
 

 Vážení občania 
Slovenskej republiky! 
 Ešte pred rokom by 
nikoho možno ani vo sne 
nenapadlo, ako rýchlo 
sa dá zmeniť doslova celý 
život. Život jednotlivcov, 
rodín, malých aj veľkých 
firiem i celej spoločnosti. 
A kvôli čomu? Kvôli 
nejakému vírusu, nejakej 

korone. 

 Korona ako skutočná nová kráľovná! Mocná 
čarodejnica, ktorej nikto nemôže odporovať! Korona 
ako zámienka na bezprecedentné porušovanie Ústavy 
a okliešťovanie základných ľudských práv a slobôd. 
Korona ako ospravedlnenka na nehorázne kšefty. Kšefty 
s testami, ale najmä so strachom ľudí. Korona ako dôvod 
na ponižovanie, vydieranie, selekciu a diskrimináciu 
obyvateľstva. Skoro ako v nie tak dávnej minulosti. Modré 
kartičky na scéne boli, už chýbajú len žlté hviezdy 
na šatách. 

 Drakonické opatrenia vlády priniesli len strádanie, 
neistotu a obavy z budúcnosti. Bolo ich preto potrebné 

patrične odôvodniť. A tak vláda na čele s malým 
diktátorom Matovičom prišla s nápadom na plošné 
testovanie. Vraj dobrovoľné. V skutočnosti však väčšina 
ľudí išla len preto, aby nemala problémy 
v zamestnaní či v rodine. Matovič sa však vytešoval ako 
opica, ktorej sa podarilo ukradnúť banán. Je to všetko 
v poriadku, len si to nepokazme. Rovnako ako Matovičov 
sen o povinnom očkovaní. Van tajm, nekst tajm. 

 Napriek úpornej snahe plagiátora Matoviča a jeho 
nohsledov, ďalších plagiátorov, inseminátorov 
a pozemkových podvodníkov, sa nesmieme nechať týmito 
ľuďmi znechutiť. Ani ich amatérskymi opatreniami, ani ich 
detinskými výstupmi a hádkami, a ani ich médiami 
živenou panikou z korony. 

 Nesmieme dovoliť, aby korona skutočne ovládla 
naše životy, pretože o to jej tvorcom ide. Nedajme 
si vziať radosť zo života! Blížia sa Vianoce, sviatky lásky 
a pokoja. Najmä však sviatky narodenia nášho Spasiteľa 
Ježiša Krista. A preto nezabúdajme: kto má nádej, vždy 
má nádej. Ježiš Kristus je tá pravá nádej. Prajem vám 
pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov. 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

predseda ĽS Naše Slovensko 

Každá totalita raz skončí,  
každý diktátor raz padne! 



 

Koronavírus vieme zvládnuť! 
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 Sme presvedčení, že aj súčasná 
zložitá situácia sa dá vyriešiť tak,  
aby nikto z ľudí neprišiel o osobnú 
slobodu a možnosť živiť svoje rodiny. 
 Absolútna väčšina obyvateľov 
by nemala problém rešpektovať 
PRIMERANÉ sanitárne opatrenia  
(napr. dezinfikovať si ruky), ak by im 
boli rozumne vysvetlené a zdôvodnené.  
A samozrejme, na báze dobrovoľnosti - 
kto chce, nech sa chráni nielen pred 
koronavírusom, ale aj pred ostatnými 
chorobami. Stačí, aby vláda začala 
normálne slušne, ľudsky komunikovať, 

a prestala urážať slovenských občanov a štvať ich proti sebe 
rôznymi nadávkami ako nejakú zver. 
 Stačí, aby sa vláda začala viac sústrediť na ochranu 
rizikových skupín (starších a zraniteľnejších, ktorí majú záujem), 
a nie dusila mladých zdravých ľudí, ktorí potom nemôžu 
produkovať potrebné hodnoty. A opäť to neplatí len o ochrane 
proti „vyvolenému“ koronavírusu, ale aj o ochrane pred inými, 
vážnejšími chorobami. 
 Stačí, aby vláda začala konečne podporovať vykradnuté  
a zdecimované slovenské zdravotníctvo, a nie schvaľovala 
zdravotníkom drakonické pokuty, až kým nevyženie za hranice  
aj posledného z nich. Aby poskytla občanom zadarmo štátne 
vitamínové balíčky a sanitárne prostriedky. Každému prídu vhod.  
 Stačí, aby si vláda dala trošku viac námahy a konala viac 
regionálne ako zakazovala celoplošne všetkým všetko.  
 Jednoducho stačí, aby na Slovensku vládla normálna 
príčetná a slušná vláda. Inými slovami – opak súčasnej vlády. 
Ak sa však má niečo pohnúť ďalej, tak Matovičova vláda musí 
skončiť! 

