
 

    Vážení občania Slovenskej 
republiky, 

    blížia sa parlamentné  
voľby a s nimi aj jedinečná 
príležitosť ukázať, ako veľmi 
sme (ne)spokojní s tými, ktorí 
Slovensko viedli. Od roku 
1993 sa vo vládach vystriedali 
„najväčší odborníci“, modrí  

aj červení, ľavica aj pravica. A  aký je dnes výsledok? 

    Slovensko má tak vysoký štátny dlh, že aj to najmenšie 
bábätko má dnes na svojej hlávke dlžobu viac ako 8500 
eur aj napriek tomu, že si nikdy nič nepožičalo. Mladí 
ľudia sú vyháňaní do zahraničia a tí, čo ostali, sa zotročujú 
hypotékami na celý život. A naši rodičia a starí rodičia, 
teda dôchodcovia? Tí, ktorí celý svoj život poctivo 
pracovali, platili dane, odvody a budovali aj tento štát? 

    Z tých všetky urobili vlády doslova žobrákov, ktorí si 
musia strážiť výdavky za lieky a bývanie. Namiesto 
dôstojnej jesene života sú mnohí odsúdení 
na  každodenný boj o prežitie. Veď ešte aj o väzňov sa 
štát stará lepšie, ako o svojich dôchodcov. To je do neba 
volajúca hanba! Prestaňme už konečne ohýnať chrbty, 
lebo raz príde deň, keď sa nás budú naše deti pýtať, 
čo sme pre záchranu Slovenska urobili my. 

    My v Ľudovej strane Naše Slovensko máme jasný a silný 
plán ako postaviť Slovensko opäť na nohy! V mnohých 
oblastiach stačí len použiť sedliacky rozum a prestať 
kradnúť! Štát má totiž peňazí pre všetkých dosť, len ich 
treba míňať na potreby ľudí, a nie na kšefty a záujmy 
oligarchov! Veď na to, aby sa ľuďom žilo lepšie, netreba 
veľa. Stačí obnoviť to, čo niekedy výborne fungovalo. 

    Ako jediná politická strana máme odvahu obnoviť 
štátne podniky na výstavbu bytov a ciest, zoštátniť 
strategické podniky – zlaté nosnice nášho hospodárstva,  
a dovoz druhotriednych potravín nahradiť obnovou 
slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Štátne 
zákazky budeme prioritne smerovať k slovenským 
podnikom. Čo najviac peňazí zo štátneho rozpočtu musí 
predsa zostať ľuďom na Slovensku!  

   Ako jediní máme odvahu chrániť Slovensko tak, aby ho 
aj naše deti poznali rovnako, ako sme ho poznali my. 
Ako Slovensko národné a kresťanské! Pán Boh nám dáva 
obrovskú príležitosť poučiť sa na chybách západných 
štátov. Ľudová strana Naše Slovensko, spolu s našimi 
partnerskými stranami, je jedinou politickou silou, ktorá 
dokáže zastaviť nebezpečných liberálov v ich snahe 
zničiť Slovensko rovnako, ako zničili krajiny západnej 
Európy. Pridajte sa k nám! 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

predseda ĽS Naše Slovensko 



 

Ministerstvo obrany pod vedením Dankovej SNS nakúpilo 14 amerických stíhačiek za 1,6 miliardy eur.  
Len za jednu jedinú z nich sme pritom mohli nakúpiť až 60 najmodernejších hasičských plošín. 
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     Obrovské nešťastie, ktoré sa udialo 

v Prešove, otriaslo celým Slovenskom.  

Pri tejto tragédii zahynulo 8 nevinných ľudí  

a desiatky ďalších prišli o bývanie a byty,  

na ktoré mali hypotéky na celý život.  

Následky tejto katastrofy pritom nemuseli byť 

až také desivé.  

    Nadľudské úsilie hasičov a záchranných 

zložiek totiž komplikovalo nedostatočné  

technické vybavenie. Bezmocní záchranári  

sa kvôli chýbajúcej výškovej technike museli 

doslova prizerať tomu, ako nevinných ľudí 

postupne pohlcujú plamene. Na základe 

informácií od samotných hasičov na Slovensku 

totiž vôbec nemajú techniku, ktorá by 

dokázala zachrániť ľudí z horiacich panelákov 

vyšších ako 10 poschodí. Pritom v podobných 

panelákoch žijú na sídliskách po celom 

Slovensku desiatky tisíc ľudí a rodín!  

Takáto tragédia sa už nesmie opakovať, 

záchranárom nesmie chýbať potrebné 

vybavenie! Keď budeme vo vláde, tak im ho 

okamžite dokúpime. 

 

Danko nakupuje americké stíhačky, 

ale slovenskí hasiči nemajú techniku!  

    Ľudová strana Naše Slovensko má v otázkach priorít  

a efektívneho prerozdeľovania verejných financií jasno.  

Vždy budú pre nás na prvom mieste potreby a záujmy 

obyvateľov Slovenska a nie záujmy cudzích mocností. 

    Nikdy nedopustíme, aby v stave, keď slovenským hasičom 

chýba elementárna technika na záchranu ľudských životov, 

boli uprednostňované miliardové nákupy amerických 

stíhačiek alebo miliónové dotácie pre rôzne pochybné 

mimovládne organizácie. Nespochybňujeme potrebu 

modernizovať armádu, ale vzdušný priestor sa dá chrániť  

aj inak ako nákupom predražených útočných stíhačiek.     

     Oveľa výhodnejšia by bola obrana nášho  

vzdušného priestoru napríklad prostredníctvom ruských 

protiraketových systémov S-300 alebo S-400. 

    Peňazí na Slovensku je naozaj dosť a stačí, aby sa s nimi 

začalo rozumne hospodáriť. Záchranári, ktorí sú ochotní 

riskovať svoje životy pre záchranu druhých, si zaslúžia nielen 

našu úctu, ale aj špičkovú modernú techniku pre výkon svojej 

obetavej práce. 

    Poďme spolu zmeniť priority štátu tak, aby konečne začal 

slúžiť ľuďom a nie cudzím záujmom a rôznym kšeftárom. 

Podporte nás vo voľbách! 

Peter Ridzoň 
záchranár a kandidát na poslanca NR SR 



 

KDH sa spojilo s liberálmi! 

    Súčasné KDH na čele s Hlinom stratilo už aj posledné 

zábrany. Alojz Hlina, ktorý nielenže nedokáže vymenovať  

ani Desatoro Božích prikázaní a v televíznych diskusiách  

sa vyjadruje vulgárne ako zo IV. cenovej skupiny,  

neváhal celé KDH zapredať a ísť do paktu  

s najextrémnejšími liberálmi. S Kiskom  

a Trubanom, teda tými, ktorí presadzujú 

partnerstvá homosexuálov, zvrátenú LGBT  

a gender agendu, uzavrel politickú dohodu.  

