d n o s ť  
za obrovský nárast kriminality  
a nezamestnanosti na 
Slovensku po prevrate v roku 

1989.  Našťastie, temné obdobie 
ČSFR trvalo len 3 roky. 

Havel zrazil Slovensko 

na kolená! 
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Ožran Vašek - idol liberálov  
a likvidátor slovenského priemyslu 



 

 

 

GORILA JE LEN ŠPIČKA ĽADOVCA 
    Na slovenskej politickej scéne okrem ĽS Naše Slovensko 

azda neexistuje relevantná politická strana, ktorá by 

nebola zapletená do kauzy Gorila. Čo však táto kauza 

dokazuje? Presne to, o čom dlhodobo rozprávame  

na námestiach a za čo sme boli neraz perzekvovaní  

a označovaní za extrémistov.  

    Kauza Gorila totiž naplno odhalila tváre 

vlastizradcov, ktorí pri pohári Coca-Coly 

neváhali v spolupráci s oligarchami a 

finančnými skupinami rozkrádať náš 

spoločný majetok. Sú v tom všetci! 

Ľavica aj pravica, vláda aj 

opozícia. Všetci majú paprče 

namočené v jednej  

z najväčších rabovačiek v 

novodobej histórií Slovenska. 

Gorila naplno ukázala charakter 

politikov, ktorí za pár grošov neváhali 

zapredať nás všetkých.  

        Kauza Gorila je však len špička veľkého 

ľadovca. Je to len jedna z obrovského množstva 

korupčných schém na najvyšších štátnych úrovniach, 

ktoré sa podarilo odhaliť. Korupčných káuz na Slovensku 

je však toľko, že ani človek zaujímajúci sa o politiku ich  

už nestíha sledovať.  

    Či už to bola Gorila,  SaSanka, platinové sitká, Lajčákova 

agentúra Evka, Dankov miliardový nákup predražených 

amerických stíhačiek a pochybný nákup obrnených 

transportérov, Plavčanov nepodarený pokus  

o rozkradnutie 300 miliónov eur určených na výskum 

alebo rozkrádanie agrodotácií pod taktovkou 

ministerstva pôdohospodárstva pod vedením 

SNS. V korupčných kauzách sú namočení 

jednoducho všetci. 

    Všetci z aktérov si do dnešného dňa  

na slobode užívajú nakradnuté milióny.  

Ba čo viac, mnohí z nich naďalej  

pôsobia vo vrcholovej politike.  

Ako je možné, že v tejto kauze 

nebol ešte nikto odsúdený?  

    ĽS Naše Slovensko, ako jediná 

strana, ktorá sa nedala  

ani kúpiť, ani skorumpovať, 

sa v budúcnosti postará o to, 

aby zlodeji skončili za mrežami!        

    Uzákoníme nielen hmotnú zodpovednosť politikov, 

ale aj povinné preukazovanie pôvodu majetku politikov 

a ich blízkych rodinných príslušníkov. A tým, ktorí pôvod 

svojich miliónových majetkov nebudú vedieť preukázať, 

tento majetok prepadne naspäť v prospech štátu. 
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    Predvolebné prieskumy 

sa stali len ďalším  

manipulačným nástrojom 

marketingových agentúr. 

Cieľom väčšiny  zaplatených  

a zverejnených prieskumov totiž  

nie je informovať voličov o reálnych 

náladách v spoločnosti, ale naopak, 

tieto nálady aktívne ovplyvňovať.   

Mnohí ľudia totiž v túžbe voliť zmenu 

dajú hlas tomu kandidátovi, ktorý má 

podľa „prieskumov“ najväčšiu šancu 

poraziť vybraného oponenta. 

50-dňové moratórium  

na prieskumy bolo nevyhnutné 

    O tom, ako sú prieskumy agentúr 

odtrhnuté od reality, svedčia najlepšie 

samotné výsledky volieb. Až v nich  

sa pravidelne ukazuje, ako prieskumné 

agentúry ťahajú voličov za nos. Tieto 

pokusy o hrubú manipuláciu volieb  

už nemôžeme ďalej tolerovať. Kým 

agentúry nezačnú publikovať naozaj 

objektívne prieskumy, tak moratórium 

pred voľbami je viac ako potrebné. 