  Zbytočná panika, šírená každým dňom 
prostredníctvom médií, neprospieva ničomu –   
ani nášmu zdraviu, ani spoločnosti ako takej.  

  Tak, ako pri riešení každej situácie, tak aj pri 
koronavíruse je zastavenie paniky prvým 
krokom k racionálnemu riešeniu problému. 

  Vykradnuté a zničené slovenské zdravotníctvo 
si zaslúži ráznu obnovu –  nielen kvôli Covid-19. 

  Namiesto predraženého nákupu zbytočných 
testov treba radšej investovať do kvalitného 
vybavenia, rozšírenia kapacít, zlepšenia platov 
a náboru nových zdravotníkov. 

  Absolútna väčšina nakazených koronavírusom 
nemá žiadne, alebo má len mierne príznaky. 
Zdraví ľudia potrebujú pracovať a tvoriť 
hodnoty, nie byť dusení vládnymi zákazmi.  

  Ohrozeným skupinám by štát mal poskytnúť 
možnosť lepšej ochrany svojho zdravia. 

Profesorka Mališevova  
z Moskovskej štátnej 
univerzity medicíny  
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Zastavenie paniky 

Posilnenie zdravotníctva 

Ochrana ohrozených 



 

 

  

MATOVIČ NIČÍ SLOVENSKO 

    Vláda amatérov od OĽaNO, SaS, Sme Rodina  
a Kiskovcov ničí ľudí. Slovákov lynčujú 
najtvrdšími a najnelogickejšími zákazmi,  
ale na pomoc vyčlenili suverénne najmenej 
peňazí spomedzi rozvinutých krajín. 

    Namiesto pomoci občanom vláda míňa desiatky 
miliónov eur na svoje kšefty s nákupmi testov, 
ktorými následne šikanuje už aj tak zúfalých ľudí. 

    Žiadnemu politikovi v histórií Slovenska sa nepodarilo 

to, čo Igorovi Matovičovi. Nekompetentným  

a arogantným chovaním poštval proti sebe väčšinu 

slušných občanov, ktorí sa vďaka jeho nelogickým 

a zbrklým opatreniam dostali do vážnych 

existenčných problémov. Matovič ničí Slovensko 

ekonomicky, sociálne, ale aj morálne. Zatiaľ,  

čo ostatní lídri štátov hľadajú riešenia, Matovič sa 

zmohol iba na to, aby občanov SR len šikanoval a urážal. 

    Matovičova vláda namiesto podpory Slovákov vychádza  

v ústrety zahraničným podnikateľom, obchodným 

reťazcom a stovkami miliónov eur dotuje zisky 

zahraničných bánk. Na druhej strane sa však 

vyhovára, že nemá peniaze na podporu 

slovenských podnikov či pomoc rodinám  

a dôchodcom žijúcim pod hranicou chudoby.  

Matoviča a jeho vládu jednoducho musíme zastaviť 

skôr ako svojimi nezmyselnými nápadmi zničí celé Slovensko. 

My počúvame odborníkov,  
nie Matovičových nohsledov 

Covid-19 je rozšírená 
a mierna choroba 

porovnateľná s chrípkou  
pre všeobecnú populáciu,  
z a t i a ľ  č o  p a c i e n t i  
v opatrovateľských domovoch  
a nemocniciach by mali 
dostať ďalšiu ochranu.  

 
Vysoké štátne vyznamenanie si nesmierne 

vážim a napriek tomu ho s plnou 

vážnosťou a pokorou symbolicky vraciam do rúk 

prezidentky, ako prejav môjho občianskeho 

nesúhlasu so súčasnou situáciou. 