    Hlina a jeho KDH tak namiesto boja proti 

nebezpečným liberálom zúrivo bojuje  

proti ostatným kresťanským a národným stranám. 

Skutočný kresťan do vlády s Trubanom a Kiskom  

nikdy ísť nemôže! Ľudia, otvorte si oči! 

 

 
Voliť SNS je nezmysel, 

hlas Harabinovi môže prepadnúť 
 SNS ukázala, že so slovenskými a národnými hodnotami 
nemá už nič spoločné. Spojili sa s Bugárom, nakupujú 
americké stíhačky a slovenských vojakov posielajú  
na ruské hranice! Voliť SNS je dnes jednoducho nezmysel. 

    Harabin našu ponuku na spoločný  
postup vo voľbách jednoznačne 
odmietol. Namiesto toho, aby sa  
pridal k nášmu spojenectvu 5 národných 
a kresťanských strán, sa rozhodol ísť 
samostatne. Harabin má tak nízke 

preferencie, že hlasy pre jeho stranu zbytočne prepadnú  
v prospech šialených liberálov. 
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KDH v jednom šíku s Trubanom! 

Andreja Kisku a Petra Pellegriniho spája nielen  
podpora LGBT, ale aj túžba vládnuť za každú cenu! 

Áno, pôjdem aj  

  s Kiskom! 

Peter Pellegrini: 

 

 

Už sa vidia v ministerských kreslách! Nedovoľme týmto psychopatom ovládnuť Slovensko. 

Voliči Smeru POZOR! Mnohí sami cítite,  
že Pellegrini je trójsky kôň liberálov  
v SMERe. Dnes je jasné, že Pellegrini  
s Lajčákom majú za cieľ rozštiepiť SMER.  

Ich skupinka sa už teraz chystá do vlády  
s Kiskom.  

V relácii TV Markíza „Na telo“, dňa 13. októbra 
2019, sa na otázku moderátora, či si vie predstaviť 
vládu s Kiskom, vyjadril Pellegrini úplne jasne: „ÁNO!“  

Občania, neriskujte! Každým hlasom pre SMER 
posilníte vplyv liberálneho Pellegriniho. Jedine  
v Ľudovej strane Naše Slovensko máte istotu,  
že do vlády s liberálmi nikdy nepôjdeme!  
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ZA SLOVENSKÉ ZÁUJMY 
bojujeme aj v Národnej rade 

 

V parlamente hlasujeme za zákony  
podľa toho, či sú dobré pre Slovensko,  
a nie podľa toho, kto ich predkladá. 

V NR SR patríme  
k najaktívnejším stranám 

    Od nášho vstupu do NR SR sme nezaháľali  

a ihneď sme sa pustili do práce. Predkladali sme vlastné 

návrhy zákonov, analyzovali a diskutovali o cudzích 

návrhoch a upozorňovali na prešľapy a kšefty vládnych 

politikov. Žiaľ, kvôli rozsiahlej mediálnej blokáde  

a antikampani proti našej strane ste o väčšine našich 

parlamentných aktivít nemali šancu z médií ani len počuť! 

predložených návrhov zákonov, 
ktoré by zlepšili život na Slovensku. 

vecných a faktických vystúpení 
v parlamentnej rozprave. 

tlačových konferencií v priestoroch 
Národnej rady Slovenskej republiky. 

94 

2017 

48 

      Pri hlasovaní nepozeráme 

      na politické tričko! 

10x 
sme hlasovali za odvolanie 
predstaviteľov vlády. 

    Pri hlasovaní o zákonoch v parlamente sa nikdy 

nepozeráme na to, kto daný návrh predkladá. Riadime sa 

výlučne tým, či daný návrh pomôže zlepšiť život na 

Slovensku. Keď bol návrh zákona dobrý, podporili sme  

ho bez ohľadu na to, či ho predložila koalícia alebo 

opozícia. Naopak, keď bol návrh zákona zlý a pre Slovensko 

škodlivý, tak sme ho vždy nekompromisne odmietli. 

Väčšina poslancov iných strán sa pri 
hlasovaní rozhoduje výlučne politicky. 

  
Ochránili sme Slovensko  

pred inváziou imigrantov 
Odmietli sme nebezpečnú 

LGBT a gender ideológiu  

    Už v roku 2015 sme sa v uliciach postavili proti šialeným 

povinným kvótam na prijímanie utečencov, ktorých cieľom 

bolo zničiť európsku kultúru a naše obyvateľstvo premiešať 

s africkými prisťahovalcami. Výsledkom našich ráznych 

protestov bolo, že slovenská vláda nakoniec od schválenia 

kvót ustúpila. 

    Podobne sme sa postavili aj proti podpísaniu  

tzv. Marakéšskeho protokolu, ktorého cieľom bolo spustiť 

ďalšiu vlnu imigračnej krízy. Toto šialenstvo 

najaktívnejšie pretláčal minister zahraničných 

vecí Lajčák (SMER-SD). Ten bol kvôli 

presadeniu tohto plánu ochotný podať 

dokonca vlastnú demisiu! Cudzie záujmy boli 

pre neho jednoducho dôležitejšie.  

    Vďaka nášmu tlaku boli však vládne 

strany napokon prinútené Marakéšsky 

protokol odmietnuť! 

    Ďalším obrovským nebezpečenstvom, ktoré sa nám 

liberálni politici pokúsili predať v krásnom obale,  

bol tzv. Istanbulský dohovor. Ten sa síce navonok tvári,  

že je zameraný na boj proti násiliu na ženách,  

v skutočnosti však slúži na pretlačenie zvrátenej gender 

ideológie do štátnej legislatívy. Žena v tomto dohovore totiž 

nie je definovaná biologicky, ale iba ako „spoločenská 

úloha“. Za ženy by boli teda považovaní už aj transvestiti!  

    Dvakrát sme v NR SR pomohli  

presadiť prijatie uznesenia o odmietnutí 

Istanbulského dohovoru. Žiaľ, liberálna 

prezidentka Čaputová dodnes nerešpektovala 

vôľu ústavnej väčšiny poslancov v NR SR  

a Istanbulský dohovor nevypovedala.  

Naťahuje čas a dúfa, že sa po voľbách 

dostanú k moci liberáli na čele s Kiskom a 

Hlinom, ktorí tento dohovor nakoniec schvália. 
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NAŠE RIEŠENIA BY POMOHLI  
všetkým slušným ľuďom 

Máme silný plán ako pomôcť Slovensku. 

    Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko patrili počas celého 
volebného obdobia k najhorlivejším obhajcom práv poctivých 
ľudí. Vďaka profesionálnej práci 8 odborných tímov pôsobiacich 
v našej strane sme predložili množstvo špičkovo pripravených 
návrhov zákonov. Tieto by okamžite pomohli zlepšiť život 
všetkých slušných ľudí na Slovensku! 

