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predseda ĽS Naše Slovensko 

 Vážení občania 
Slovenskej republiky, 
 Slovensko má 
v súčasnosti skutočne 
unikátnu vládu. V histórii 
Slovenskej republiky 
od roku 1993 sa totiž ešte 

nikdy nestalo, aby vláda musela kvôli tlaku občanov 
vymeniť svojho vlastného premiéra už po roku. Kvôli tejto 
unikátnej vláde sme zažili doslova unikátny rok plný 
nezmyselných opatrení, šikanovania, vyhrážok a pokút. 
A to všetko len preto, že táto unikátna vláda sa rozhodla 
za každú cenu zarobiť na kšeftoch s testovaním ľudí stovky 
miliónov eur. 
 Vládne opatrenia každý mesiac zatvárali ďalšie 
a ďalšie prevádzky, likvidovali ďalšie a ďalšie firmy 
a mnohým rodinám brali prácu, výplaty a úspory. A hoci 
táto unikátna vláda schválila tak vysoko zadlžený 
rozpočet, že už ani nebude mať zmysel splácať štátny dlh, 
na pomoc pre krachujúce firmy a ľudí bez práce sa peniaze 
nenašli. Vždy však bolo z čoho nakupovať nové 
a nové milióny testov a v posledných mesiacoch 
aj pochybné a neoverené vakcíny. 
 Unikátna vláda však neostala len pri likvidácii 
slovenskej ekonomiky. S chuťou a vervou sa pustila 
aj do popravy slovenskej kultúry a duchovného života. 

 Vláda, ktorá samú seba prezentuje ako vládu 
konzervatívnu a kresťanskú, medzi prvými v Európe 
zatvorila kostoly a ľuďom zobrala okrem slobodného 
dýchania aj slobodu náboženského vyznania. Jednoducho 
unikátna vláda. 
 Aby toho nebolo málo, tak počas neustále 
predlžovaného umelého núdzového stavu vláda naplno 
využila obmedzenie slobody pohybu obyvateľstva 
a zo Slovenska spravila doslova diaľnicu pre konvoje 
vojenskej techniky NATO smerom na východ. 
Tak servilne, ako táto súčasná slovenská vláda, sa k USA 
a NATO nesprávala ani vláda Mikuláša Dzurindu. 
A to je už čo povedať. 
 Ľudia sú už skutočne naštvaní a majú tejto unikátnej 
vlády plné zuby. Heger sa snaží byť za cukríka, 
a preto trošku uvoľnil bič a opatrenia. Ale netreba sa 
nechať opiť rožkom. Podľa všetkého na jeseň pripravujú 
radikálne sprísnenie opatrení spojené s kontrolou 
očkovania populácie. Unikátna vláda sa totiž sama 
od seba len tak nezastaví. 
 Preto sa nesmieme nechať oklamať a zotročiť! 
Využime pekné dni na nabratie životnej energie, aby sme 
boli na jeseň pripravení na boj o slobodu. O slobodu 
osobnú, aj o slobodu národnú! 

Slovo Mariana Kotlebu 

O unikátnej vláde 
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 Ešte pred niekoľkými rokmi by nikoho ani len 
nenapadlo, že sa u nás nájdu ľudia, ktorí budú 
spochybňovať úplne samozrejmé a prirodzené veci. 
Napríklad skutočnosť, že otcom môže byť len 
muž a matkou len žena a teda, že žiadni iní 
rodičia jednoducho neexistujú. Dnes je 
však všetko inak. Liberálni blázni čoraz 
viac pretláčajú tzv. gender ideológiu, 
podľa ktorej existuje viac ako 30 
ľudských pohlaví a adoptovať a 

vychovávať deti môžu aj 
homosexuálne páry. V Európskej únii 
toto šialenstvo zašlo až tak ďaleko, že 
namiesto otec a matka sa do rodných listov detí a iných 
dokladov uvádza len rodič 1 a rodič 2.  

 Táto zvrhlá liberálna agenda, snažiaca sa 
o rozvrátenie tradičného modelu ľudskej spoločnosti, sa 
postupnou salámovou metódou pretláča po celom svete. 
Plán, ktorý sa liberálom osvedčil na Západe je jasný: 
Najskôr presadiť registrované partnerstvá homosexuálov, 
potom ich rozšíriť na manželstvá a nakoniec im umožniť 
adopcie detí. V niektorých krajinách sa už zbláznili až 
natoľko, že chcú dokonca umožniť, aby mohol otehotnieť 
aj muž. A priamo v samotnom Bruseli, centre Európskej 
únie, sa každoročne koná burza detí, na ktorej si 
homosexuáli doslova kupujú deti podľa výberu. Dokonca v 
Holandsku, kolíske Európskej únie, už niekoľko rokov 
oficiálne funguje politická strana pedofilov. 