MUDr. Júlia Horáková,  

primárka Národného ústavu detských chorôb 

 Máme vážne obavy,  

ž e  r o z h o d n u t i e  

o plošnom testovaní nebolo 

vôbec odborné. 

MUDr. Marian Kollár, predseda 

Slovenskej lekárskej komory 

Matovičova vláda vyčlenila na pomoc najmenej! 

prof. Ioannidis, epidemiológ na univerzite v Stanforde 

 

Vláda dáva veľké sľuby, 

ľudia majú prázdne huby 

 *  štátna pomoc ekonomike v pomere k HDP podľa vypracovanej     
 štúdie Medzinárodného menového fondu 



 

Protestujúcim sa prihovorili aj europoslanec Milan 
Uhrík a poslanec NR SR Milan Mazurek 

Napriek strašeniu a vyhrážkam zo strany vlády  
sa protestov zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí 

    17. novembra 2020, v deň štátneho sviatku boja  

za slobodu a demokraciu, vyšli občania opäť do ulíc.  

Po viac ako troch desaťročiach od pádu totality sú dôvody 

protestujúcich prakticky rovnaké – sloboda a demokracia. 

Ľudia na vlastných životoch cítia, že ich práva sú čoraz viac 

obmedzované. Že ich sloboda už prestáva byť skutočnou. 

Že nesúhlas, vlastný názor alebo  sloboda rozhodovania 

prestali byť samozrejmosťou. 

    Svoj odpor proti Matovičovej arogantnej a devastačnej 

politike prišlo do Bratislavy vyjadriť približne 20-tisíc ľudí. 

Ďalšie tisíce sa pridali v mestách po celom Slovensku. 

 

Po príhovore Mariana Kotlebu  

sa nespokojní občania presunuli pred budovu parlamentu 

UŽ SLOVENSKO VSTÁVA 



 

V PROTESTOCH BUDEME POKRAČOVAŤ! 

Tisíce protestujúcich pred budovou NR SR 
žiadali prepustenie opozičného poslanca Andreja Medveckého 

Požiadavka protestujúcich bola jasná: 
demisia arogantnej Matovičovej vlády 

    Matovičova vláda je jednoducho už neznesiteľná. Ľudia už nevládzu 
a majú všetkého dosť. Už ich nezastavia vyhrážky, pokuty,  
ani účelovo vyhlásený a umelo predlžovaný núdzový stav. 

    V ĽS Naše Slovensko vnímame a pozorne počúvame hlasy volajúce 
po zastavení tohto „trnavského experimentu“. Poznáme to 
Matovičove nebezpečné povýšenectvo a porušovanie demokratických 
princípov nielen z parlamentu, ale aj priamo z bežného života.  

    Nič však ešte nie je stratené! Keď vstanú všetci nespokojní, 
zbedačení  a oklamaní, keď sa zaplnia ulice a námestia, vtedy bude 
hlas národa naozaj nezastaviteľný. Matovič skôr či neskôr skončí! 

 

Poslanci Martin Beluský a Rastislav Schlosár 

protestovali priamo pred Matovičovým domom v Trnave. 

Nespokojní ľudia mu tam nechali aj odkaz. 

PUTÁ SI STRHÁVA! 



 

 

Pellegrini  Matovičom! 

    Pellegriniho poslanci v prvom 

čítaní podporili zákon, ktorý 

Matovičovi uľahčuje trápenie ľudí 

celoplošnými testami! Šikanovanie  

občanov teda nekončí.  

    Vďaka tejto novele môžu robiť testy  

už aj ľudia bez medicínskeho vzdelania 

a výsledky testov, a teda váš zdravotný 

stav, môžu vyhodnocovať  

už aj brigádnici.  

 Matovičova vláda dennodenne ukazuje svoj fašistický 

charakter. Minister vnútra Roman Mikulec, 

ktorému z policajného zboru masovo odchádzajú ľudia, úplne 

stratil zábrany. Počas 17. novembra, dňa boja za slobodu 

a demokraciu, policajti napadli, dobili a zatkli opozičného 

poslanca Národnej rady Andreja Medveckého. Podľa ministra 

mal na námestí stavať 

pódium, čo samozrejme 

nebola vôbec pravda, 

pretože žiadne pódium 

na námestí nebolo! 

