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Len naša strana dnes drží vlajku slobody!
Vážení členovia a sympatizanti ĽS Naše
Slovensko, milí priatelia!

Všetci sme svedkami zrýchľujúceho sa tempa
zavádzania najrôznejších novostí do života
celej našej spoločnosti. Avšak na rozdiel od
minulosti sa tieto novinky a „vylepšenia“
nedotýkajú len života pracovného, alebo
ekológie. Tieto novinky sa tentokrát veľmi silno
a osobne dotýkajú súkromných životov všetkých obyvateľov Slovenska.
Teda aj nás a našich blízkych. Čo konkrétne mám na mysli? Samozrejme,
hovorím o nezmyselných, šikanóznych a čoraz viac totalitných opatreniach
zavádzaných vládou v súvislosti s projektom Covid-19.
Cieľ súčasnej vlády, poctivo slúžiacej Novému svetovému poriadku,
je jasný: do očkovania dotlačiť čo najväčšiu časť populácie. Najprv pod
zámienkou ochrany zdravia, neskôr otvoreným nátlakom. A to za každú
cenu. Bez ohľadu na stúpajúci počet ľudí s vážnymi stavmi po očkovaní.
Ľudová strana Naše Slovensko je jedinou politickou stranou, ktorá
dlhodobo vyznáva princíp slobody v očkovaní. Nespochybňujeme princíp
očkovania, spochybňujeme vakcíny, ktoré sú v súčasnej dobe do ľudí, a
najmä do detí, pichané. Nad týmito vakcínami totiž Slovenská republika
nemá absolútne žiadnu kontrolu. A tu je pes zakopaný!
My sme vždy boli, sme, a aj vždy budeme proti povinnému
očkovaniu. Ostatné strany v tejto otázke len váhajú a prispôsobujú sa
momentálnym náladám v spoločnosti. My však vieme, aká nebezpečná hra
sa za vakcínami proti koronavírusu skrýva, a preto v tejto otázke nikdy
neustúpime.
Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda ĽS Naše Slovensko

Podpredseda strany
Martin Beluský
vystúpil v RTVS
Podpredseda ĽS Naše
Slovensko Ing. Martin Beluský,
PhD. dňa 6. júna vystúpil v
nedeľnej relácií RTVS.
Martin Beluský znova
ukázal, že je jeden z
najcharizmatickejších
členov
predsedníctva našej strany.
Jeho argumenty boli tak silné,
že samotná poslankyňa za
liberálnu SaS Jana Bitto
Cigániková
požiadala
moderátora, aby aktívnejšie
zasahoval do jeho prejavu.
Ak ste si podpredsedu
Martina Beluského v RTVS
nestihli pozrieť naživo, môžete
si po kliknutí na obrázok pozrieť
zostrih jeho vystúpení.

Zostrih po kliknutí na obrázok.

Spustili sme úspešný projekt alternatívneho spravodajstva
Mnohí z vás ste si určite všimli náš ďalší
úspešný projekt alternatívneho spravodajstva s
názvom Kotlebovci správy.
Tie najzaujímavejšie a častokrát médiami
opovrhované informácie prináša na pravidelnej
báze sympatická Kristína Laššáková. Zahmlievaniu
skutočných problémov zo strany liberálnych médií
je nadobro koniec!
Naše správy zverejňujeme pravidelne na
hlavnej
straníckej
facebookovej
stránke
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko.
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Naša práca v Národnej rade SR

Na 32. schôdzu Národnej rady SR sme predložili 4 návrhy zákonov
1. Návrh zákona na „zníženie financovania politických strán“
V minulých volebných obdobiach sa viaceré
politické strany a politické hnutia snažili z pozície
opozičnej strany presadiť úplne zrušenie financovania
politických strán zo štátneho rozpočtu. Po zvolení
týchto strán do koalície však z tohto sľubu upustili.
Preto sme do Národnej rady SR predložili
kompromisný návrh zákona, aby sa zmenil spôsob
výpočtu príspevkov. Navrhujeme, aby sa výška
príspevkov nepočítala v závislosti od priemernej mzdy,
ale od minimálnej mzdy, čím dôjde k radikálnemu
zníženiu
výdavkov
zo
štátneho
rozpočtu.

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.
V roku 2010 vznikol stranám nárok v celkovej
výške takmer 38 mil. €, po voľbách v roku 2020 tento
nárok predstavoval už 63 mil. €. Ak by sa príspevky
počítali v závislosti od minimálnej mzdy, štátny
rozpočet by ušetril zhruba polovicu zdrojov daňových
poplatníkov.