 Bohužiaľ, tento chorý trend pomaly, ale isto 
zasahuje aj Slovensko. LGBT komunite úchylákov 
najnovšie vychádza v ústrety pripravovaná novela 
školského zákona z dielne ministra školstva za SaS 
Gröhlinga, vyučeného obuvníka. Podľa tejto novely sa 
bude môcť meniť pohlavie detí a študentov napríklad 
na maturitnom vysvedčení. Inými slovami, ak niekto 
zmaturuje ako muž, bude si môcť spätne zmeniť pohlavie 
na ženské a naopak. Deti majú byť podľa tejto novely 

vychovávané podľa tzv. inkluzívneho princípu, čiže 

v duchu hodnôt Európskej únie, 
ako sú láska k imigrantom, 
alebo LGBT propaganda. 

 Po stáročia bolo celkom prirodzené a normálne, 
že kto sa narodil ako muž a žena, zostal mužom a ženou 
do konca života. ĽS Naše Slovensko preto odmieta, aby si 
niekto zo zmeny pohlavia robil politickú agendu a túto 
prirodzenosti sa protiviacu myšlienku vtĺkal do hláv našich 
detí. Vidíme na štátoch západnej Európy, kam takáto 
politika bezbrehého liberalizmu vedie. Ku skaze. 

 Preto sme v Národnej rade predložili novelu 
Ústavy SR, v ktorej sa jednoznačne hovorí, že rodičom 
môže byť len otec – muž a matka – žena. A taktiež, 
že pohlavná identita človeka je nemenná a je určená 
jeho pohlavím pri narodení. Aj týmto spôsobom chceme 
celému Slovensku jednoznačne ukázať, že ĽS Naše 
Slovensko ani o krok neustúpi v ochrane našich rodín, 
tradičných hodnôt a zdravého rozumu! 

OTEC MATKA 

MUŽ ŽENA 
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 Mnohí z nás si ešte pamätajú nezabudnuteľnú atmosféru detských táborov, spojených najmä s letnými 
či zimnými prázdninami. Detské tábory sú nepochybne jednou z tých vecí, na ktoré sa deti veľmi tešia a celý život 
na ne radi spomínajú. Žiaľ, na Slovensku je veľké množstvo slušných rodín, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť svojim 
deťom takýto tábor. Obzvlášť teraz, keď sa mnohé rodiny dostali kvôli likvidačným vládnym opatreniam 
do ekonomických problémov. 
 Ľudová strana Naše Slovensko každý rok organizuje skvelé letné aj zimné tábory pre deti zo slušných, ale slabšie 
situovaných rodín. Naši skúsení animátori a pedagógovia dokážu deťom vždy pripraviť bohatý športový 
a kultúrny program, plný zábavy, zážitkov, ale aj výchovy a vzdelávania. V našich táboroch sa v priebehu posledných 
rokov vystriedalo už takmer 500 detí z celého Slovenska. Deti v nich získajú možnosť zaujímavo, užitočne a poučne 
stráviť svoj voľný čas počas prázdnin. Na vlastných zážitkoch zistia, 
že prázdniny sa dajú tráviť aj inak, ako zavretí pred televízorom, 
či v mestskom zábavnom a nákupnom centre. Okrem iného majú deti 
v tábore možnosť spoznať slovenskú prírodu, kultúrne pamiatky, 
či získať pozitívny vzťah k zvieratkám. 

Organizujeme detské tábory 

Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 



 

Chránime prírodu  
nielen slovami, ale aj skutkami 

 Vládni politici často rozprávajú o tom, 
ako treba chrániť životné prostredie, keď ale príde  
na lámanie chleba zahlasujú úplne inak. Typickým 
príkladom môže byť ich postoj k návrhom  
ĽS Naše Slovensko riešiacim práve ekologické problémy. 

 Predkladáme ekologické zákony 

 Od zvolenia do Národnej rady SR sme predložili 
množstvo zákonov, ktoré by výrazným spôsobom prispeli 
k ochrane našej krásnej slovenskej prírody.  
Za všetky spomeňme len návrh na vyhlásenie dreva  
za strategickú surovinu, návrh na zavedenie povinného 
označovania geneticky modifikovaných potravín, či návrh 
na zákaz ťažby nerastov metódou kyselinového 
frakovania. A najnovšie aj viacero zákonov na podporu 
využívania alternatívnych palív - LPG a CNG v osobných 
motorových vozidlách. 