 Premiér Matovič 

demonštroval charakter 

svojej moci a využil 

p r a k t i k y  b e ž n é  

pre totalitné režimy. 

Zneuž ívan ie  po l íc ie 

na útoky voči opozičným 

p o s l a n c o m  n e m a j ú  

v  d e m o k r a t i c k o m 

a právnom štáte miesto! 

 Poslanec Medvecký skončil s tržnou ranou na tvári 

na pohotovosti, kde mu diagnostikovali otras mozgu a lekár 

mu nariadil 2 týždňovú práceneschopnosť (PN). Z dôvodu 

spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného 

činiteľa počas núdzového stavu, sme okamžite podali trestné 

oznámenie.  

 Predstavme si, čo by 

robil Matovič, keby štátni 

policajti dobili a zatkli 

opozičného poslanca  

na protivládnom proteste  

v čase, keď bol sám ešte  

v opozícii. Tlačovky, videá 

či hysterické záchvaty by 

predvádzal ešte niekoľko 

mesiacov. Ako sa však 

ukázalo, z tohto kriklúňa 

sa stal hotový diktátor. 

Poslanec NR SR A. Medvecký bol pri policajnom zásahu zranený 

 Takto hlasovali Pellegriniho poslanci v 1. čítaní o novom zákone o celoplošnom testovaní: 

Polícia dobila opozičného poslanca 

HLAS pomohol 

schváliť celoplošné 

testovanie 

Pellegrini neposkytol 

hlasy na odvolanie 

Matoviča 

    Na výzvu podporiť podpismi schôdzu  
za odvolanie blázna Igora Matoviča 

reagoval Peter Pellegrini odmietavo.  
Namiesto razantného opozičného prístupu  
len hľadal výhovorky, prečo odvolávanie 

Matoviča podporiť nechce. 

  Svoje osobné záujmy a imidž tak 
opäť povýšil nad záujmy ľudí. 

Vďaka Pellegrinimu sa Matovič 
teraz smeje, akú nejednotnú 
opozíciu proti sebe má! 

s 



 

Vláda Igora Matoviča 

chce už tento rok 

zaočkovať proti tzv. 

koronavírusu 150-tisíc 

slovenských občanov. 

Stanú sa z nich tak 

pokusné králiky pre 

pochybné a narýchlo pripravené vakcíny. Slovensko sa tak stane 

pokusným očkovacím laboratóriom, v ktorom si vlády bohatých 

krajín Európskej únie otestujú skutočné účinky vakcín.   

Po experimente s plošným testovaním nás tak čaká ďalší 

„dobrovoľný“ experiment s plošným očkovaním. Tých, čo ho 

odmietnu, vláda označkuje rúškami ako občanov druhej 

kategórie alebo ako Židov v nacistickom Nemecku. Ak by ste 

však čakali, že premiér Matovič pôjde príkladom a dá sa 

zaočkovať ako prvý, budete prekvapení. On sám totiž vyhlásil,  

že sa dá zaočkovať na Slovensku ako posledný.  Matovič má 

zjavne informácie, o ktorých verejnosť ani len netuší,  

a preto dobre vie, že s očkovaním sa naozaj ponáhľať netreba. 

Najprv nech si to pichnú tie pokusné králiky. 

Matovič o očkovaní: 
iných núti, no sám vyčkáva! 

Štát nemá právo 
nútiť očkovanie vašim deťom 

 Máme osobnú skúsenosť. Po spustení našej 

sociálnej pomoci rodinám s chorými deťmi sme sa sami 

stretli s mnohými veľmi smutnými príbehmi rodín, 

ktorých život sa 

obrátil celkom naruby 

po tom, čo svoje deti 

dali zaočkovať. 

Dodnes sa však 

nedočkali 

odškodnenia a ani len  

ospravedlnenia  

od vlády, ktorá im 

očkovanie nanútila.  