Prísne zákony na kontrolu činnosti a financovania  
zahraničných mimovládnych organizácií platia v 

USA, Ruskej federácii alebo v Izraeli 

SMER a SNS: 

60 miliónov eur  
pre mimovládky 

    O škodlivosti mnohých mimovládok 
financovaných zo zahraničia dnes  
už nepochybuje takmer nikto. Ich činnosť 
navonok kritizuje aj vládny SMER a SNS.  

    V skutočnosti ich však práve vláda SMERu a SNS 
podporila tak štedro, ako nikto predtým. Na dotáciách  
im dali neuveriteľných 60 miliónov eur!  
Tak napríklad Ministerstvo vnútra, vedené  
nominantkou SMERu Denisou Sakovou, sa stalo druhým 
najväčším darcom Sorošovej Nadácie otvorenej 
spoločnosti na Slovensku. Peniaze pre túto nadáciu 
poslali aj organizácie patriace pod ministerstvo školstva 
vedené nominantmi z SNS. 

    SMER aj SNS to jednoducho hrajú na všetky strany.  
Pred voličmi sa tvária, ako proti týmto nebezpečným 
politickým mimovládkam bojujú. V skutočnosti ich však 
nielen tolerujú, ale aj finančne podporujú! 

ĽS Naše Slovensko: 

Zákon na kontrolu 
mimovládok 

    Mimovládne politické organizácie platené  
zo zahraničia dokážu v štáte vyvolať doslova 
prevrat. Za milióny eur ovplyvňujú verejnú 
mienku, platia novinárov a zasahujú do politiky. 

Robia obrovské kampane na podporu liberálov a financujú 
protesty a nepokoje na odstránenie nepohodlných politikov. 

   Svojprávne štáty si nebezpečenstvo mimovládok 
platených z cudzích krajín uvedomili už dávno, a preto 
prijali prísne zákony na ich kontrolu. V USA, Rusku  
či v Izraeli musia byť všetky zahraničné mimovládky 
registrované ako zahraniční agenti a financované výlučne 
cez transparentné účty. Ich aktivity musia byť jasne 
označené, aby občania vedeli, kto za nimi stojí.  

    ĽS Naše Slovensko sa pokúšala o presadenie takéhoto 
zákona na Slovensku už niekoľkokrát. Žiaľ, vládne strany  
spolu s liberálmi ho vždy zablokovali. My sa však 
nevzdávame a tento zákon po voľbách predložíme znova! 

Štátne dotácie používajú mimovládky na 

presadzovanie LGBTI ideológie, prijímanie 
imigrantov alebo obhajovanie potratov... 

Prieskumné agentúry klamú ľudí! 

MIMOVLÁDKY! POZOR:  
PRO - TI -  SLO - VEN - SKÉ  
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Kedysi sme patrili k najmocnejším. 

Dnes je z armády len torzo! 
     Hrdiť sa nákupom amerických vrtuľníkov a stíhačiek  

v čase, kedy vojakom chýbajú tričká a hodnostné označenia  
za pár centov, je úbohé politické divadlo v réžii SNS. 
Predovšetkým však obrovský biznis! Biznis, ktorý plní vrecká 
pár vyvoleným a zráža na kolená kedysi dobre fungujúcu  
a bojaschopnú armádu. 

    Vojaci dnes idú doslova na doraz. Chýbajú ľudia, ale aj základné výstrojné 
súčiastky, ktoré si často požičiavajú alebo kupujú za vlastné  
peniaze v armyshopoch. Napriek tomu politici zodpovední za rezort obrany 
hrdo prezentujú miliardové nákupy a úspechy našich vojakov.  
Áno, naši vojaci a vojačky sú profesionáli. Sú najlepší, pretože nenadávajú, 
nevzdávajú sa a doslova čarujú, len aby splnili 
rozkaz. Generáli toto všetko  
vedia, ale nepomôžu si.  
Velí im totiž jeden falošný  
kapitán – vlastizradca. 