    Vďaka nášmu návrhu zákona na presmerovanie stámiliónovej 
štátnej investičnej pomoci výlučne do najmenej rozvinutých 
regiónov by sme dokázali vytvoriť tisíce nových pracovných 
príležitostí. A to najmä v okresoch, z ktorých dnes ľudia musia 
hromadne utekať za prácou, aby uživili rodiny. 

    Sériou zákonov na boj proti asociálom by sme  
zase zaviedli sociálnu spravodlivosť a odstránili 
diskrimináciu slušných ľudí. Čím viac poslancov  
v nasledujúcich voľbách získame, tým skôr 
budeme môcť tieto dobré návrhy presadiť. 

      Zastavili sme 

zvyšovanie dôchodkového veku 

Prokurátor Trnka?!   

My sme ho riešili už dávno! 

Pomohli sme zvýšiť príjem  

pre slušné mladé rodiny 

    Vek odchodu do dôchodku sa na Slovensku 

neustále zvyšoval. Dnešným mladým ľuďom 

dokonca hrozilo, že by do dôchodku mohli ísť  

až po sedemdesiatke! Slováci však nie sú otroci! Preto sme  

podporili návrh zákona, vďaka ktorému sa zvyšovanie 

dôchodkového veku zastaví na 64 rokoch. Uvedomujeme si, 

že aj to je ešte stále veľa. Budeme postupne presadzovať 

zníženie dôchodkového veku na 60 rokov. 

    Mladé rodiny na Slovensku musia cítiť, že štát 

je tu pre nich a že ich deti sú pre spoločnosť 

vítané a chcené. Preto sme sa po vzore 

Maďarska a Rakúska niekoľkokrát pokúšali 

presadiť zákon o zvýšení daňového bonusu pre pracujúcich 

rodičov. Vďaka tomu by viacdetné rodiny nemuseli platiť 

žiadnu daň z príjmu, a naopak, asociáli by nedostali nič 

zadarmo. Vládne strany napokon tento náš návrh 

skopírovali, avšak daňový bonus zvýšili len symbolicky. 

Vážime si dôchodcov,  
lebo bez nich by sme tu neboli ani my. 

 

 

    Prepojenie oligarchov a politikov je jeden  
z najväčších problémov súčasnosti. 
Spolitizovaná je aj polícia, prokuratúra a tiež 
samotný generálny prokurátor, ktorý je volený 
politikmi. Nečudo, že potom korupciu na 

najvyšších miestach v štáte nielenže nestíha, ale často kryje. 

    Na to, aby sme toto korupčné puto medzi politikmi  
a finančnými skupinami raz a navždy preťali, musíme konať 
nekompromisne! Preto sme do NR SR už niekoľkokrát 
predkladali návrh zákona na odpolitizovanie voľby 
generálneho prokurátora tak, aby už viac nebol volený 
politikmi v NR SR, ale odbornou verejnosťou. 

    Okrem toho dlhodobo presadzujeme zavedenie 
trestnoprávnej hmotnej zodpovednosti politikov a povinné 
preukazovanie pôvodu majetku politikov a ich blízkej rodiny. 
Miliónové majetky, ktoré politici nebudú schopní legálne 
doložiť, prepadnú v prospech štátu. 

     V boji proti korupcii máme odvahu konať. Pridajte sa  
k nám! ĽS Naše Slovensko je jediná 

parlamentná strana, ktorá nie je 
namočená v žiadnych korupčných 
škandáloch!  



 

„Za komunizmu všetko zakazovali,  

aj to dobré, a preto krachli. 

    Za liberalizmu všetko dovoľujú,  

 aj to zlé, a preto krachnú tiež.“ 

 

 

    Môj brat Marián Kuffa sa rozhodol stať kňazom  

po tom, čo utrpel pri veľkom páde v Tatrách zranenia,  

následkom ktorých ochrnul. Sľúbil Bohu, že ak ho 

zachráni pre život, vráti mu tento život posvätený. 

Maroš sa uzdravil a svoj sľub dodržal.  

    Stal sa kňazom a od biskupa si vypýtal do opatery 

najmenšiu farnosť v Žakovciach.  

Na zelenej lúke z milodarov  

a sebazaprením začal  

s t a v a ť  z a r i a d e n i e  

pre problémových, 

opustených ľudí.  

    Ja s mojimi deťmi  

sme roky nepoznali  

žiadnu voľnú chvíľu,  

len sme budovali  

spoločne Žakovce. 

Žakovce sa rozrastali a 

dnes poskytujú prístrešok 

pre viac ako 400 ľudí.  

Je to miesto, kde ľudia 

nachádzajú skutky 

telesného aj duchovného 

milosrdenstva.  

    Nikto nie je príliš zlý, 

opustený alebo stratený, 

aby nenašiel otvorené 

dvere v Žakovciach.  

Kňaz nemôže zavrieť dvere nikomu, ani tým, čo ho zradia. 

Takých bolo a ešte aj bude veľa.  

    Žakovce sa stali Božím pričinením jednoducho miestom, 

kde sa dejú malé, ale aj veľké veci.  

  Bolo to v Žakovciach, kde sa práve z iniciatívy  

Mariana Kotlebu politici dohodli na vypovedaní 

Istanbulského dohovoru. Žiaľ, dodnes ho prezidentka 

nevypovedala. 

    Kotlebovci sa stali jedinou stranou, ktorá hlasovala  

za všetky zákony na ochranu života bez ohľadu  

na to, kto je ich 

predkladateľom. Takúto 

históriu nemá nikto  

a nebyť chýbajúceho 

hlasu Andreja Danka,  

mali by sme dnes prijatý 

zlepšený zákon na 

ochranu počatého života.  

    Marián Kuffa  vždy 

hovoril, že ľudia majú voliť 

len tých, ktorí chránia 

život a rodinu. Je faktom, 

že neexistuje nikto iný,  

kto to robil v parlamente 

i n t e n z í v n e j š i e  a k o 

Kotlebovci.  

    Dnes sme jediná 

strana, ktorá garantuje, 

že bude stáť na strane 

života a rodiny za všetkých 

okolností. Zároveň sme jediná 

národná a kresťanská strana,  

pri voľbe ktorej máte istotu, že váš hlas 

neprepadne. A ani nezradí!  

 

 

 

 

 

 

Marián Kuffa: 

Otec Marián Kuffa: BUDEM VOLIŤ MÔJHO BRATA 

NA KANDIDÁTKE KOTLEBOVCOV! 

 

PhDr. Štefan Kuffa  

člen predsedníctva KDŽP – Aliancia za Slovensko 

kandidát na poslanca NR SR  



 

    ĽS Naše Slovensko je legálnou politickou stranou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a preverenou 
Najvyšším súdom Slovenskej republiky. Od svojho založenia sa zákonnou cestou snaží zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska 
politikmi a asociálmi priživujúcimi sa na sociálnom systéme. 