 Boj za slobodu 

a dobrovoľnosť 

očkovania, rovnako 

ako akéhokoľvek 

iného lekárskeho 

zákroku, je dnes ešte dôležitejší ako kedykoľvek  

v minulosti. Už čoskoro totiž vláda plánuje nútiť ľudí do 

očkovania aj proti tzv. koronavírusu. Tieto vakcíny boli 

narýchlo vyvinuté a samotné vakcinačné firmy odmietli 

prevziať akúkoľvek zodpovednosť za nežiaduce účinky.  

 Preto sme v parlamente predložili, ako vôbec prvá 

a doposiaľ jediná strana, opakovane návrh zákona, 

ktorý by zrušil pokuty za odmietnutie očkovania a spravil 

tento lekársky zákrok dobrovoľným tak, ako je to 

v mnohých štátoch vo svete, napríklad vo Švajčiarsku, 

Japonsku, Rusku, USA, ale aj v 12-tich štátoch Európskej 

únie. Aj ľudia na Slovensku by tak získali právo 

na slobodnú voľbu, či dajú seba a svoje deti zaočkovať 

alebo nie, a to bez 

akéhokoľvek nátlaku 

zo strany vlády.  

 Nejde pritom 

o samotnú metódu 

očkovania, ale skôr 

o zloženie vakcín 

plných ťažkých kovov 

a rôznej chémie. 

Navyše, tieto vakcíny 

nie sú vyrábané  

u nás, ale  

zahraničnými 

farmaceutickými 

spoločnosťami 

bez toho, aby sme mali akúkoľvek kontrolu 

nad výsledným zložením vakcíny. 

 V takejto situácii preto musí mať každý právo 

slobodne sa rozhodnúť. Obzvlášť, ak nikto nevysvetlil, 

ako môžu nezaočkovaní ohroziť tých zaočkovaných, 

ak očkovanie skutočne funguje tak efektívne, ako tvrdí 

vláda. ĽS Naše Slovensko urobí všetko pre to,  

aby zastavila premiéra Matoviča pri jeho šialených 

experimentoch na ľuďoch a pri jeho snahe o nastolenie 

novodobej koronatotality na Slovensku. 



 

 Mnohí ľudia na Slovensku žijú od výplaty 
k výplate a idú sa dennodenne zodrať, aby uživili 
svoje rodiny. Zvlášť teraz, keď ich vláda rôznymi 
nezmyselnými opatreniami doslova pripravila 
o živobytie. No zatiaľ čo poctiví ľudia sú na kolenách 
a v strachu o prežitie, bankám v zahraničných 
rukách sa darí vynikajúco aj v čase krízy. Vďaka 
neustále rastúcim bankovým poplatkom dosiahli  
len za minulý rok oficiálny zisk neuveriteľných  
673 miliónov eur! Zisk bánk podnikajúcich  
na Slovensku bol najvyšší v celej EÚ.  

 Normálne zmýšľajúci človek by čakal, že práve 
v takejto situácii, keď nám kolabuje ekonomika  
a ľudia masovo prichádzajú o prácu, sa bude vláda 
riadiť heslom: „bohatým brať a chudobným dávať“. 
No práve naopak - Matovičova vláda len za tento 
rok bankám odpustila osobitný odvod v sume 380 
miliónov eur. Za rok 2021 bankový odvod celkom 
zrušila a za rok 2019 ho nenásytným bankárom 
budeme ešte vracať. Len za rok Matovičova vláda 
ľuďom zobrala a bankám dala 900 miliónov eur! 

Vláda ustúpila bankovej mafii 

 Mnohí mladí ľudia na Slovensku sa dnes boja založiť si rodinu a mať deti, 

hoci rodina je základom každej spoločnosti a národa. Niežeby ich mať nechceli, 

no obávajú sa o to, či ich uživia. Rodí sa tak čoraz menej detí, rastie vek 

prvorodičiek, starne populácia a rozpadá sa tradičný dôchodkový systém. 

Slovensko jednoducho vymiera, čoho dôsledky čoskoro pocítime všetci. O to viac, 

ak nás prevalcujú populačne silní migranti alebo osadníci. 