Výsledok hlasovania po kliknutí na obrázok.

Do akej miery politické strany a ich poslanci
podporili náš návrh zákona si môžete pozrieť po
kliknutí na obrázok. Celý návrh zákona a dôvodovú
správu si môžete prečítať po kliknutí na horný obrázok.

2. Návrh zákona na „reguláciu nezdravých potravín v školských zariadeniach“
Stravovanie
viacerých
skupín
nášho
obyvateľstva a osobitne školopovinných detí je
energeticky veľmi vysoké, s vysokou spotrebou
živočíšnych tukov, cukru, bielkovín, čo má priamy
dopad na zvýšenie telesnej hmotnosti a obezity.
Aby sme zvrátili trend obezity u detí a mládeže,
rozhodli sme sa do Národnej rady SR predložiť návrh
zákona, ktorý by zakazoval školským zariadeniam
predávať nezdravé potraviny a nápoje.

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.
Vláda v novembri 2020 zrušila obedy zadarmo
pre všetky deti. Táto zmena mala za následok
odhlásenie sa výrazného počtu deti zo stravovania sa v
školských jedálňach. Mnohé deti tak vyhľadávajú
alternatívu v podobe ambulantného predaja potravín v
školských zariadeniach. A tie nie sú vždy najzdravšie.

Výsledok hlasovania po kliknutí na obrázok.

Výsledok hlasovania poslancov Národnej rady
SR si môžete pozrieť po kliknutí na dolný obrázok. Celé
znenie zákona a dôvodovú správu si môžete prečítať
po kliknutí na horný obrázok.
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3. Návrh zákona na „sfunkčnenie referenda - nástroja priamej demokracie“
Občania Slovenskej republiky čoraz viac
pochybujú o reálnosti demokratického zriadenia v
našom štáte. Pochybnosti vyplývajú zo série
neúspešných
všeľudových
hlasovaní,
teda
nefunkčného systému referenda na Slovensku.
Preto sme do Národnej rady SR predložili
návrh zákona, ktorý by zrušil potrebné 50%
kvórum a tiež znížil potrebný počet podpisov na
vyhlásenie referenda z 350 000 na 100 000. Návrh
zákona mal zvýšiť mieru demokracie na Slovensku

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.
a zlepšiť tak dôveru občanov v demokratické
zriadenie.
Síce si na téme sfunkčnenia referenda pred
voľbami urobili kampaň viaceré politické strany,
keď prišlo na činy, zákon nepodporili ani vládne a
ani opozičné strany.

Výsledok hlasovania po kliknutí na obrázok.

Výsledok hlasovania si môžete pozrieť po
kliknutí na dolný obrázok. Celý návrh zákona a
dôvodovú správu si môžete prečítať po kliknutí na
horný obrázok.

4. Návrh zákona na „ochranu nenarodených detí pred úmyselným zabíjaním“
V súčasnej dobe chránime takmer všetko, psy,
mačky či iné zvieratá, ba dokonca aj rastliny a stromy.
Jediné na čo sa zámerne v súčasnej zvrátenej dobe
zabúda je ochrana nenarodených detí. Na vyrúbanie
stromu potrebujete povolenie, na úmyselné zabitie
nenarodeného dieťaťa vám netreba absolútne nič.
Aby sme sa postavili súčasnej kultúre smrti a
zabránili úmyselnému zabíjaniu nenarodených detí,
do Národnej rady SR sme predložili proti-potratový
zákon, ktorý by umožňoval potraty len v niektorých

Celé znenie zákona po kliknutí na obrázok.
zriedkavých a veľmi špecifických prípadoch.
Úmyselnému
a
bezdôvodnému
zabíjaniu
nenarodených detí by tak konečne odzvonilo.

Výsledok hlasovania po kliknutí na obrázok.

Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku sa
neuskutočnilo, pretože liberálka a najväčšia obhajkyňa
vraždenia nenarodených detí na Slovensku Jana Bitto
Cigániková zneužila svoje postavenie spravodajkyne a
navrhla hlasovanie o tom, aby sa nepokračovalo v
rokovaní. Navyše spôsob, ako sa poslankyňa
Cigániková stala spravodajkyňou bolo na hrane
zneužitia právomoci verejného činiteľa, keďže za ňu
nezahlasoval výbor, ale sa určila sama.
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Rozpravy, faktické poznámky a iné vyjadrenia našich poslancov
Práca našich poslancov nesúvisí len s predkladaním návrhov zákonov. Každý predložený zákon musia
poslanci aj odôvodniť, respektíve obhájiť v rozprave. Poslanci sa tiež vyjadrujú aj k iným návrhom
zákonov, ktoré do Národnej rady SR predkladá vláda alebo poslanci z iných klubov.
Najzaujímavejšie a argumentačne nepriestrelné vyjadrenia poslancov ĽS Naše Slovensko si môžete
vypočuť po kliknutí na odkazujúce obrázky.