    Našťastie, nebude 
tam večne. 
Kolegovia, ešte 
chvíľu vydržte!  
My o vás vieme a na 
armádu nezabúdame! 

 ZTS Martin 

 ZTS Dubnica nad Váhom 

 ZTS Považská Bystrica  

 PPS Detva 

 ZVT Banská Bystrica 

 Tesla Liptovský Hrádok 

 Tatravagónka Poprad 

 Tatra Bánovce nad Bebravou  

 ZTS Námestovo  

 ZTS Lučenec  

 ZTS Hliník  

 ZTS Malacky  

 ZTS Trstená  

 Vihorlat Snina 

 VVS Košice  

 Tesla Vráble  

 Kablo Malacky  

 a mnohé ďalšie... 

Slovenské zbrojovky a strojárne 

patrili k svetovej špičke 

    Kvôli pôsobeniu SNS v rezorte 
obrany sa  modernizácia našej 
armády zmenila len na ďalší 
predražený kšeft. Dokonca aj transportéry, ktoré mali byť 
pôvodne vyrobené na Slovensku, nakúpi SNS napokon 
výlučne zo zahraničia. Kšeft je predsa kšeft...  

    V Ľudovej strane Naše Slovensko však rozmýšľame inak. 
Rozsiahlu obnovu slovenskej armády zabezpečíme 
prostredníctvom špičkovej techniky od slovenských strojární, 

zbrojoviek a výskumných ústavov. Armáda bude vybavená 
modernou vojenskou technikou a tisícky ľudí získajú 
stabilné a dobre platené pracovné miesta. 

Ondrej Ďurica 
veliaci poddôstojník vo výslužbe 
VÚ 4405 

Obnovíme armádu: 

Modernú techniku 
od slovenských firiem! 

     

 

 

NATO = likvidácia Armády Slovenskej republiky 

 Vojaci Stíhačky Tanky BVP 

Armáda SR  53 000 146 995 1 371 

Ozbrojené sily SR  
v rámci NATO 

16 642 12 22 159 

    Po rozpade ČSSR sa naša kedysi špičková armáda ocitla  

v troskách. Dnešné Ozbrojené sily SR sú len zlomkom kedysi 

silnej slovenskej armády. Chýbajú vojaci, základné materiálne 

vybavenie aj technika. Z generálov sa stali rukojemníci 

vlastizradných politikov. Vojenské objekty upratujú súkromné 

firmy a nestrážia ich vojaci, ale civilné SBS-ky. 

Rozklad slovenskej armády 

Výborný tank T-72 sa kedysi takmer celý  
vyrábal na Slovensku! 
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EÚ vám chce zobrať legálne zbrane! 

    Možnosť brániť seba, svoju rodinu  

a svoj majetok, patrila odjakživa  

k základným právam. V rámci tohto práva 

bolo vždy zaužívané môcť sa pred 

útočníkom brániť adekvátnym spôsobom. 

Zrejme nikto by sa pred útočníkom  

s mačetou nebránil vankúšom a pred útočníkom s pištoľou by sa 

nebránil príborovým nožom. Žiaľ, podľa bruselských byrokratov  

budete môcť svoju rodinu čoskoro brániť už len tak! 

    V časoch, keď Európu zaplavujú hordy nelegálnych imigrantov 

a džihádistov, ktorí napádajú, znásilňujú a vraždia často len pre 

zábavu, ide Európska únia bojovať proti ich kriminalite  

tým spôsobom, že sa snaží kompletne zobrať ľuďom legálne 

držané zbrane, ktoré majú na svoju obranu. Najskôr v rámci  

tzv. protiteroristického balíčka zakážu samonabíjacie zbrane, 

ktoré využívajú hlavne športoví a rekreační strelci.  

Potom výrazne obmedzia povolenú kapacitu zásobníkov  

a najnovšie chcú úplne zakázať olovené strelivo, ktoré používajú 

napr. poľovníci. Eurobyrokrati sa už ani netaja, že ich cieľom  

je nakoniec úplné odzbrojenie civilného obyvateľstva.  