 Dobrý štát môžeme spoznať podľa toho, či jeho populácia rastie a mladne, 

alebo vymiera a starne. Preto musí byť prioritou každej vlády podporovať 

pôrodnosť vlastného obyvateľstva. A práve z týchto dôvodov sme v parlamente 

navrhli zákon na zvýšenie materskej dávky. Zo súčasných 75 % vymeriavacieho 

základu na 90 % s tým, že vyplácanie dávky sa predĺži zo súčasných 6 mesiacov 

na obdobie celých troch rokov. Náš návrh by nárok na materskú priznával 

aj absolventkám stredných škôl a študentkám vysokých škôl, aj keď ešte 

nepracovali. Sme presvedčení, že aj toto opatrenie by pomohlo ženám, 

aby neodkladali svoje materské poslanie a nemuseli uvažovať nad potratom. 

ĽS Naše Slovensko neslúži bankám, ale ľuďom! 

Predložili sme návrh zákona na viac peňazí pre mamičky. 

   

Peniaze ľuďom, nie bankám! 

Vláda zrušila bankový odvod: 

občania prídu o 900 miliónov! 

 Ak by sa peniaze, ktoré dala vláda bankám 
použili pre podnikateľov, firmy a pracujúcich 
na Slovensku, nemuseli by dnes slovenskí občania 
doslova bojovať o prežitie. Neprejde totiž ani jeden 
deň, aby zástupcovia jednotlivých hospodárskych 
odvetví neprosili o pomoc. No namiesto pomoci  
sa v tom lepšom prípade dočkajú len almužny, 
ktorá im však nestačí ani len na zaplatenie odvodov 
a fixných nákladov. 
 Ak by sme 900 miliónov eur, ktoré vláda dala 
nenásytným bankárom, dali do sociálnych opatrení, 
všetko by vyzeralo inak. Nielenže by to udržalo 
zamestnanosť, ale aj naštartovalo ekonomiku 
a hospodárstvo, ktoré sú dnes, kvôli vládnym 
opatreniam, celkom v troskách. Ľudia si zvolili 
vládu, ktorá slúži Bruselu a finančným skupinám, 
vládu pre ktorú sú nespokojní občania len gauneri, 
výtržníci a opice. Skutočná vláda, ktorej na ľuďoch 
záleží, by však hľadala spôsoby, ako pomôcť 
dôchodcom, zamestnancom, drobným 
podnikateľom, aj budúcim a mladým mamičkám. 



 

 Na konci novembra sa v Národnej rade uskutočnilo stretnutie s francúzskym 

veľvyslancom. Jediným cieľom tohto stretnutia bolo presvedčiť slovenských poslancov o potrebe 

nasadenia slovenských vojakov za francúzske záujmy v Afrike. Všetko bolo obalené do fráz  

o potrebe brániť demokraciu a prinášať slobodu, a to tradičným „demokratickým“ spôsobom - 

vojenskou inváziou. Veľvyslancovi na stretnutí poslušne sekundovali poslanci vládnej koalície. 

Žiaľ, takto to dnes chodí. 

 Jediní, kto sa postavil proti týmto mocenským chúťkam boli poslanci ĽS Naše Slovensko 

na čele s predsedom Marianom Kotlebom, členom brannobezpečnostného výboru. Naši poslanci 

veľmi jasne tlmočili odkaz veľkej časti slovenských občanov, že Ruskú federáciu nepovažujú  

za svojho nepriateľa. Jednoznačne odmietli vyslanie našich vojakov do operácií v Afrike. 

Kým ostatní len rečnia, my konáme: 
predložili sme návrh na sfunkčnenie referenda! 

 Jeden zo základných bodov Matovičovho 
politického programu bolo sfunkčnenie referenda. No ani 
po 8 mesiacoch vlády neprišla vládna koalícia so žiadnym 
konkrétnym riešením. Podobne sa zachoval aj Pellegrini, 
neustále rečniaci o referende o predčasných voľbách, 
no bez toho, aby navrhol spôsob ako toto referendum 
urobiť skutočne úspešné. 
 Referendum je po parlamentných voľbách 
najdôležitejším nástrojom demokracie. Umožňuje 
občanom priamo rozhodovať o 
kľúčových otázkach štátu a spoločnosti. 
A presadiť tak aj veci, na ktoré vládni 
p o l i t i c i  n e m a j ú  o d v a h u 
či chuť. Tento spôsob 
ľudového vládnutia 
pritom nie je ničím 
výnimočným. Dobre 
sa osvedčil napríklad  
v prosperujúcom 
Švajčiarsku. 
 