Vyjadrenia k nášmu návrhu proti-potratového zákona

Marian Kotleba: „Čo sme to za spoločnosť, keď
nevyliahnuté kurčatá sú chránené viac, ako ľudia?!“

Rastislav Schlosár: „Ste pokrytci! Práva zvierat
chránite, ale deti zabíjate!“

Vyjadrenia k nášmu návrhu zákona za reguláciu nezdravých
potravín v školských zariadeniach

Martin Beluský: „Navrhujeme zakázať predaj
nezdravých potravín a nápojov v školských zariadeniach.“

Marian Kotleba: „Deti sú zavalené zdraviu
škodlivými potravinami!“

Vyjadrenie k nášmu návrhu zákona
za sfunkčnenie referenda

Vyjadrenie k návrhu zákona za
zníženie príspevku pre politické strany

Marian Kotleba: „Kollár aj Matovič sľubovali
sfunkčnenie referenda. Pri hlasovaní sa ukážu!“

Martin Beluský: „Navrhujeme radikálne zníženie
štátnych príspevkov pre politické strany!“

Ďalšie vyjadrenia našich poslancov a funkcionárov si môžete pozrieť na:

www.KOTLEBOVCI.sk

alebo
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Vláda v zrýchlenom legislatívnom konaní navýšila štátny
dlh o ďalšie 4 miliardy eur
Vláda Slovenskej republiky zložená z
štvorkoalície lídrov Matoviča, Kollára, Sulíka a
Remišovej navýšila štátny dlh o ďalšie 4 miliardy eur.
Celkový dlh verejnej správy tak presiahne
neuveriteľných 60 miliárd eur.
Taký vysoký dlh nebude možné splatiť inak ako
razantným
zvýšením
daní.
Nezodpovedné
hospodárenie tak budú musieť zaplatiť občania SR zo
svojej peňaženky. Aby sa vláda vyhla diskusii a zakryla
tak dôvod, prečo sa rozhodla navýšiť dlh, celý
legislatívny proces schválili v zrýchlenom konaní. Celá
maškaráda trvala až dva týždne, pokým sa Matovič s
Kollárom nedohodli, ako si peniaze prerozdeliť medzi
sebou.

Rozprava Mariana Kotlebu po kliknutí na obrázok.

Na navýšenie štátneho dlhu zareagoval aj náš
predseda Marian Kotleba, ktorý vystúpil v rozprave,
aby celému Slovensku zdôraznil, na aké položky sa v
budúcnosti budú musieť občania poskladať. Celú
rozpravu Mariana Kotlebu si môžete pozrieť po
kliknutí na obrázok.

Zákon o hospodárskej mobilizácií sme
nepodporili!
Aj keď sme boli jediná politická strana, ktorá nepodporila zákon o
hospodárskej mobilizácií, na sociálnych sieťach sa začala šíriť dezinformácia,
že sme za zákon o hospodárskej mobilizácií zahlasovali. Pravda je však taká,
že sme sa hlasovania zdržali. Aj napriek tomu, že naše hlasy sa nijakým
spôsobom nepodieľali na schválení daného zákona, niektorí naši
sympatizanti nás skritizovali, že sme mali hlasovať jednoznačne.

Európska únia naďalej
bojuje proti
tradičnej rodine!

Rozhodli sme sa preto, že v budúcnosti budeme za návrhy zákonov
hlasovať vždy ZA alebo PROTI. Celé vyjadrenie nášho predsedu Mariana
Kotlebu k danej problematike si môžete vypočuť po kliknutí na obrázok.

Ak si myslíte, že si
Európska únia pri presadzovaní
zvrátených hodnôt dala pauzu,
tak ste na omyle.
Byrokrati z Bruselu
neustále predkladajú členským
štátom výzvy, čo všetko by mali
„sprogresívniť.“
Proti týmto zámerom v
pléne Národnej rady SR vystúpil
predseda ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba. Jeho rozpravu
si môžete pozrieť po kliknutí na
obrázok.

Vyjadrenie Mariana Kotlebu po kliknutí na obrázok.