    Pilierom programu strany je tzv. Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko. Cieľom tohto programu je zaviesť  
sociálnu spravodlivosť, presadiť rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a obnoviť ekonomickú a strategickú sebestačnosť  
Slovenskej republiky pre blaho všetkých občanov. 

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 zákony na preukazovanie 
pôvodu majetku. Rozkradnutý majetok navrátime do 
vlastníctva štátu. Trestný a väzenský systém sprísnime tak, 
aby si každý dobre rozmyslel, či bude kradnúť a lúpiť.  

    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. Sfunkčníme referendum. Zrušíme 

zbytočné štátne úrady. Zrušíme financovanie politických strán 
a mimovládnych organizácií zo štátneho rozpočtu. 

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

a inej infraštruktúry). Minimálnu mzdu a dôchodky určíme  
v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce. 
Dôchodkový vek ústavným zákonom stanovíme na 60 rokov. 

    Zastavíme privatizáciu zdravotníctva  
a presadíme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. 
Záchrannú službu a nemocničné laboratóriá 
vrátime naspäť do rúk štátu. Zvýšime kompetencie 

zdravotným sestrám, zabezpečíme špecialistov aj na vidiek 
a zvýšime prevenciu pred ochoreniami. Pre tých, ktorí si platia 
zdravotné poistenie, zrušíme doplatky za predpísané lieky. 

    Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme  
na tradičných národných a kresťanských 
princípoch a hodnotách. Navrátime učiteľom 
autoritu a dôstojnosť. Sieť škôl prispôsobíme trhu 

práce, podporíme praktické odbory a zrušíme normatívne 
financovanie škôl. Zavedieme pravidelné protidrogové testy 
na základných a stredných školách. 

    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 postupným znižovaním 
úplne zrušíme DPH. Zvýšime ochranu prírody a zastavíme 
drancovanie lesov. 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 akúkoľvek formu štátnej pomoci 
súkromným bankám a nezodpovedným cudzím vládam. 
Sprísnime kontrolu nelegálneho zamestnávania cudzincov  
a imigračnú politiku. 

    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. Zachováme právo na legálnu zbraň.  
Hranicu trestnej zodpovednosti znížime na 12 rokov. 

    Za manželstvo budeme vždy pokladať len 
zväzok muža a ženy. Slušné rodiny podporíme 
bezúročnými mladomanželskými pôžičkami  
zo štátnej banky a možnosťou získať štátny  

byt. Odmietame registrované partnerstvá, adopciu detí 
homosexuálmi aj propagáciu sexuálnych úchyliek. 
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PRE ZLEPŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE  

A EFEKTÍVNY ŠTÁT 

    Pre Ľudovú stranu Naše Slovensko  

sú na prvom mieste občania Slovenskej 

republiky a ich rodiny. Nie záujmy 

zahraničných mocností a korporácií!  

A tomu je prispôsobený celý náš 

program.  

    Na to, aby sa na Slovensku konečne 

dalo dôstojne žiť, musíme najskôr  

urobiť poriadok s verejnými financiami  

a skorumpovanými politikmi. Preto 

prehodnotíme všetky štátne výdavky, 

odstránime plytvanie a zredukujeme 

výdavky na politikov. 

    Slovenské hospodárstvo nastavíme 

tak, aby slúžilo v prvom rade občanom. 

Odstránením daňových únikov, 

zoštátnením strategických podnikov  

či obnovením poľnohospodárstva 

získame miliardy. 

    Tieto peniaze potom použijeme  

na zvýšenie životnej úrovne 

všetkýc h p oc t ivých ľu dí .  

Znížením DPH znížime ceny služieb 

a výrobkov, naštartujeme  

spotrebu a pomôžeme firmám  

aj zamestnancom. Podporíme mladé 

rodiny, pridáme dôchodcom  

a investujeme do rozvoja regiónov. 

Slovensko postavíme opäť na nohy! 

 

 Znížime počet ministerstiev  
zo súčasných 13 na 8. 

 Znížime počet poslancov NR SR  
zo súčasných 150 na 100. 

 Platy politikov stanovíme  
v závislosti od minimálnej mzdy. 

 Zrevidujeme všetky štátne nákupy. 

 Zastavíme ďalšie zadlžovanie štátu. 

 Postupným znižovaním DPH 
zastavíme okrádanie občanov. 

 

Prosperitu dosiahneme  
rozumným hospodárením  

a nie zvyšovaním daní.  

 

 Z ušetrených peňazí obnovíme 
bezplatné zdravotníctvo a školstvo. 

 Prostredníctvom štátnych podnikov 
obnovíme výstavbu bytov a ciest. 

 Každému ponúkneme prácu  
a možnosť získať štátny byt. 

 Obnovíme poľnohospodárstvo  
a podporíme slovenské podniky. 

 Investície budeme smerovať najmä 
do najchudobnejších regiónov. 

 Znížime dane mladým rodinám  
s deťmi. Podporíme pôrodnosť. 

4,5 miliardy eur 

Dovoz potravín zo zahraničia 

3,6 miliardy eur 

Zisk vyplatený do zahraničia 

1,6 miliardy eur 

Nákup amerických stíhačiek 

1 miliarda eur 

Ročný poplatok SR do EÚ 

1,9 miliardy eur 

Pochybné vratky DPH 

1 miliarda eur 

Webstránka www.slovensko.sk 

0,8 miliardy eur 

Mýto cez cyperskú firmu SkyToll 

Peňazí je v štáte dosť, stačí začať rozumne hospodáriť! 

Toto je len zopár príkladov  

14 miliárd vyhodených eur! 

PREHODNOTÍME 

VÝDAVKY 

ZLEPŠÍME  

ŽIVOT ĽUDÍ 
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 Rozbehneme masívnu výstavbu ciest a diaľnic  
cez štátne podniky a za nákladové ceny. 

 Cesty II. a III. triedy vrátime pod štát  
a zabezpečíme ich kvalitnú opravu a údržbu. 

 Na výstavbu naviažeme strojárske a stavebné firmy. 

 Zrušíme diaľničné známky a zavedieme úľavy  
na poplatky za cesty pre slovenských dopravcov. 

 Zvýšime štátnu podporu pre LPG a CNG. 

 Nedovolíme ďalšiu privatizáciu železníc. 

ZAČNEME S VÝSTAVBOU 

Výstavba diaľnic prostredníctvom slovenského štátneho 
podniku bude nielen oveľa výhodnejšia, ale tiež rýchlejšia. 

 
PRE SILNÉ HOSPODÁRSTVO 

A PODPORU SLOVENSKEJ EKONOMIKY 

 
PRE KVALITNÉ CESTY  

A ŠTÁTNU VÝSTAVBU DIAĽNIC 

 

 Elektrárne, plynárne a vodárne  
vrátime naspäť do rúk štátu. 