 Uvedenými zákonmi nadväzujeme na ekologickú 
iniciatívu Mariana Kotlebu, ktorý sa ešte ako predseda 
Banskobystrického samosprávneho kraja výraznou mierou 
pričinil o zastavenie ťažby zlata na strednom Slovensku 
mimoriadne škodlivou kyanidovou metódou. 

 Aj v otázke ekológie však vidíme, ako pristupujú 
vládni politici k našim návrhom. Kým my vždy podporíme 
každý návrh v prospech Slovenska, bez ohľadu na politické 
tričká, štandardní politici len hľadajú výhovorky, prečo 
naše návrhy odmietnuť. Preto neprekvapí, že pri všetkých 
týchto návrhoch vládni poslanci „milujúci prírodu“ 
hlasovali PROTI alebo sa alibisticky ZDRŽALI hlasovania.  
A to aj napriek tomu, že by preukázateľne viedli  
k výraznému zlepšeniu kvality životného prostredia. 

 Pracujeme aj v teréne 

 Tiež si uvedomujeme, že príroda a najmä lesy, pôda 
a voda sú prírodným bohatstvom, ktoré musíme uchovať 
pre ďalšie generácie Slovákov. 

 Preto okrem predkladania návrhov v parlamente 
pracujeme aj priamo v teréne. Naša strana pravidelne 
organizuje eko-akcie, pri ktorých naši členovia 
a sympatizanti čistia slovenskú prírodu 
od priemyselného aj individuálneho odpadu. Taktiež 
sa zapájame do čistenia riečnych tokov a do vysádzania 
mladých lesných porastov. Na tento rok sme 

si predsavzali vysadiť 50-tisíc mladých stromčekov. 
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Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 

Jediní sme vždy hlasovali 

proti 
predĺženiu núdzového stavu! 

 Slovensko sa už takmer rok nachádza v núdzovom stave. Nejde o nič 
iné ako o zle zamaskovanú totalitu. Napokon posúďte sami, čím všetkým sme 
si za posledný rok museli prejsť. Nemohli sme sa slobodne pohybovať 
ani po svojej rodnej dedine, meste či prírode, kvôli zákazu vychádzania, 
ako keby u nás zúrila skutočná vojna. Nemohli sme navštevovať dokonca 
ani len svojich blízkych v nemocniciach, a návšteva rodičovského hrobu bola 
priestupkom. 

 Na verejnosti sme sa mohli pohybovať len s náhubkom v podobe rúška 
či respirátoru. Každý týždeň nám vŕtali v nose, pretože bez negatívneho testu 
sme nemohli pracovať a ani zaniesť naše deti do školy alebo škôlky. Vláda 
zavrela reštaurácie a mnohé iné prevádzky a pripravila tak o živobytie tisíce 
statočných slovenských občanov. Za to však nechala otvorené banky a veľké 
hypermarkety patriace zahraničných nadnárodným firmám. 

 Vládne protikresťanské strany dokonca zavreli aj kostoly, a to v čase 
najväčších kresťanských sviatkov. Namiesto dôstojného slávenia Veľkej noci 
pre nás všetkých vláda pripravila len šikanu, zákazy, príkazy a obmedzenia. 
Zamyslime sa: Ako by to asi vyzeralo, keby sa to isté stalo v moslimskej 
krajine? Keby tam počas moslimských sviatkov zavreli mešity? Do hodiny by 
bola revolúcia! U nás to síce nehrozí, ale pre každý prípad sa vláda 
pred protestmi Slovákov poistila tak, že preventívne zakázala všetky 
zhromaždenia a schválila ústavný zákon, ktorý jej umožňuje predlžovať 
núdzový stav prakticky donekonečna.  

 Hoci sa niektoré z týchto totalitných opatrení pomaly uvoľňujú, 
už teraz máme indície, že sa na jeseň všetko toto utrpenie zopakuje. 
V takom prípade však už nemôžme viacej mlčať, ale musíme sa všetci 
pripraviť na masové protesty proti tejto tyranii. Ak totiž túto 
protislovenskú vládu nezastavíme, dôsledky jej politiky budú 
pociťovať ešte aj naši vnuci a mnohé ďalšie generácie Slovákov. 

 V poslednom období 
americkí agenti po celom svete 
rozpútali doslova protiruskú 
hystériu, ktorej sa ochotne 
chytila aj vláda a médiá 
hlavného prúdu na Slovensku. 
Podľa médií Rusi útočili 
na muničné sklady v českých 

Vrběticiach, Rusi chcú útočiť 
na Ukrajinu, Rusi sú zodpovední 
pomaly za všetko zlo vo svete 
a zajtra zaútočia aj na nás. 
Presne túto obohranú pesničku 
počúvame stále dokola, 
a to všetko len s jediným cieľom 
- aby tí skutoční zločinci, 
ohrozujúci medzinárodnú 
stabilitu a mier vo svete zostali 
skrytí a nepotrestaní.  
 Stačí sa pozrieť na prípad 
výbuchu muničného skladu 
v českých Vrběticiach, 
ktorého medializácia nemohla 
byť pre nepriateľov Ruska 
načasovaná lepšie...  