Nefunkčné referendum 

 Súčasná zákonná úprava však robí referendum 
z viacerých dôvodov prakticky nerealizovateľným. Či už 
pre priveľký počet podpisov, aby bolo vyhlásené, alebo 
pre nutnosť vysokej účasti občanov, aby bolo platné. 
Práve to sú najväčšie problémy, keďže dnes nie je vysoká 
účasť voličov dokonca ani v parlamentných voľbách. 
Celoštátne referendum v našom právnom systéme je tak 
na rozdiel od Švajčiarska len iluzórnym nástrojom, 
ktorým v praxi nemožno presadiť takmer nič. 
 

 Skorumpovaní politici, ignorujúci potreby svojich 
občanov, sa tak na Slovensku nemusia obávať toho, 
že by im ľudia prostredníctvom referenda prekazili ich 
diabolské plány. V celej histórii Slovenskej republiky bolo 
platné len jediné referendum, nanešťastie to o vstupe 
do Európskej únie. 

Čo navrhujeme my 

 V Ľudovej strane Naše Slovensko si to dobre 
uvedomujeme a na rozdiel od vlády nielen rečníme, 
 ale aj konáme. Náš návrh, 

ktorý sme predložili 
do NR SR, by zásadným 

spôsobom referendum 
sfunkčnil. Vďaka nemu 

by na zvolanie referenda 
nebolo viac potrebných 

až 350 000 podpisov 
občanov S l o ve n s ke j  r e p u b l ik y , 

ale stačilo by ich 250 000. Rovnako 
by na platnosť referenda nebolo potrebné kvórum 
nereálnych 50 % všetkých voličov, ale stačila 
by polovica počtu voličov, ktorí sa zúčastnili posledných 
parlamentných volieb. Teda v tomto volebnom období 
by stačila účasť približne 32,5 % ľudí na to, aby bol 
výsledok referenda platný a pre vládu záväzný. 
 Náš návrh znova odhalil falošných politikov.  
Kým bol Boris Kollár v opozícii, rozprával o potrebe 
jednoduchšieho a funkčnejšieho referenda. Keď však 
mal, teraz už ako vládny politik, o referende zahlasovať, 
ani jeden poslanec z klubu Sme rodina za sfunkčnenie 
referenda nehlasoval. 

Postavili sme sa proti vyslaniu 

slovenských vojakov do strednej Afriky 



 

Politický súd s Marianom Kotlebom: 

Za pomoc rodinám 4 roky väzenia! 
 Na 4 roky a 4 mesiace do väzenia, tak znie zatiaľ 

neprávoplatný rozsudok Špecializovaného politického 

trestného súdu pre predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko. 

Možno sa teraz pýtate, že za čo taký vysoký trest, 

keď rozkrádači štátu, lúpežníci či obchodníci s drogami 

dostávajú tresty omnoho 

nižšie. Nuž, Marian 

Kotleba sa vážne previnil 

proti súčasnému 

oligarchami ovládanému 

systému – na výročie 

slovenskej štátnosti 

v roku 2017 si dovolil 

odovzdať trom slušným 

slovenským rodinám, 

žijúcim v skromných 

pomeroch a starajúcich 

sa aj o postihnuté deti, 

finančnú pomoc. Na túto 

sa v zbierke poskladalo 

niekoľko desiatok ľudí 

zo svojich poctivo 

zarobených a riadne 

zdanených peňazí. Zločin 

Mariana Kotlebu spočíva 

len v tom, že týchto 

vyzbieraných 4464,- eur, rozdelených na troje, verejne odovzdal 

týmto slušným slovenským rodinám! 

 Naozaj, aj keď sa to zdá neuveriteľné, tak nič viac 

ani menej Marian Kotleba neurobil. A súd ho za to posiela 

na viac ako štyri roky do väzenia. Marian Kotleba sa tak stal 

vôbec prvým politikom v histórii Slovenskej republiky, 

ktorý bol odsúdený nie za korupciu či rozkrádanie, teda za to, 

že iným bral, ale naopak za to, že iným dával! 