A v značnej miere im v tom pomáhajú aj vlády. Vláda SMERu  

a SNS počas slovenského predsedníctva v EÚ tlačila na rýchlejšie 

prijatie týchto smerníc! 

    Jednoducho Európska únia namiesto toho, aby svojich 

obyvateľov obránila pred útokmi nebezpečných  

a neprispôsobivých imigrantov, vybrala sa presne opačnou 

cestou! Chce postupne zobrať legálne zbrane všetkým 

bezúhonným a uvedomelým držiteľom zbrojných preukazov. 

Toto my nikdy nedovolíme! 

 

 

    Švédsko bolo kedysi ukážkovou európskou krajinou. 

Poznali sme ho najmä ako krajinu dávnych Vikingov, 

ktorá dala svetu autá Volvo, hudobnú skupinu ABBA  

či skvelých hokejistov.  

    Odvtedy sa však veľa zmenilo. Švédi otvorili svoje 

hranice státisícom imigrantov z afrických a arabských 

krajín. Tí však považujú európsku toleranciu  

za slabosť. Len za posledných pár rokov znásilnili  

tak veľa švédskych dievčat a žien, že Švédsko sa stalo 

krajinou s druhým najvyšším počtom znásilnení na 

svete! Viac znásilnení sa udeje už len v Južnej Afrike. 

    Švédska liberálna vláda však namiesto tvrdého 

potlačenia brutálne vysokej kriminality a okamžitého 

vyhostenia neprispôsobivých imigrantov robí presný 

opak. V záujme „zvýšenia verejnej bezpečnosti“ 

zakázala ľuďom nosiť zbrane na svoju obranu.  

Liberáli zašli až tak ďaleko, že švédskym ženám 

zakázali pod hrozbou vysokých pokút nosiť v kabelke 

paralyzér a dokonca aj slzný sprej!  

    Podobná situácia vládne aj v ďalších krajinách EÚ. 

Politici, ovládaní „ľudskoprávnymi“ mimovládkami  

a médiami, radšej nechajú trpieť slušných ľudí, ako by 

mali zasiahnuť proti zločincom. Poučme sa, kým je čas! 

Poznáte súčasné 

Švédsko?  

Ing. Milan Uhrík, PhD. 

europoslanec 



 

 

Kam miznú miliardy zo štátu? 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1 miliarda eur 

Peňazí na Slovensku je dosť. Stačí začať rozumne hospodáriť! 

4,5 miliardy eur 

    Potravinová sebestačnosť Slovenska je v súčasnosti  
na úrovni katastrofálnych 40 %. Sme tak závislí 
od dovozu potravín, že ak by nám zahraničie 
potraviny nepredalo, tak na Slovensku 
zavládne hlad. Mäso, vajcia, mlieko  
a iné potraviny, ktoré sme kedysi dokázali 
vypestovať sami, dnes dovážame za  
4,5 miliardy eur ročne. Za tieto peniaze by 
sme pritom vedeli v poľnohospodárstve 
zamestnať 150-tisíc ľudí, vrátane Cigánov. 

Nákup stíhačiek Poplatok do EÚ 

   3,6 miliardy eur 

Zisk vyplatený do zahraničia 

    Strategické podniky na Slovensku patrili kedysi štátu.  
Z ich miliardových ziskov boli financované všetky 

služby štátu. V privatizácii však boli tieto 
podniky rozkradnuté a pod cenu predané  

do zahraničia. Nemci, Taliani a Francúzi 
neustále zdvíhajú ceny elektriny, vody  
a plynu, len aby na nás čo najviac 
zarobili. Každý rok si zo Slovenska 
odlievajú miliardy. A my len robíme  
a platíme stále viac. Zmeňme to! 

    Kšefty patria v tzv. Slovenskej národnej 
strane k základnej pracovnej metóde. 
Svedčí o tom aj zbytočný nákup 
nehorázne predražených amerických 
stíhačiek, ktoré sa nad Slovenskom v plnej 
rýchlosti nedokážu ani poriadne otočiť.  
My by sme za tieto peniaze radšej 
nakúpili moderné ruské komplexy 
protivzdušnej obrany. 