HROZBA JE 

NATO 

NIE RUSKO! 

(pokračovanie na poslednej strane) 
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 Pod zámienkou boja proti koronavírusu prijala  
amatérska vláda Igora Matoviča sériu zákazov, príkazov 
a obmedzení. Ich výsledkom však nebolo zastavenie 
šírenia COVIDU-19, ale len systematická likvidácia 
slovenských podnikateľov a výrobcov. 
              V dôsledku zatvorených reštaurácií, školských 
jedální a iných  prevádzok nemajú slovenskí farmári 
a poľnohospodári kam predávať svoje výrobky 
a potraviny. Hrozí, že mnohé z nich zhnijú a skončia 
na skládke a ich predajcovia v likvidácii. 
 Po takmer roku znášania vládnych opatrení 
sa mnohé slovenské rodiny dostali do ťažkých finančných 
a sociálnych problémov. Desaťtisíce rodín žije  na hranici 
chudoby, ľuďom chýbajú peniaze dokonca 
už aj na základné potraviny. To všetko kvôli vláde 
a jej opatreniam, ktoré uprednostňujú cudzie firmy 
a záujmy pred domácimi - slovenskými.  

 My v ĽS Naše Slovensko si veľmi dobre 
uvedomujeme, že práca politikov nesmie byť iba 
o nekonečných a nikam nevedúcich diskusiách 
a prázdnych sľuboch. Politici musia ísť príkladom 
a pomáhať reálnymi činmi. 
 V marci sme preto v našej strane zorganizovali 
veľkú charitatívnu akciu, ktorou sa snažíme riešiť nielen 
sociálne, ale aj hospodárske a ekonomické problémy 
slovenských občanov. 
 Od slovenských poľnohospodárov a farmárov, 
ktorí v dôsledku vládnych opatrení stratili odbyt 
pre svoju produkciu, sme nakúpili tony kvalitných 
slovenských zemiakov. Tieto sme cez naše regionálne 
stranícke štruktúry následne rozdali slušným slovenským 
rodinám, aby sme im tak aspoň trošku uľahčili ich ťažký 
osud spôsobený nezmyselnými vládnymi opatreniami. 

Pomohli sme 
rodinám aj pestovateľom 

 Po vstupe Slovenska do EÚ začala cielená likvidácia  
našej potravinovej sebestačnosti. Dnes je na úrovni kritických 
38%. Každý rok zo zahraničia dovážame základné potraviny 
v hodnote takmer 2 miliardy eur. Tieto potraviny si pritom 
dokážeme vypestovať sami a pri ich produkcii by sme mohli 
zamestnať až 150-tisíc ľudí. 

 Poslanci za ĽS Naše Slovensko preto v Národnej rade  
predložili novelu zákona o verejnom obstarávaní, 
ktorý umožní slovenským školám, domovom dôchodcov 
a nemocniciam nakupovať potraviny, ovocie a zeleninu 
priamo od slovenských pestovateľov, chovateľov 
a výrobcov. 

Predložili sme návrh zákona 
na podporu slovenských producentov 



 

Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 

 Takmer 1 miliarda eur! Toľko stálo obyvateľov 
Slovenska nezmyselné plošné testovanie. Testami, 
o ktorých sa svojho času vyjadril bývalý premiér Matovič 
tak, že by nimi netestoval ani svojho psa. No ani to 
nebránilo vláde v tom, aby nimi ľudí nútil testovať sa 
každý týždeň v duchu hesla: keď sa už nakúpili, treba ich 
minúť! Pritom práve pri čakaní v radoch na testovanie 
v daždi a mraze sa zvyšovalo riziko ochorenia ľudí. 
Testovanie tak nič nezlepšilo, práve naopak ľudí vystavilo 
stresu a zvýšenému riziku nákazy. 
Podľa vlády malo byť pritom 
testovanie dobrovoľné, no už 
čoskoro sa ukázalo, že bolo 
takpovediac „dobrovoľne - nasilu“, 
pretože bez negatívneho testu boli 
ľudia úplne vyradení z normálneho 
života. 
 