 Zastavíme rast cien energií. 

 Založíme štátne podniky  
na výstavbu ciest a bytov a dáme 
prácu dlhodobo nezamestnaným,  
bielym aj Cigánom. 

 Investície budeme smerovať  
do najmenej rozvinutých okresov, 
obzvlášť na východné  
a stredné Slovensko. 

 Pri štátnych a verejných zákazkách 
uprednostníme slovenské podniky. 

 Nezaplatenie oprávnenej faktúry 
zadefinujeme ako trestný čin. 

PODPORÍME  

PODNIKY 

    Slovenský priemysel patril kedysi 
medzi svetové špičky. Považie, Detva  
či Martin, tam všade sa vyvíjalo  
a vyrábalo. A dnes len dovážame!  

    Začalo to Havlom. Štandardní politici  
a ich kumpáni ďalej tieto podniky 
humplovali a rozkrádali. Zo Slovenska  
sa tak stala hospodárska kolónia Západu. 

    V ĽS Naše Slovensko sme presvedčení, 
že hospodárstvo má slúžiť ľuďom.  
To, čo bolo dobré, obnovíme! 
Strategické podniky – elektrárne, 

plynárne aj vodárne – vrátime naspäť 
do rúk štátu a zastavíme rast cien 
energií. Zainvestujeme do podpory 
slovenských vývojárov a výrobcov. 
Pri každom štátnom nákupe  
alebo projekte oslovíme najskôr  
slovenské podniky. Namiesto nákupu  
v zahraničí budeme hľadať spôsoby, 
ako požadované produkty vyrobiť  
na Slovensku cez slovenské firmy.  
Čo najviac peňazí musí predsa zostať 
doma, ľuďom na Slovensku! 

Zoštátnime strategické 
podniky a podporíme 

slovenské firmy. 

    Kvalitná a rozvinutá infraštruktúra  
je základom dobre fungujúceho obchodu 
a prosperity štátu. Tam, kde nejde 
diaľnica, nejde ani investor. Dobudovanie 
diaľničnej siete je preto našou prioritou. 

    Výstavbu ciest a diaľnic budeme 
realizovať výlučne prostredníctvom 
štátneho podniku Výstavba ciest,  
v ktorom poskytneme prácu aj 
dlhodobo nezamestnaným.  

    Nové cesty a diaľnice tak budeme 
stavať za nákladové ceny. Na výstavbe 
sa nebudú nabaľovať rôzni kšeftári  
a špekulanti. Vďaka tomu budeme 
schopní postaviť oveľa viac kilometrov.    

    Miliardy eur, ktoré do výstavby novej 
cestnej siete investujeme, zostanú  
navyše v plnej výške ľuďom na Slovensku 
a nebudú unikať za hranice. 

    Prostredníctvom štátneho podniku 
dokážeme stavať nové cesty a diaľnice  
tiež oveľa rýchlejšie – priamym zadaním 
požiadavky vedeniu štátneho podniku, 
bez zdĺhavej byrokracie a nekonečných 
verejných obstarávaní.  

Do výstavby ciest a diaľnic 
zapojíme aj nezamestnaných 
vrátane Cigánov. 



 

   Divoká privatizácia neobišla ani kedysi 

špičkové slovenské zdravotníctvo. 

Skorumpovaní politici postupne 

odovzdali zdravotné poisťovne, lekárne, 

laboratóriá, záchranky a dokonca  

aj nemocnice nenažratým finančným 

skupinám a ich oligarchom. Štátu nechali 

len to, čo bolo stratové a problémové. 

Na j väč š iu  č a sť  zd ra vot n í ct va 

sprivatizovala finančná skupina Penta.  

Tá Penta, ktorej majiteľ Haščák  

bol nedávno vypočúvaný na súde kvôli 

jeho prepojeniu s mafiánom Kočnerom. 

ZASTAVÍME PRIVATIZÁCIU 

    Finančné skupiny a oligarchovia si zo 

zdravia ľudí urobili špinavý biznis,  

v ktorom pacienti sú len čísla.  

Súkromné zdravotné poisťovne si  

z vašich povinných zákonných 

zdravotných odvodov najskôr sebe 

nadelia vytúžený zisk, a potom,  

ak niečo zostane, stanovia limity  

na preplácanie zdravotných úkonov  

a liekov. Tým, že finančné skupiny ovládli 

už aj nemocnice, zdravotnícke zariadenia 

a lekárne, vyplácajú veľkú časť peňazí 

doslova sami sebe a bohatnú tak ešte 

viac. Ak im nejaké zdravotnícke 

zariadenie nevynáša požadované 

milióny, okamžite ho zatvoria bez ohľadu  

na pacientov.  Osud pacienta ich totiž 

vôbec nezaujíma. Tento biznis  

so zdravím ľudí musí skončiť! 

Zdravotníctvo musí byť verejná služba 

štátu všetkým občanom. A v zmysle 

článku 40 Ústavy Slovenskej republiky 

musí byť pre všetkých občanov,  

ktorí si platia zdravotné poistenie,  

celá zdravotná starostlivosť bezplatná! 

ZAVEDIEME JEDNU ŠTÁTNU 

ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU 

    Ľudová strana Naše Slovensko 

odvážne pristúpi k potrebným 

reformám, ktoré spravia zo 

zdravotníctva opäť službu pre 

pacientov. Zákonné zdravotné odvody 

občanov bude spravovať len jedna 

štátna zdravotná poisťovňa. Cieľom 

tejto poisťovne nebude dosahovať zisk, 

ale zabezpečiť dostupnú a čo 

najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť 

pre všetkých. Pre nás pacient nie je  

iba číslo! 

 
PRE OBNOVENIE BEZPLATNEJ A DOSTUPNEJ 

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

Zdravotná starostlivosť  
bude v zmysle Ústavy SR 

pre ľudí opäť bezplatná!  

 V zmysle článku 40 Ústavy SR 
obnovíme bezplatnú zdravotnú 
starostlivosť pre všetkých, ktorí si 
platia zákonné zdravotné poistenie. 

 Zavedieme jednu štátnu zdravotnú 
poisťovňu a možnosť súkromného 
pripoistenia. 

 Záchrannú službu a nemocničné 
laboratóriá vrátime naspäť do rúk 
štátu. 

 Zavedieme non-stop lekárne  
v nemocniciach. 

 Zabránime zneužívaniu sanitiek 
asociálmi. 

 Záchranárom pri výkone povolania 
dáme štatút verejného činiteľa. 

 Zrušíme sankcie za odmietnutie 
očkovania. 

 Zvýšime platy a kompetencie  
opatrovateľkám a zdravotným 
sestrám. 

 Zabezpečíme lekársku starostlivosť 
aj v malých okresoch a na vidieku. 

 Spustíme informačnú kampaň  
o škodlivosti cukru. 