    Európska únia nie je žiadna charita.  
Slovensko platí za členstvo v EÚ ročný 
poplatok takmer miliardu eur. Je síce 
pravda, že z EÚ dostávame eurofondy, 
ale tie plynú takmer výlučne len do rúk 
skorumpovaných politikov a vyvolených 
firiem. Na poplatok do EÚ sa však 
skladáme z daní všetci. Túto miliardu 
eur ročne vieme využiť oveľa lepšie. 

 

1,6 miliardy eur 
 

Vratky DPH 

    Daň z pridanej hodnoty patrí  
k najnezmyselnejším daniam v našej 
ekonomike. Platíme ju všetci  
v každom jednom nákupe, ale na 
vratkách DPH bohatnú len špekulanti 
a oligarchovia. DPH neexistovala ani 
za socializmu a v USA neexistuje 
DPH dodnes. My v tom máme jasno 
- postupným znižovaním DPH zrušiť! 

2,5 miliardy eur 

 

 

Dovoz potravín zo zahraničia 



 

Andrej Danko nakúpil americké stíhačky. 

My postavíme štátne byty! 

    Neschopnosť vlády riešiť otázku ťažko 

dostupného bývania vedie nielen 

k demografickej kríze, odchodu mladých 

a kvalifikovaných ľudí do zahraničia,  

ale aj k rozpadávaniu celých rodín. Ľudová 

strana Naše Slovensko má na tento problém účinné riešenie. 

Obnovíme bytovú výstavbu 
     Bytovú výstavbu obnovíme pomocou štátnych 

podnikov. To, čo sa v minulosti osvedčilo, 

premietneme do súčasnosti. Za pomoci 

štátnych podnikov začneme 

s masívnou výstavbou bytov 

pre všetkých slušných 

občanov Slovenskej 

republiky. Zastavíme rozmáhanie 

sa zahraničných developerských 

projektov a nahradíme ich 

štátnymi projektmi sociálnej 

výstavby s dlhodobou víziou.  

    Naplno využijeme potenciál domácej pracovnej sily a do 

stavebných prác zapojíme aj dlhodobo nezamestnaných.  

Cieľom nového štátneho podniku Výstavba štátnych bytov 

nebude na bytoch postavených pre ľudí čo najviac zarobiť,  

ale ich pre ľudí čo najviac postaviť. 

    Peňazí na obnovenie štátnej výstavby je na Slovensku dosť. 

Len vďaka opatreniam opísaným na predchádzajúcej strane  

by sme dokázali na výstavbu získať viac ako 13 miliárd eur! 

Dáme prácu bielym aj Cigánom 
    Na výstavbe štátnych bytov sa budú môcť podieľať všetci. 

Obnovením bytovej výstavby dokážeme dať prácu viac ako  

100-tisíc ľuďom, dokonca aj tým s najnižším vzdelaním.  

Už viac nebudú len parazitovať, nečinne natŕčať ruky a čakať, 

kedy sa o nich ostatní postarajú. Všetkým nezamestnaným 

bude ponúknutá práca za adekvátnu mzdu, a kto ju 

odmietne, nedostane od štátu zadarmo už vôbec nič. 

Týmto vyriešime nielen problém s nedostatkom 

bytov, ale aj  problém  

s obrovskou nezamestnanosťou 

nízkokvalifikovaných ľudí a 

sociálnou nespravodlivosťou. 

    My v Ľudovej strane 

Naše Slovensko si 

uvedomujeme, aké je pre ľudí 

dôležité mať istotu vlastného 

bývania. Chceme, aby sa ľudia 

mohli viac venovať svojmu 

rodinnému životu a deťom a nie len celý život otročiť  

a tŕpnuť či dokážu splácať hypotéku v zahraničnej banke.  

    Naštartovaním štátnej výstavby dokážeme dať celej 

slovenskej ekonomike taký obrovský stimul, že sa nám 

postupne podarí obnoviť nielen výstavbu bytov, ale aj 

rekonštrukcie nemocníc a výstavbu diaľnic. 