Očkovanie nie je riešenie 
 

 Ešte horším riešením 
tzv. koronapandémie je  očkovanie. Zatiaľ dobrovoľné, 
no už čoskoro kvôli COVID-pasom asi tak dobrovoľné, 
ako bolo plošné testovanie. 
 Ľudová strana Naše Slovensko dlhodobo presadzuje 
dobrovoľné očkovanie. Princíp dobrovoľnosti je obzvlášť 
dôležitý pri očkovaní proti koronavírusu, pretože ide 
o použitie narýchlo zbúchaných vakcín s doposiaľ presne 
neurčenými rizikami a nežiadúcimi účinkami. Kým iné 
vakcíny sa bežne testujú viac ako 7 rokov, tieto moderné 
proti korone sa neskúšali ani rok! V súčasnosti používané 
vakcíny sú stále schválené len na núdzové, podmienečné 
použitie. A zaočkovaní ľudia sú tak v podstate 
len pokusnými králikmi, na ktorých sa testujú skutočné 
účinky týchto vakcín.  

 

Očkovací kolotoč smrti 
 

 Mnohí zaočkovaní ľudia sa domnievajú, že podaním 
jednej či dvoch dávok vakcíny sa všetko skončí a oni budú 
mať slobodu tak, ako to hlása vládna propaganda.  
V skutočnosti sa tento očkovací kolotoč smrti tak skoro 
neskončí, ale bude sa točiť znova a znova. Už dnes totiž 
výrobcovia vakcín priznávajú, že v budúcnosti bude nutné 

každoročné preočkovanie. Čo je 
to za vakcínu, ak sa musí každý rok 
podávať znova? Nejde náhodou 
len o kšeft?  
 Biznis s vakcínami patrí 
v rámci zdravotníctva 
k najziskovejším. Očkovacie lobby 
si rôznymi spôsobmi podmanili 
vlády štátov na celom svete. Inak 
by nebolo možné, aby vlády nútili 
celé národy očkovať sa látkami, 
ktoré neboli ešte dostatočne 
a dôveryhodne preskúmané, 

a o ktorých dlhodobých nežiadúcich účinkoch v podstate 
nič nevieme.  
 

Vitamíny preukázateľne pomáhajú 
 

 Mnohé klinické štúdie jasne dokázali, 
že pri prevencii a liečbe respiračných chorôb, medzi ktoré 
patrí aj koronavírusová infekcia, pomáhajú dávky 
vitamínov C a D spolu s minerálmi zinkom a selénom.  
Z  tohto dôvodu Ľudová strana Naše Slovensko prikročila 
k činom a tisícom rodinám po celom Slovensku sme 
rozdali práve tieto vitamíny a minerály. Ak by vláde išlo 
o zdravie obyvateľov, takéto vitamíny by dostali úplne 
všetci a zadarmo. 

Vláda pod vedením Hegera a Matoviča minula stovky miliónov na nezmyselné testovanie. 
Keby tie peniaze dali radšej na vitamíny a modernizáciu nemocníc, ľudia nemuseli vôbec zomierať. 

Osvedčené vitamíny 
namiesto pochybnej vakcíny 
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 Katastrofálny stav zdravotníctva sa obzvlášť závažne prejavuje práve teraz - v ére 
koronavírusu, ako výsledku projektu Covid-19. Namiesto toho, aby vláda  liečila ľudí, 
ktorí v dôsledku tohto vírusu ochorejú, núti ľudí do plošného testovania nespoľahlivými 
testami. Testovania, ktoré viac škodí, ako pomáha. Pre chorých ľudí v nemocniciach a celkovo 
pre zlepšenie úrovne zdravotníctva na Slovensku však vláda neurobila takmer nič. Pritom 
za peniaze, ktoré sme za uplynulý rok dali na plošné testovanie, sme pritom mohli výrazne 
zmodernizovať všetky slovenské nemocnice! 

 Namiesto modernizácie nemocníc sa však vláda vydala cestou presadzovania 
pochybného očkovania. Dlhodobé účinky ponúkaných vakcín nikto nepozná, pretože sú ešte 
stále len vo fáze testovania. Z občanov Slovenskej republiky sa tak stali doslova pokusné 
králiky očkovacieho biznisu. A to všetko so súhlasom vlády! 

 
ROZDALI SME VITAMÍNY ZA 115



 

 
ROZDALI SME VITAMÍNY ZA 115-TISÍC EUR 

 V ĽS Naše Slovensko sme sa preto rozhodli pomôcť Slovákom celkom iným prístupom. 
Slovenskej firme sme dali vyrobiť desaťtisíc vitamínových balíčkov, ktoré rozdávame  
do rodín po celom Slovensku. Peniaze, ktoré sme dostali zo štátneho rozpočtu za výsledky 
vo voľbách, aj týmto spôsobom vraciame našim voličom, sympatizantom a všetkým slušným 
ľuďom. Kombinácia vitamínov D a C spolu s minerálmi zinok a selén sú aj podľa posledných 
vedeckých štúdií veľmi účinné pri prevencii, ale aj liečbe koronavírusovej infekcie. Rozhodne ide 
o účinnejšie riešenie, ako je nezmyselné opakované testovanie za milióny eur. Za tieto obrovské  
                       peniaze vláda takéto vitamínové balíčky mohla rozdať všetkým obyvateľom  
                       Slovenskej republiky. Aj v tomto je rozdiel medzi nami a súčasnou vládou. Kým vláda  
                       hľadí na svoje kšefty, my sa snažíme pomáhať aspoň toľko, koľko je v našich silách. 

Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 



 

Osadníci opäť útočili! 
Zastali sme sa ľudí v Rudňanoch. 

 Už v roku 2010 sa obec Rudňany v okrese Spišská 
Nová Ves stala známou kvôli brutálnym útokom 
osadníkov na slušných obyvateľov obce. Za jedenásť 
rokov sa vymenili štyri vlády, ale pre ľudí v Rudňanoch sa 
nič nezmenilo. Spolu s počtom agresívnych osadníkov, 
rastie aj peklo v ich životoch. 

 Dňa 16. apríla 2021 sa v Rudňanoch uskutočnil ďalší 
brutálny útok osadníkov na slušných ľudí. Skupina 
pätnástich osadníkov vo veku 16 až 23 rokov napadla dve 
ženy. A dôvod? Ženy sa prišli opýtať tejto skupinky 
útočníkov, prečo napádajú ich 
deti vo veku približne 10 rokov. 
Osadníci im však priestor 
na otázky nenechali a okamžite 
na ženy zaútočili. Staršiu zo žien 
kopli do tváre, zhodili na zem, 
kde ju ďalej kopali. Našťastie sa 
jej však podarilo z miesta útoku 
utiecť a zamknúť sa do bytu. 
Následne na to sa do tohto 
bytu prišla skryť aj jej mladšia 
sestra, ktorú osadníci za vlasy 

stiahli zo schodov v bytovke. Útočníci následne vtrhli 
aj do bytu, v ktorom sa ženy skrývali. So slovami: „Tu je 
policajné komando, vás pozabíjame, vás porežeme.“ 
na byte vykopli vchodové dvere. Mladšiu zo žien asociáli 
hodili do sklenených dverí v kuchyni a následne 
na ňu sklenenými črepinami útočili. 

 Ženy volali na políciu šesť alebo sedemkrát. 
Na miesto dorazili štyri policajné autá, z ktorých vystúpili 
len dvaja policajti, ostatní zostali sedieť v autách. 

Vyhrážky útočníkov pokračovali aj po príchode polície. 
Polícia nijako nezasiahla, dokonca útočníkov 
ani nelegitimovala. 

 Ženy skončili na urgentnom príjme. Policajti 
konanie útočníkov zľahčovali a trestné oznámenie prijali 
až po šiestich hodinách presviedčania. Mladšej žene 
povedal policajt nasledovné slová: „Keď mi pätnásť 
Cigánov povie, že ty si zaútočila prvá, komu mám veriť?“ 
Toto absurdné vyjadrenie policajta skutočne nepotrebuje 
komentár. 

 Osud napadnutých žien nás  
nenechal ľahostajných. Situáciu sme 
prišli preveriť priamo na miesto 
brutálneho útoku v obci Rudňany. 
Tí, ktorí nikdy nežili v blízkosti 
neprispôsobivých osadníkov, 
nemôžu pochopiť, v akých 
otrasných životných podmienkach 
slušní ľudia v blízkosti niektorých 
osád žijú. Úlohou polície je týchto 

ľudí za každú cenu chrániť 
a pomocou hliadkovej činnosti sa účinne podieľať 
na prevencii pred páchaním kriminality všetkých druhov. 

 Žiaľ, v tomto konkrétnom prípade polícia 
absolútne nekonala a útok, ktorého následkom bolo 
zranenie dvoch žien, neoprávnený vstup do bytu, jeho 
zničenie a vyhrážanie sa viacerým osobám priamo pred 
očami policajtov, nijako neriešila. Preto sme podali 
kvalifikované trestné oznámenie na príslušníkov OO PZ 
Markušovce. Prípad budeme naďalej pozorne sledovať. 

Bojujeme za Slovensko www.kotlebovci.sk 



 

 Mnohí sa pýtate, čo sa stalo v našej strane, 
že od nás odišli Uhrík a Mazurek. Obaja sa do našej 
strany pridali až v čase, keď už bola najväčšia bitka 
vybojovaná a strana zažila svoj prvý úspech. Bolo ním 
zvolenie Mariana Kotlebu za predsedu 
Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. 
Toto víťazstvo dosiahol 
s podporou zakladajúcich členov 
ĽS Naše Slovensko, teda bez 
Uhríka aj bez Mazureka. 
 