Rozprava po kliknutí na obrázok.
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Ťažko skúšaným obyvateľom Rudna nad Hronom
sme podali pomocnú ruku. Opäť ako jediní!
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, ako jediná
politická strana, zareagovala na ťažkú situáciu v obci Rudné nad
Hronom, ktorú nešťastne zasiahla prívalová vlna z pretrhnutej
hrádze, a ťažko skúšaným obyvateľom aj reálne pomohla.
Už na druhý deň sa naši členovia zúčastnili
odstraňovania následkov prívalovej vlny. Spolu s vojakmi,
hasičmi a obyvateľmi Rudna nad Hronom odčerpávali vodu a
vynášali nánosy bahna a všelijakého naplaveného materiálu.
Naši členovia navyše zmonitorovali situáciu a zistili, čo by ľudia k
opravám najviac potrebovali.
O pár dní sme poškodeným obyvateľom Rudna nad
Hronom doviezli humanitárnu pomoc vo forme stavebného
materiálu, podláh a iného potrebného materiálu.

Humanitárnej pomoci sa zúčastnili aj naši poslanci.

Kým ostatné politické strany a ich predstavitelia sa
zmohli len na slaboduché vyjadrenia, my sme opäť reálne
pomohli. Znova ako jediní. Naša činnosť je viac než
politická. Keby sme nevedeli, alebo nechceli pomôcť, naša
politická práca by nemala žiaden zmysel.

Pomoc vlády obyvateľom Rudna nad Hronom je
skôr výsmechom, ako skutočnou pomocou
Rudno
nad
Hronom
navštívili v žiari reflektorov a
kamier
aj
niektorí
vládni
predstavitelia.
Nechýbal
ani
samotný premiér Eduard Heger.
Vláda, ktorá má oveľa
väčšie možnosti ako my, prisľúbila
obyvateľom Rudna nad Hronom
finančnú pomoc v maximálnej výške 800 euro na jednu domácnosť, čo je
oproti spôsobeným škodám len smiešne odškodné. Obyvatelia Rudna nad
Hronom si však nemôžu byť vôbec istí, že sa k peniazom dostanú. O peniaze
budú musieť požiadať a dokázať, že v ich domácnostiach došlo k škodám vo
výške odškodného.
Toto nie je pomoc, ale výsmech! Keď ide o Bieloruskú opozíciu, alebo
o mimovládne organizácie propagujúce zvrátenosti, peniaze sa vždy nájdu.
Keď sa má však pomôcť Slovákom, všetky vlády majú „hlboko do vrecka.“
Keď bude ĽS Naše Slovensko pri moci, priority sa výrazne zmenia.

Rudno nad Hronom
navštívil aj
Marian Kotleba
Obyvateľov Rudna nad
Hronom medzi prvými navštívil
aj predseda ĽS Naše Slovensko
Marian Kotleba, ktorý sa
osobne zúčastnil humanitárnej
pomoci. Vyjadrenie Mariana
Kotlebu k celej situácií si
môžete pozrieť po kliknutí na
obrázok.

Vyjadrenie po kliknutí na obrázok.
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Na prírode nám záleží!
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Vyzbierali sme viac ako 77 000 litrov odpadu a zasadili 2400 stromov
Členovia Ľudovej strany Naše Slovensko sa
každoročne na celom Slovensku zúčastňujú čistenia
prírody. V tomto roku sme doposiaľ vyzbierali až
77 000 litrov vriec odpadu a ďalšie tisíce litrov
nadrozmerného odpadu ako pneumatiky, koberce
atď. Sme jedinou politickou stranou, ktorá pravidelne
organizuje tak masívne a pre životné prostredie
prospešné akcie.
Tento rok sme okrem zbierania odpadu začali
aj s výsadbou mladých stromčekov. Zatiaľ sa nám
podarilo vysadiť cez 2400 kusov.

Sadenia stromčekov sa zúčastňujú aj naši poslanci.

Ľudová strana Naše Slovensko organizuje
ekoakcie spolu s členmi Ľudovej mládeže. Cieľom akcií
teda nie je len čistenie prírody a sadenie stromčekov,
ale aj výchova mládeže. Keď pôjdeme mladým ľudom
príkladom, v budúcnosti to môže priniesť pozitívne
výsledky. Prevencia má vždy lepší účinok ako samotné
odstraňovanie následkov zlyhania.
Ľudová strana Naše Slovensko organizuje
čistenie prírody celoplošne na celom Slovensku už od
roku 2016.