A to všetko aj bez závislosti na fondoch 

z EÚ a príkazoch z Bruselu! 

 

 

 
 

 

 

 

Skoncujeme s hypotékami  

v zahraničných bankách! 

    Neskutočných 964 miliónov eur! To je ročný zisk 
„slovenského“ bankového sektora. Približne o takúto 
sumu si každý rok naplnia vrecká zahraniční majitelia 
„slovenských“ bánk z vašich poplatkov za úvery, hypotéky 
a vôbec za celkové ovládnutie slovenského finančného 
trhu. Tento zisk im každoročne stúpa a stále im je málo!
Ak sa chvíľu omeškáte so splátkou hypotéky, tak vám bez 
váhania zhabú strechu nad hlavou a vyhodia vás na ulicu. 

    ĽS Naše Slovensko bude bytovú otázku riešiť 
obnovením masívnej výstavby štátnych bytov. Všetci sa 
budú môcť oslobodiť od závislosti na cudzích bankách! 

Obnovenie štátneho podniku na výstavbu bytov za nákladové 

ceny je najlepšou odpoveďou na dlhodobý nedostatok bytov 

Náš recept: Obnovenie štátnej výstavby bytov! 
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NEDOVOLÍME  

ZO ZDRAVIA ROBIŤ BIZNIS 

Ústava SR  

článok 40: 

 „Na základe zdravotného   
 poistenia majú občania  

 právo na bezplatnú 
zdravotnú starostlivosť“  

    Naše zdravotníctvo patrilo pred rokom 1989 medzi najvyspelejšie 
na svete. Dokázalo sa zadarmo postarať o každého chorého občana. 

STOP privatizácii zdravotníctva 

    Dnes je situácia presne opačná. Bez peňaženky 
nemusíte k lekárovi či do lekárne ani chodiť.   
Zdravotníctvo skončilo v rukách 
finančných skupín, ktorých cieľom nie je 
pacienta vyliečiť, ale na ňom zarobiť.  
Finančníci ovládli už celý reťazec.  
Na zdravotných odvodoch od ľudí 
zarobia najprv cez vlastnú poisťovňu.  
Z tej si následne preplácajú úkony  
vo vlastných nemocniciach a chorým 
predávajú lieky cez vlastné lekárne.  
Ak chceme zamerať zdravotnícky systém 
opäť na ľudí, tak tento biznis musíme zrušiť. 

Odmietame rušenie nemocníc 

    Nemocnice, pohotovosti, pôrodnice a všetky ostatné zdravotnícke 
zariadenia tu majú byť pre ľudí, nie pre zisk. Nedovolíme zatvoriť už 
ani jednu ďalšiu nemocnicu či pohotovosť len preto, že nejaká 
finančná skupina na nej nezarába toľko, koľko by chcela. Práve 
naopak, z pozície štátu obnovíme zrušené zdravotnícke zariadenia!  

Každý kto platí odvody, musí mať  
aj ošetrenie u zubára úplne zadarmo 

    Ľudová strana Naše Slovensko bude dôsledne trvať  
na dodržiavaní platného znenia Ústavy SR, ktorá hovorí 
o práve na bezplatnú zdravotnú starostlivosť  
pre všetkých občanov SR. Nedovolíme, aby boli imigranti  
a asociáli v nemocniciach uprednostňovaní len preto,  

že zdravotnícky personál sa bojí ich obvinení z diskriminácie  
alebo vykrikovania o údajnom rasizme. 

Zavedieme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu 
    Zásadným problémom slovenského zdravotníctva je, že zdravotné 
poisťovne fungujú ako akciové spoločnosti, ktoré sú zamerané na zisk. 
Je skutočne choré, aby súkromní podnikatelia bohatli na zdravotných 
odvodoch, ktoré im musia ľudia platiť povinne zo zákona. Poisťovne 
ženúce sa za ziskom nepreplácajú ľuďom to, čo potrebujú pre svoje 
zdravie, ale iba to, čo považujú za finančne výhodné. Zavedením 
jednej štátnej poisťovne sa tento problém odstráni. 