 
ZMODERNIZUJEME 

NEMOCNICE 
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 Školstvo a kultúru postavíme na 
tradičných národných a kresťanských 
princípoch a hodnotách. 

 Podporíme domácu tvorbu. 

 Odmietame registrované 
partnerstvá, adopciu detí 
homosexuálmi aj propagáciu 
sexuálnych úchyliek. 

 Budeme presadzovať zlepšenie 
ochrany života od počatia  
až po prirodzenú smrť. 

 Obmedzíme množstvo reklamy  
v televíznom vysielaní. 

 Podporíme stredné a vysoké školy 
technického zamerania. 

    Tradičná rodina a kresťanské hodnoty, 

na ktorých stojí naša spoločnosť  

už po stáročia, je dnes pod neustálym 

útokom liberálnych šialencov.  

   Propagácia rôznych 

úchyliek, LGBT, gender 

ideológie, snaha  

o legalizáciu drog,  potratov 

či eutanázie. Tiež bezbrehý 

materializmus, konzum  

a pretláčanie  ideológie 

multikulturalizmu namiesto 

lásky k národu a vlasti – tým 

všetkým dnes liberáli  

a masmédiá vymývajú 

mozgy najmä mladým.  

    My to zmeníme! Výchovu detí  

a mládeže budeme viesť v duchu 

slušnosti, pracovitosti, úcty k starším  

a svojim predkom. 

    Obmedzíme množstvo reklamy  

v televízii a ako nasledovaniahodné 

vzory budeme prezentovať skutočné 

osobnosti, nie bulvárne „celebrity“. 

    Potravinová sebestačnosť Slovenskej 
republiky je v súčasnosti na úrovni 
katastrofálnych 40 %. Mäso, mlieko, 
vajcia a iné potraviny, ktoré 
sme kedysi dokázali 
vyprodukovať sami, 
dnes dovážame 
za 4,5 miliardy 
eur ročne!  

    Jednou z 
priorít ĽS Naše 
Slovensko je preto 
obnova slovenského 
poľnohospodárstva. Miliardy 
eur ročne, ktoré v súčasnosti zbytočne 
unikajú do zahraničia, presmerujeme  
k slovenským poľnohospodárom  
a potravinárom. Domáce slovenské 
potraviny budeme preferovať aj pri 

nákupoch do jedální v škôlkach, 
školách, internátoch a domovoch 
sociálnych služieb. 

    Zlepšíme ochranu slovenských lesov 
a zakážeme vývoz surovej guľatiny  
do zahraničia. S využitím dlhodobo 

nezamestnaných obnovíme 
výsadbu lesov. 

   R o z b i j e m e 
p o z e m k o v ú  

m a f i u  
a nikdy 
nedovolíme 
cudzincom 
s k u p o v a ť 

s l o v e n s k ú 
vodu, pôdu,  

ani ťažiť slovenské 
nerastné bohatstvo. 

 Opäť plne zlegalizujeme tradičný 
domáci chov a zrušíme pokuty 
pre domácich chovateľov! 

 

 Obnovíme poľnohospodárstvo  
a potravinárstvo. Zamestnáme  
v ňom aj dlhodobo nezamestnaných. 

 Zvýšime podiel slovenských 
výrobkov a potravín v obchodoch. 

 Podporíme malé a stredné rodinné 
farmy. 

 Obmedzíme nebezpečné chemikálie 
a GMO potraviny. 

 Odstránime pokuty pre domácich 
chovateľov. 

 Zastavíme drancovanie lesov. 
Sprísnime tresty za ničenie prírody. 

 Nedovolíme cudzincom skupovať 
slovenskú pôdu, vodu, ani ťažiť 
nerastné bohatstvo. 

 Nedovolíme privatizáciu  
minerálnych prameňov. 

Opäť obnovíme slovenské 
poľnohospodárstvo. 

Kvalitné potraviny na váš stôl! 

 
PRE NÁVRAT K TRADIČNÝM HODNOTÁM 

A VÝCHOVU DETÍ K ÚCTE K STARŠÍM 

 
PRE OBNOVU POĽNOHOSPODÁRSTVA  

A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Kultúru a výchovu postavíme 
na tradičných národných  
a kresťanských hodnotách. 

 

  

ZACHOVÁME 

HODNOTY 

VRÁTIME SA 

K PÔDE OTCOV 
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PRE SPRAVODLIVÝ SOCIÁLNY SYSTÉM 

A POMOC SLUŠNÝM RODINÁM 

 
PRE PRÁVNY ŠTÁT  

A ROVNAKÝ METER NA VŠETKÝCH 

    V ĽS Naše Slovensko si veľmi dobre 
uvedomujeme, aké dôležité sú pre 
bežných ľudí sociálne istoty od štátu.  
Málokto má totiž na účte milióny  
ako niektorí politici. Preto chceme 
posilniť sociálnu politiku štátu  
a zabrániť ďalšiemu zbedačovaniu 
poctivých ľudí. 

    Výrazne zvýšime pomoc najmä  
pre mladé rodiny. Bez detí totiž nebude 
mať kto v budúcnosti pracovať  
ani na dôchodcov a Slovensko  
ako národný štát zanikne. 

   Založíme štátny podnik Výstavba 
bytov, prostredníctvom ktorého 
naštartujeme masovú výstavbu 
cenovo dostupného bývania  
pre celé Slovensku. Štátny podnik 
bude stavať byty s jediným cieľom  
– priniesť čo najviac ľuďom čo 
najviac bytov za čo najnižšie ceny.  

    Mladé rodiny podporíme aj 
bezúročnými pôžičkami a výraznými 
daňovými úľavami, aby im zostalo viac 
peňazí a času pre deti.  

    Vďaka posilneniu mladej a strednej 
generácie budeme môcť znížiť 
dôchodkový vek a zvýšiť dôchodky.  

    Sociálne dávky budeme vyplácať 
na princípe spravodlivosti a 
zásluhovosti. Každému ponúkneme 

prácu v štátnom podniku. Asociáli, 
ktorí pracovať odmietnu, 
nedostanú zadarmo už vôbec nič! 

 

 Založíme štátne podniky  
na výstavbu bytov.  

 Masovou bytovou výstavbou 
zabezpečíme dostupné bývanie. 

 Do sociálneho systému zavedieme 
princíp zásluhovosti.  

 Nezamestnaných zapojíme 
do výstavby bytov, ciest a do opráv 
škôl a kultúrnych pamiatok. 

 Tým, ktorí odmietnu pracovať,  
nedáme zadarmo vôbec nič! 

 Zvýšime daňový bonus na dieťa tak, 
aby rodičia s tromi a viac deťmi 
neplatili žiadnu daň z príjmu. 

 Materskú dávku budeme vyplácať  
od vystavenia tehotenskej knižky 
až do 3 rokov veku dieťaťa. 

 Dôchodkový vek určíme na 60 rokov. 

 Nedeľa bude deň pracovného pokoja. 