 Zbierka po rozdelení pre tri rodiny vyšla na 1488,- eur, 

a práve z tohto náhodného výsledku zbierky spravili NAKA, 

prokurátor Honz a sudkyňa Sabová, s výdatnou podporou 

protislovenských médií a mimovládok, doslova poľovačku 

na Kotlebu. Obvinenie, vykonštruované spôsobmi z 50-tych 

rokov, však nepreukázali žiadnymi skutočnými dôkazmi. 

Napriek tomu, že ľuďom bolo darovaných po 1488 eur, politicky 

motivovaná mašinéria  tento dar účelovo rozdelila 

na nesúvisiace čísla 14 

a 88, len aby v tom našla 

to, čo v tom nájsť chcela. 

Čo na tom, že toto číslo 

alebo čísla 14 a 88 sú 

bežnou súčasťou života, 

rovnako ako mnohé iné 

čísla. Čo na tom, 

že existujú stovky zmlúv 

uzavretých ministerstvami 

a inými štátnymi orgánmi 

práve na tieto čísla. 

Čo na tom, že tieto čísla 

použila pri svojich daroch 

aj Nadácia Markíza 

či bývalý primátor Košíc 

Richard Raši?! 

 V právnom štáte 

by zákon mal platiť 

pre všetkých rovnako. Ako 

je možné, že kým jedni sú 

za takmer rovnaké dary velebení a ospevovaní, iní sú trestne 

stíhaní, prenasledovaní a vláčení po súdoch. Avšak z pohľadu 

tých, ktorí chcú vidieť Kotlebu za mrežami, je dôležité len jedno 

– že finančnú pomoc odovzdal chudobným slovenským rodinám 

práve on – predseda nepohodlnej politickej strany, ktorú chce 

táto protislovenská vláda za každú cenu umlčať a zničiť! To je 

skutočný a jediný  dôvod tohto šokujúceho 

a bezprecedentného rozsudku, nad ktorým sa musí pozastaviť 

rozum každému demokraticky zmýšľajúcemu človeku. Vôbec 

pritom nejde o osobu Mariana Kotlebu, ale o dodržiavanie 

zásad spravodlivého súdneho procesu, ktoré sa týkajú všetkých. 

„Vypadá to, že se na Slovensku znovu daří návratům ryze 
politických procesů.“ 

[český spisovateľ Vladimír Kříž o súde proti Marianovi Kotlebovi] 



 

Kým v Markíze ide o charitu, 

u Kotlebu ide o zločin! 

 Počas procesu sudkyňa Sabová porušila snáď všetky 

práva na obhajobu a spravodlivý proces, ktoré dnes garantuje 

Ústava SR, trestný poriadok, medzinárodné normy, ale aj iné 

právne akty rôznej sily. Urobila tak bez ohľadu na početné, 

výrazné a zákonne odôvodnené protesty Kotlebových obhajcov, 

doslova s rozkošou. Preto tento proces nemožno označiť inak 

ako proces politický, nápadne podobný procesom tým, ktoré sa 

diali v 50-tych rokoch minulého storočia, v čase tej najtvrdšej 

totality. Azda s jedným rozdielom – boľševického prokurátora 

Urválka nahradil progresívny prokurátor Honz, ľudové súdy 

nahradil Špecializovaný trestný súd, a sudcov vyberaných 

stranou nahradila samosudkyňa Ružena Sabová. 

 A rovnako ako v tých časoch, aj teraz bola najdôležitejšia 

politická a mediálna objednávka, a nie skutočná vina, 

resp. dôkazy. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že súd a rozsudok 

je problémom len pre Mariana Kotlebu, nie je to tak. 

Dnes jedna jediná sudkyňa bez dôkazov pošle do väzenia 

Mariana Kotlebu a zajtra možno vás. Že to sa nemôže stať? 

To si povieme potom, keď za vami prídu. Napríklad kvôli rúšku. 

Alebo kvôli tomu, že sa nebudete chcieť nechať očkovať. 

Lenže potom bude neskoro spomínať na to, že Marian Kotleba 

mal zas pravdu. 

 
Mgr. Rastislav Schlosár 

Ústavnoprávny výbor NR SR 



 