 Podľa Ústavy SR majú všetci občania 

právo na bezplatnú zdravotnú 

starostlivosť. V praxi však platíme všetci  

takmer za všetko. Platíme u lekára,  

platíme u zubára, doplácame za lieky. 

Paradoxne jediní, ktorí nedoplácajú nič,  

sú tzv. „sociálne prípady“, čiže zväčša rôzni 

asociáli a osadníci. Tento protiústavný  

stav môžeme napraviť jedine tak,  

že zdravotníctvo vrátime naspäť  

pod absolútnu kontrolu štátu.  

Bezplatné zdravotníctvo pre všetkých! 

KOTLEBOVCI – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO 
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    A u t o m o b i l o v á 

d o p r a v a  p a t r í  

k najväčším zdrojom 

znečistenia ovzdušia.    

Emisiami zamorený vzduch otepľuje 

klímu a spôsobuje u ľudí dýchacie 

problémy či dokonca rakovinu.  

    V Ľudovej strane Naše Slovensko  

sa preto snažíme aktívne prispieť k tomu, 

aby bol vzduch v našich slovenských 

mestách a dedinách čo najzdravší  

a najčistejší. Jedným zo spôsobov,  

ako prispieť k zníženiu škodlivých emisií  

v ovzduší, je používanie ekologických 

palív. 

    Už počas pôsobenia 

Mariana Kot lebu  

vo funkcii predsedu 

B a n s k o b y s t r i c k é h o 

samosprávneho kraja sme preto dali 

väčšinu úradných áut prerobiť na LPG 

pohon. Šetrili sme tak životné prostredie 

a náklady na prevádzku autoparku sme 

vďaka tomu znížili takmer na polovicu. 

    Za podporu ekologickej autodopravy 

však bojujeme aj na úrovni parlamentu.  

V NR SR sme napríklad navrhovali 

zvýšenie štátnej dotácie na prerobenie 

vozidiel na pohon LPG, CNG alebo LNG  

až na 500 eur. 

    Pre ponovembrové vlády boli na prvom mieste vždy len kšefty. 

Chudobný vidiek ich nezaujímal a slovenskú prírodu a lesy brali len ako 

ďalší nástroj na obohatenie sa. Finálny úder slovenskému vidieku  

a pôdohospodárstvu dal následne Brusel, ktorý cez niekoľkonásobne 

vyššie dotácie zvýhodňuje západných farmárov pred našimi 

poľnohospodármi. Ešte aj to málo peňazí, ktoré na Slovensko z dotácií EÚ príde,  

sa cez vládne špičky a pozemkové mafie rozkradne. 

    Dôsledky tejto politiky sú zdrvujúce. Poľnohospodárska produkcia klesla na 40 % 

oproti stavu pred rokom 1989. Slovenské lesy drancujú priekupníci s drevom,  

ktorí ho nespracované za lacno vyvážajú do zahraničia, aby následne 

dovážali drahý nábytok. Takúto nezmyselnú politiku 

musíme zastaviť! Preto prvá vec, 

ktorú spravíme, bude rozbitie  

pozemkovej  

a ťažobnej  

mafie! 

 

 

Už teraz podporujeme 

ekologickú autodopravu 

Na prírode nám záleží 

 

Výhody LPG a CNG: 

 vozidlá na zemný plyn 
produkujú výrazne menej 
škodlivín a karcinogénov 

 pri spaľovaní LPG a CNG 
nevznikajú takmer žiadne 
sadze 

 náklady na jazdu  
sú v porovnaní s benzínom 
približne polovičné  

 

Zastavíme klčovanie lesov! 

Naše návrhy zákonov, 

ktoré sme chceli presadiť  
v parlamente 

Vyhlásenie dreva  
za strategickú surovinu 
 a zastavenie vývozu 
nespracovaného dreva 
do zahraničia. 

Obmedzenie využívania 
jednorazových plastových 
výrobkov a obalov. 

 

 

Definitívny zákaz 
využívania toxických 
metód ťažby plynu  
a kovov na Slovensku. 

 KOTLEBOVCI – ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO 



 