 Podporíme zamestnávanie  
zdravotne postihnutých ľudí. 

Obnovíme výstavbu bytov, 
znížime dávky asociálom  

a podporíme slušných ľudí. 

 

 Zavedieme hmotnú zodpovednosť  
a povinné preukazovanie pôvodu 
majetku politikov. 

 Odpolitizujeme voľbu generálneho 
prokurátora. 

 Rozhýbeme súdy a stanovíme 
časové lehoty na súdne úkony. 

 Tresty a väzenie sprísnime tak,  
aby si každý dobre rozmyslel,  
či bude radšej poctivo pracovať, 
alebo kradnúť a lúpiť. 

 Prijmeme zákon na prísnu kontrolu 
zahraničných mimovládok. 

   Všadeprítomná korupcia a rozkrádanie  

národného majetku ničí životy všetkých 

poctivých ľudí. Na tých najväčších 

zlodejov a kriminálnikov, obzvlášť  

z politiky, sú však súdy  

a zákony stále prikrátke.  

    V štáte musia vládnuť 

ľudia, ktorým skutočne 

záleží na osude  

Slovenska! Nie bábky 

oligarchov,  ktorí si 

z politiky a zo štátneho 

majetku urobili biznis.  

    V rámci našej reformy verejnej  

a štátnej správy zavedieme prísne 

opatrenia na odstránenie korupcie  

a rozkrádania. Odpolitizujeme políciu, 

prokuratúru aj samotnú voľbu 

generálneho prokurátora.  

    Zlepšíme vymožiteľnosť práva  

a rozhýbeme súdy. Väzenský systém 

sprísnime tak, aby si 

pobyt vo väzení každý 

rozmyslel. 

    K l e p n e m e  p o 

prstoch zahraničným 

m i m o v l á d k a m !

Budeme kontrolovať 

ich financovanie a 

preveríme ich činnosť. 
Blázni patria do ústavu, 

a nie do funkcií! 

Zlepšíme vymožiteľnosť 
práva a zavedieme hmotnú 
zodpovednosť politikov! 

NAVRÁTIME 

ISTOTY 

PRESADÍME 

SPRAVODLIVOSŤ 



 

 
PRE RAZANTNÚ OBHAJOBU SLOVENSKÝCH 

ZÁUJMOV DOMA AJ VO SVETE 

    Suverénna zahraničná politika 

neznamená, že chceme krajinu uvrhnúť 

do izolácie alebo stavať okolo celých 

hraníc ostnaté ploty. Chceme sa 

sústrediť na to, čo je dobré pre 

Slovensko a nie na to, čo chcú rôzni 

cudzí páni. Tí sledujú len vlastný 

prospech a nikdy im na Slovensku 

nezáležalo, ani záležať nebude!  

   Ľudová strana Naše 

Slovensko chce, aby 

bola Slovenská 

republika hrdým  

a sebavedomým 

štátom aj v 

zahraničí. Odmietame 

servilný prístup súčasných oficiálnych 

„zástupcov“ Slovenska, ktorí na naše 

národnoštátne záujmy zabudnú hneď 

ako nastúpia do lietadla. Zrádzajú  

a zapredávajú Slovensko, len aby boli 

za pekných v Bruseli či Washingtone.  

    Zahraničná politika Slovenska  

v Európskej únii, ale aj vo svete,  

musí byť po vzore Orbánovho Maďarska 

alebo konzervatívneho Poľska oveľa 

suverénnejšia a sebavedomejšia.  

    Odmietneme všetko, čo je pre 

Slovensko škodlivé – či už je to 

pretláčanie rôznych zvrátených ideológií 

ako napr. LGBT alebo vplyv zahraničných 

mimovládnych organizácií. Odmietneme 

akékoľvek pokusy o pretlačenie 

imigrantov na Slovensko a nikdy 

nedovolíme, aby Brusel odobral legálne 

zbrane držiteľom zbrojných preukazov. 

    ĽS Naše Slovensko je jediná 

parlamentná strana, ktorá má odvahu 

p o s t a v i ť  s a  

za Slovákov, 

 v z o p r i e ť  

sa nezmyslom  

   a hrozbám 

valiacim sa na nás z EÚ.  

    Budúcnosť Slovenska nevidíme  

v jednostrannej orientácii na skazený 

Západ, ale vo vyváženej spolupráci  

aj s krajinami východnej Európy a Ruskou 

federáciou. Nakoniec, protiruské sankcie 

nepoškodili Rusko, ale práve slovenských 

výrobcov.  

    Nedovolíme rozbiť jednotu krajín V4, 

ktoré sú našimi prirodzenými spojencami 

proti Bruselskému nátlaku a snahe 

zlikvidovať našu národnú identitu. 

    Naše krajiny – Slovensko, Česko, 

Poľsko a Maďarsko – sa ako jediné 

bránia likvidačnej invázii imigrantov. 

Preto nás chcú eurofanatici rozoštvať  

a zničiť. Toto nikdy nedovolíme! Nikdy 

sa im nepodvolíme! Nás na kolená 

nedostanú! Stop fašizmu! Mor ho! 

 

 Západ liberáli už úplne zničili. 
Slovensko im zničiť nedovolíme! 

 Zastavíme ďalšie odovzdávanie 
národných kompetencií do Bruselu. 

 Budeme presadzovať zásadnú 
reformu EÚ na hospodárske 
združenie slobodných štátov. 

 Výrazne posilníme hospodársku  
a politickú spoluprácu s krajinami  
V4 – Českom, Poľskom, Maďarskom. 

 Zrušíme protiruské sankcie. 

 Nikdy nepodporíme žiadny 
medzinárodný záväzok presadzujúci 
imigráciu či LGBT agendu. 

 Budeme presadzovať razantnejšiu 
a sebavedomejšiu obhajobu 
záujmov SR v zahraničí. 

 Spustíme program na podporu 
zahraničných Slovákov. 

Slovenská zahraničná politika 
musí byť oveľa suverénnejšia  
a sebavedomejšia! 

NEDÁME SA 

UTLÁČAŤ! 

 



 

 

 
PRE BEZPEČNOSŤ V ULICIACH 

A OBNOVENIE SLOVENSKEJ ARMÁDY 

    Posledné brutálne útoky asociálov  
na slušných ľudí potvrdili naše slová  
o potrebe radikálneho riešenia násilnej 
kriminality. Napádanie  bezbranných 
slušných ľudí je čoraz častejšie  
a agresívnejšie. Veková hranica 
páchateľov sa znižuje, a preto zostávajú 
často nepotrestaní. To v nich pestuje 
pocit, že môžu doslova čokoľvek. 
Zodpovední politici sa tento problém 
boja čo i len pomenovať, tobôž ho 
efektívne riešiť. Toto musí skončiť!  

UROBÍME PORIADOK! 