Raketová kariéra 

 Politická kariéra Uhríka 
začala v roku 2015, kedy ho 
Marian Kotleba na odporúčanie 
Martina Beluského vymenoval 
do funkcie riaditeľa úradu BBSK. 
Uhrík potom vďaka strane zažil 
doslova raketovú kariéru. V roku 
2016 sa stal poslancom 
Národnej rady Slovenskej 
republiky a v roku 2019 bol 
za ĽS Naše Slovensko zvolený 
za poslanca Európskeho 
parlamentu. Inými slovami, 
predseda Uhríkovi dôveroval 
a strana ho vo všetkom 
podporovala a tlačila dopredu. Hoci sa signály 
o nekalých úmysloch Uhríka objavovali, musíme si 
priznať, že sme si ich nepripúšťali a nechceli vidieť. 

16-tisíc eur mesačne. V čistom! 

 V rámci našej strany platí pravidlo, o ktorom vedel 
aj Uhrík, keď kandidoval na europoslanca: každý môže 
byť europoslancom iba raz! Prečo? Pretože keď je človek 
europoslancom už dve volebné obdobia, má nárok 

na doživotný dôchodok z EÚ, 
ktorý sa počíta z príjmu 
europoslanca, čo je zhruba 
16-tisíc eur mesačne. Práve toto 
je možno Uhríkova motivácia 
od nás odísť. Aby mohol byť 
znova europoslancom. 
 

Zlaté dieťa strany 

 Milan Mazurek sa nedá 
nazvať inak ako zlaté dieťa 
Ľudovej strany Naše Slovensko.  
V kampani dostal tretinu 
všetkých straníckych bilbordov, 
Marian Kotleba mu osobne robil 
najväčšiu reklamu a najviac ho 
podporoval na súde. Poslanci 
ĽS Naše Slovensko sa mu 
poskladali na peňažný trest 
vo výške 10-tisíc eur. Žiaľ, zdá sa, 
že sláva aj jemu stúpla do hlavy 
a svoje osobné ambície, ego 

a predstavy povýšil nad záujmy nielen celej strany, 
ale aj nad samotnú národnú myšlienku. 

Odchod Uhríka a Mazureka? 

ZA VŠETKÝM HĽADAJ PENIAZE! 

 Na rozdiel od odídencov nezačal Marian Kotleba 
svoju kariéru ako poslanec NR SR alebo ako riaditeľ 
nejakej inštitúcie. Politický boj začal ako stredoškolský 
učiteľ informatiky, ktorého za nekompromisnú obhajobu 
národných záujmov prepustili zo zamestnania. 

 Prehnitý a skorumpovaný systém, proti ktorému 
bojuje, mu  celý čas hádzal polená pod nohy. Kým iní si 
robili kariéru a užívali bezproblémový život, Mariana 
Kotlebu celé roky sprevádzali policajné razie, domové 
prehliadky, nezákonné zadržania, víkendy strávené 
v CPZ-kách, trestné stíhania a súdy, a dokonca aj fyzické 
útoky na neho samotného a jeho rodinu. 

 Bez obetavosti, nasadenia a vytrvalosti Mariana 
Kotlebu by ste o ľuďoch, ktorí našu stranu opustili, 
nikdy ani nepočuli. Žiaľ, už mnohokrát v histórii sa 
ukázalo, že za judášsky groš dokážu zradiť aj najbližší. 

Kým Kotleba trpel, oni sa viezli 
 
 Kým v celej Európe sa národné a vlastenecké 
strany v boji proti nezmyselným koronaopatreniam 
spájajú, Uhrík a Mazurek sa vydali presne opačnou 
cestou. Na radosť všetkých liberálov sa pokúsili 
roztrieštiť najväčšiu a zároveň jedinú parlamentnú 
národnú a kresťanskú slovenskú politickú stranu, 
Ľudovú stranu Naše Slovensko. 

 Liberálom sa navyše odídenci neváhajú postupne 
aj čoraz viac prispôsobovať. V ich znaku už nenájdete 
slovenský dvojkríž a v parlamente dokonca podporujú 
plošné očkovanie proti koronavírusu.  

 Odídenci na čele s Mazurekom nielen škodia, 
ale aj klamú. Nedokázali totiž ani naplniť svoj sľub, 
ktorý dali vo forme písomného čestného vyhlásenia, 
že ak vystúpia z poslaneckého klubu ĽS Naše Slovensko, 
tak sa vzdajú poslaneckých mandátov. 