Útok na Sovietsky zväz bola chyba
22. júna sme si pred veľvyslanectvom Ruskej federácie pripomenuli
začiatok jednej z najväčších vojenský operácií 2. svetovej vojny, a to
operáciu Barbarossa. Išlo o útok Nemeckej 3. Ríše proti Sovietskemu
zväzu. Útok bol síce najskôr ideologicky ospravedlňovaný bojom proti
boľševizmu, neskôr sa však zvrtol do brutálneho vyvražďovania Slovanov.
Vojenskú účasť 1. Slovenskej republiky na ťažení neskôr oľutoval aj
prezident Jozef Tiso, ktorý následne odmietol ďalšiu vojenskú účasť.
Vyjadrenie nášho predsedu Mariana Kotlebu k danej téme si
môžete vypočuť po kliknutí na obrázok.

Vyjadrenie Mariana Kotlebu k operácií Barbarossa po kliknutí na obrázok.

ĽS Naše Slovensko
odmieta Európsku
prokuratúru
Od 1. júna 2021 začal
fungovať ďalší orgán EÚ, a to
Európska prokuratúra.
Jej vznik vnímame len
ako ďalší krok k vytvoreniu
jedného superštátu - Spojených
štátov európskych. Je to len
jeden z ďalších postupných
krokov vedúcich k zániku
suverenity jednotlivých štátov
eurozóny vrátane Slovenska.
My tieto postupné
kroky vedúce k zničeniu Slovenska odmietame. Celý článok k
tejto téme si môžete prečítať po
kliknutí na obrázok.

Článok po kliknutí na obrázok.
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Pripomíname si našich dejateľov

Pripomenuli sme si 160. výročie
Memoranda národa slovenského

Memorandum národa slovenského je jeden z najdôležitejších
programových dokumentov 19. storočia. Určoval štátoprávne, politické a
kultúrne požiadavky Slovákov. Autorom dokumentu bol Štefan Marko
Daxner, slovenský politik, právnik, ekonóm, publicista a národný buditeľ.
Memorandum národa slovenského prijalo Slovenské národné
zhromaždenie, ktoré sa konalo 6. a 7. júna 1861 v Turčianskom Svätom
Martine. Bol to jeden z prvých dokumentov určujúcich smerovanie k
svojbytnosti slovenského národa.
V súčasnosti, v časoch globalizácie a potierania suverenity
jednotlivých štátov, nie je Memorandum národa slovenského témou dňa.
Presne tomu zodpovedala aj účasť na podujatí, ktoré organizovala Matica
slovenská. Členovia ĽS Naše Slovensko tvorili na Národnom cintoríne v
Martine drvivú väčšinu zúčastnených.
My v Ľudovej strane Naše Slovensko nikdy nezabudneme na
dôležitosť odkazu Memoranda národa slovenského a na osobnosti, ktoré
sa zaslúžili za našu samostatnosť. Nikdy sa nevzdáme odkazu našich
predkov a vždy budeme pokračovať v ich práci.

Ministerka kultúry bojuje proti Matici slovenskej
Súčasná ministerka kultúry Natália
Milanová ešte viac podhodnotila financovanie
Matice slovenskej.
Ak sa zamýšľate nad tým, prečo tak
urobila, prečítajte si jej vyjadrenie:
„Nepopieram jej zásluhy v 19. storočí, no
súčasné vedenie Matice slovenskej
ma
nedokázalo presvedčiť o zmysluplnom poslaní
tejto inštitúcie v 21. storočí.“

Pripomenuli sme si
145. výročie úmrtia
Janka Kráľa
Janko Kráľ bol jeden z
vedúcich osobností revolučných
rokov 1948 –1949. Práve toto
obdobie prežil len zo šťastím,
keďže bol neskôr ako veliteľ
povstaleckých
oddielov
odsúdený na smrť. Osud
šibenice Janka Kráľa však
nakoniec nezastihol.
Život básnika, úradníka,
národného buditeľa a bojovníka
za práva Slovákov je pre nás
vzorom. Nikdy sa nevzdáme
životného odkazu Janka Kráľa.

Baššár al-Assad opäť
prezidentom Sýrie
Prezidentom Sýrie sa
opätovne stal Baššár al-Assad.
Hoci ho západne krajiny na
čele s USA za účelom
ospravedlňovania
svojich
vojnových zločinov označovali
za najväčšie zlo, občania Sýrie
mu znova vyjadrili dôveru.
ĽS Naše Slovensko
prezidentovi
Baššárovi
al-Assadovi k volebnému
víťazstvu zagratulovala.

Celý článok po kliknutí na obrázok.
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