    Štát musí vedieť ochrániť všetkých 
slušných ľudí, a to bez ohľadu na ich 
pôvod či príslušnosť k národnostnej 
menšine. Zákon jednoducho musí platiť 
pre každého rovnako! 

    ĽS Naše Slovensko 
má odvahu konať!    
Kriminalitu nebudeme 
tolerovať! Počas našej 
vlády bude na uliciach 
poriadok a každý 
kriminálnik si dobre 
rozmyslí, či poruší 
zákon. 

ZMODERNIZUJEME ARMÁDU 

    Na zabezpečenie ochrany obyvateľov 
SR potrebujeme mať nielen modernú 
políciu, ale aj armádu. Členstvo v NATO 
urobilo z kedysi špičkovej slovenskej 
armády torzo na hranici bojaschopnosti. 
Rozhodnutia o prioritách nerobili 
profesionálni vojaci, ale kšeftárski  
politici na čele s falošným kapitánom. 
Rozpredali samopaly, zošrotovali 
posledné tanky a ešte aj upratovanie  
a stráženie vojenských objektov predali 
súkromným firmám. V čase, keď nás 
NATO tlačí do vojny s Ruskom, zradní 
politici nakupujú americké stíhačky a 
pripravujú pôdu pre americké základne. 

    ĽS Naše Slovensko nedovolí  
na Slovensku rozmiestniť žiadne cudzie 
vojská! Vybudujeme skutočnú  
a bojaschopnú armádu, vyhlásime 
vojenskú neutralitu a vystúpime  
z NATO! História nám totiž ukázala,  
že spoliehať sa môžeme len na seba. 

 

 Práva obetí postavíme nad práva 
páchateľov. 

 Zriadime policajné stanice  
na miestach s vysokou kriminalitou. 

 Ochránime právo na legálnu zbraň.  

 Znížime hranicu trestnoprávnej 
zodpovednosti na 12 rokov. 

 Zlikvidujeme čierne stavby – paláce 
zbohatlíkov aj nelegálne osady. 

 Zachováme výsluhové dôchodky  
vojakov, policajtov, ZVJS aj hasičov. 

Ochránime Slovensko  
pred kriminalitou asociálov 

aj pred vonkajšími hrozbami. 

 

 Nedovolíme rozmiestnenie cudzích 
vojsk a základní na Slovensku. 

 Slovenských vojakov stiahneme 
z okupačných zahraničných misií. 

 Obnovíme zbrojársku výrobu. 

 Rozšírime protivzdušnú obranu. 

 Obnovíme myšlienku bloku 
vojenskej neutrality – Švajčiarsko, 
Rakúsko, Slovensko. 

 Presadíme vystúpenie Slovenska  
zo zločineckého paktu NATO. 

OCHRÁNIME 

SLUŠNÝCH ĽUDÍ 

 
ZMODERNIZUJEME 

ARMÁDU 



 

 

 

    Kriminalita asociálnych osadníkov prekročila všetky medze. 

Slušní ľudia v blízkosti nelegálnych osád musia trpieť krádeže, 

lúpeže, prepadnutia, znásilnenia a dokonca aj vraždy.  

A to iba preto, že v praxi zákon na asociálov neplatí rovnako 

ako na všetkých ostatných! Takto to však ďalej nejde!  

    Policajti by aj chceli proti týmto páchateľom zasahovať,  

ale keď vidia, že políciu dnes ovládajú médiá a mimovládky,  

tak sa zasiahnuť boja. My  sa týchto policajtov zastaneme  

a v zásahoch proti nebezpečným osadníkom ich podporíme! 

11. december 2019 

Osadníci dobili hasiča vo Važci,  

ktorý pred nimi chránil svoju dcéru. 

1. január 2020 

Cigánski extrémisti napadli hasiča  

v Kokave nad Rimavicou. 

19. december 2019 

Asociáli dobili invalidného  

dôchodcu v Moldave nad Bodvou. 

2. január 2020 

Asociáli si v Sládkovičove zavolali 

sanitku a potom napadli záchranárov. 

Stupňujúca agresivita osadníkov 

si vyžaduje odvážne riešenie! 
chodí po Východe,  

verbuje a burcuje osadníkov 
Asociáli útočia čoraz častejšie! KISKA  

27. október 2019 

Osadníci v Hranovnici napadli a zbili  

dve policajné hliadky. 

18. december 2019 

Maloletí osadníci napadli, olúpili  

a zhodili z mosta pani v Richnave. 

Najvyšší čas urobiť poriadok! 

1. január 2020 

Dobili policajta aj hasiča v Maškovej 

a napadli matku s ročným dieťaťom. 

8. január 2020 

Osadníci pri Kozárovciach hodili tehlu 

do auta a takmer zabili dôchodkyňu. 



 

 

podplukovník JUDr. Jozef Šimko 
bývalý okresný policajný riaditeľ,  
v súčasnosti dlhoročný primátor Rimavskej Soboty  
a kandidát na poslanca NR SR 

 

    Celý život poctivo pracujem a slúžim občanom Slovenskej republiky.  

Som vyštudovaný doktor práv, pôsobil som ako okresný riaditeľ Policajného zboru  

a v súčasnosti pôsobím už tretie volebné obdobie ako primátor Rimavskej Soboty. 

Nikdy som nebol žiadny extrémista a už vôbec nie fašista!  

    Mariana Kotlebu som spoznal počas jeho pôsobenia vo funkcii župana 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Tiež som si od neho spočiatku 

držal odstup, pretože som slepo veril všetkým tým zlým správam,  

ktoré o ňom donekonečna omieľajú médiá. Nakoniec som ho však 

spoznal osobne a zistil som, že nie je žiadny extrémista. Dokázali 

sme spolu spraviť množstvo dobrých vecí – budovali sme 

križovatky, opravovali cesty, pomáhali dôchodcom aj mladým. 

    Priatelia, Kotlebovci naozaj nie sú fašisti ani extrémisti. 

Napokon, potvrdil to aj Najvyšší súd SR. Ja som sa k nim tiež 

pridal. Nebojte sa a pridajte sa aj vy. Stop fašizmu! Mor ho! 

 

Veselá volebná tajnička 

Primátor Rimavskej Soboty a bývalý policajný riaditeľ na Slavíne: 

Kandidujem za Kotlebovcov,  

lebo nie sú extrémisti! 

 

POMÔCKY: 

Danko, Pellegrini, heroín, Hlina, 
Merkelová, Brusel, Uhrík, hasiči, 

NATO, Kiska, mimovládky 

rakovina spoločnosti 

vojenská zločinecká organizácia 

falošný kresťan 

Trubanových 5 gramov bieleho 

hrobárka Európy 

pripravený vládnuť s Kiskom 

hrdinovia z Prešova 

najlepší slovenský europoslanec 

daňový podvodník a cigánsky vajda 

hlavné mesto eurobordelu 

kapitán doktor 