Uhrík a Mazurek pomohli liberálom 

Kde boli zradcovia v čase, keď Marian Kotleba, 
Marcel Urban a ďalší zakladajúci členovia bojovali 
za  práva slušných ľudí v Šarišských Michaľanoch? 

Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 



 

HROZBA JE NATO NIE RUSKO! 
(pokračovanie zo strany 5)  
 Hoci výbuch sa stal ešte v roku 2014, správa českej 
tajnej služby, že ho majú mať na svedomí ruskí agenti, 
prichádza práve v čase vrcholiacej protiruskej propagan-
distickej kampane zo  strany svetovládcov z USA, NATO 
a EÚ. Vinu hodili po siedmich rokoch na Rusko bez akých-
koľvek dôkazov či súdneho konania, akoby to bola hotová 
vec, ktorú netreba 
nijako preukazovať. 
 Na  vlnu nasko-
čila aj Hegerova vláda, 
keď celkom zbytočne 
a hlúpo vyhostila 
zo Slovenska troch 
ruských diplomatov, 
ktorí s týmto prípa-
dom nemajú nič spo-
ločné a Slovensku svo-
jou činnosťou nijako 
neublížili. Zo strany 
vlády tak išlo len 
o prejav nekonečnej 
servilnosti voči USA 
a NATO, ktoré sú sym-
bolom agresívnej sve-
tovládnej politiky. 
 ĽS Naše Sloven-
sko túto nezmyselnú 
protiruskú politiku 
odmieta. Ruskú fede-
ráciu považujeme 
za prirodzene priateľ-
ský slovanský štát, 
ktorý už naši národní 
velikáni Ľudovít Ve-
lislav Štúr a Svetozár 
Hurban Vajanský po-
kladali za garanta 
slovanskej vzájom-
nosti. 
 Napokon, nie je to Rusko, čo sa rozťahuje po celom 
svete. Pre názorný príklad nemusíme chodiť ďaleko. 
Cez Slovensko vo dne v noci prechádzajú konvoje vojen-
skej techniky NATO, ktoré mieria smerom k Rusku. 
Ruskej federácii je vytýkané, že svojich vojakov umiestňu-
je na svoje vlastné hranice, ale že z druhej strany hraníc 
stoja armády mnohých štátov NATO, to je už úplne 
v poriadku. Takýto agresívny imperialistický prístup 
v dlhodobom horizonte nemôže priniesť nič iné, ako voj-
nu. Vojnu, v ktorej bude najviac trpieť civilné obyvateľ-
stvo. Vojnu, na ktorej znova zbohatnú tí najbohatší. 

 ĽS Naše Slovensko preto radikálne vystupuje nielen 
proti rozširovaniu zločineckej organizácie NATO 
a vysielaniu slovenských vojakov na ruské hranice, 
ale aj proti príchodu amerických vojakov na Slovensko. 
Tieto kroky totiž považujeme za zbytočné provokácie, 
ktoré úplne nezmyselne zatiahnu Slovensko do konfliktu 
s Ruskou federáciou. To je pre nás absolútne neprijateľné! 

 Podobne nepri-
jateľné je pre nás 
aj podriaďovanie vo-
jenskej infraštruktúry 
Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky zá-
ujmom a vojensko-
politickým cieľom 
Spojených štátov 
amerických. Ide najmä 
o velenie 5. pluku špe-
ciálneho určenia, dis-
lokovaného v Žiline, 
vojenský výcvikový 
priestor a letisko 
Kuchyňa, vojenský 
výcvikový priestor 
Lešť a predovšetkým 
letisko Sliač. Práve 
letisko Sliač je totiž 
pre americkú armádu 
strategicky mimoriad-
ne zaujímavé. Preto 
aj napriek protestom 
verejnosti jeho odo-
vzdanie do americ-
kých rúk pomaly, 
ale isto, napreduje. 
Dodnes nebola sprís-
tupnená oficiálna ver-
zia zmluvy o obrannej 
spolupráci medzi SR 
a USA.  

 S touto servilnou proamerickou politikou začala 
už minulá vláda Fica, Danka a Bugára. Ešte s väčším 
nasadením v nej pokračuje súčasná vláda na čele 
so staronovým ministrom obrany Jaroslavom Naďom, 
ktorý sa ani netají svojím fanatickým obdivom k USA. 
 My v Ľudovej strane Naše Slovensko takúto 
protislovenskú politiku jednoznačne odmietame! 
Naopak, cestu vidíme vo vystúpení z NATO a vyhlásení 
štátnej neutrality tak, ako ju majú Rakúsko, Švajčiarsko, 
Švédsko, Fínsko, Írsko, či maličké Moldavsko. 
A v budovaní vlastnej slovenskej armády! 
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