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 Vážení členovia a sympatizanti Ľudovej  
strany Naše Slovensko, často od vás počúvam  
výhrady k tomu, že ako poslanci v pléne Národnej 
rady Slovenskej republiky nosíme na tvárach rúška 
aj napriek tomu, že to verejne kritizujeme.  
  
 My ako poslanci NR SR sme vždy verejne  
vystupovali proti zavádzaniu nových totalitných 

Vyjadrenie k rúškam v Národnej rade SR! 

opatrení, medzi ktoré určite patrí nosenie rúšok, testovanie či povinné  
očkovanie. Keď sa na Slovensku zaviedlo celoplošné testovanie, 
nekompromisne sme bojovali za to, aby sme sa nemuseli preukazovať 
výsledkom testov. Veď zdravotný stav je naša súkromná záležitosť a tie 
smiešne antigénové testy, ktoré by Matovič nedal ani psovi, už vôbec 
neslúžia na diagnostiku. Už o pár dní od nás už nikto výsledky testov 
nežiadal. Niektoré práva sme si dokázali vybojovať, pri iných sme museli 
nájsť konsenzus. 
 
 Aj napriek tomu, že nás vedenie Národnej rady SR na čele s Borisom 
Kollárom nedokázalo fyzicky zo sály vykázať, vymysleli spôsob, ako nám 
výrazne uškodiť, a to tak, že nám jednoducho odobrali možnosť  
sa vyjadrovať. To v praxi znamená, že by sme nemohli vystupovať  
v rozprave a ani vo faktických poznámkach. Naša politická činnosť by tak 
de facto prestala existovať. 
 
 Všetci dobre vieme, že v súčasnosti sme brutálne cenzurovaní.  
V médiách vystupujeme len zriedkavo a naše tlačové besedy sa vôbec 
nevysielajú. Ak by sme v Národnej rade SR nevystupovali, spáchali by sme 
politickú samovraždu. Ľudia by sa prakticky nedozvedeli ani len to, že proti 
týmto nariadeniam aktívne bojujeme. A to sme si jednoducho nemohli  
dovoliť.  Andrej Medvecký 

výkonný podpredseda  

V Kozárovciach sme 
spustili hliadky! 

 Kým v minulosti  
sme aktívne hliadkovali  
a zabezpečovali poriadok  
len vo vlakoch, v súčasnosti sme 
spustili hliadky už aj v blízkosti 
osád. Vyžadovala si to situácia  
v Kozárovciach, kde osadníci 
pred základnou školou sexuálne 
napadli dve žiačky štvrtého 
ročníka. Už niekoľkodenné 
hliadkovanie výrazne pomohlo 
miestnym obyvateľom a zlepšilo 
tak bezpečnostnú situáciu  
v regióne.  
 Vyjadrenie nášho 
predsedu Mariana Kotlebu  
k spusteniu hliadok si môžete 
pozrieť po kliknutí na obrázok.  
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ĽS Naše Slovensko Republika Život Smer Hlas 

Počas rokovania o  segregačnom zákone 

očkovacieho apartheidu  

sme mali najväčší počet vystúpení  

zo všetkých opozičných politických strán.  

Ľudová strana Naše Slovensko je v boji za 

práva Slovákov najaktívnejšia!  

https://www.youtube.com/watch?v=OEJOb9LXsLQ&ab_channel=%C4%BDudov%C3%A1stranaNa%C5%A1eSlovensko
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Stranícke zvesti  Naša práca v Národnej rade SR 

Najvýraznejšie z celej opozície sme sa postavili na odpor  

proti očkovaciemu apartheidu! 

 Všetci dobre vieme, že najhoršie zákony  
sa schvaľujú buď cez letnú dovolenkovú sezónu, alebo 
cez vianočné sviatky. Ide totiž o obdobia, kedy ľudia  
sledujú politické dianie len sporadicky.  
 
 Presne na to sa spoliehala vláda, keď chcela  
v čo najväčšej tichosti presadiť fašistický, segregačný 
zákon očkovacieho apartheidu. Vláda dokonca v snahe  
znemožniť zmobilizovať sa čo najväčšiemu počtu ľudí 
zverejnila program schôdze len pár dní pred 
samotným konaním schôdze.  

 Vláde jej plán tak celkom nevyšiel, pred NR SR 
sa totiž zhromaždila zhruba tisícka nespokojných 
občanov. Tisíc občanov je síce dosť na to, aby ich hlas 
bolo počuť, no stále málo na to, aby na vládu dokázali 
vyvinúť potrebný tlak. Aby sme ľudí udržali  
pred Národnou radou SR čo najdlhšie, zabezpečili sme 
zásobovanie pitnej vody a potravín.  
 
 Podporení protestujúcimi občanmi sme  
sa v pléne Národnej rady SR snažili argumentačne 
presvedčiť čo najviac vládnych poslancov, aby za tento 

fašistický zákon nezahlasovali. Protestujúcim sme vždy 
prinášali aktuálne informácie z diania v Národnej rade. 
Kým naši poslanci nemali problém prísť medzi ľudí  
a pozrieť sa im do očí, vládni poslanci sa schovávali  
a presúvali parlamentným tunelom ako potkany.  
Niet sa čomu čudovať. Ľudí protestujúcich  
pred parlamentom nazývali spodinou, dezolátmi  
či cirkusantmi. Nakoniec ich aj o slobodu pripravili,  
a to vďaka strane Borisa Kollára. Oficiálne tak začína 
doba totality a fašistickej segregácie.  

KOLLÁROVCI zradili, celý národ klamali až 3 dni! 
 Poslanci Borisa Kollára (Sme rodina) tri dni všetkým odkazovali, že zákon  
o očkovacom apartheide nepodporia. Svoj postoj zverejnili dokonca na svojej 
facebookovej stránke. Na tretí deň však drvivá väčšina poslancov z klubu Sme 
rodina zákon podporila. Na zmenu názoru stačilo stretnutie Borisa Kollára  
s premiérom Eduardom Hegerom. Keď ide o vládne kšefty, charakter a sľuby idú 
bokom. Boris Kollár zradil dôveru ľudí. Za celé obdobie procesu schvaľovania 
zákona ani len raz nepredstúpil pred dav 
ľudí. Nakoniec po schválení zákona sadol 
do vládnej limuzíny a odišiel na dovolenku.  
  

 My sme od strany Borisa Kollára nikdy nemali veľké očakávania. 
Vedeli sme, že keď bude treba, vždy tento systém podrží. Preto sme  
sa rozhodli na tlačovej besede strany Sme rodina vyslať jasný odkaz, 
nech všetci vedia, čo si o nich myslíme.   

Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť video z protestu 

Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť video z protestu 

Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť video z protestu 

Kliknite pre zobrazenie výsledku hlasovania 

Video si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok 

https://youtu.be/2G-aZE7zwwk
https://youtu.be/IZFNEdDK06A
https://www.youtube.com/watch?v=D4_Kx1H9SzQ&ab_channel=%C4%BDudov%C3%A1stranaNa%C5%A1eSlovensko
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=46263
https://www.facebook.com/103081891622251/videos/1914011652105408
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Stranícke zvesti  Naša práca v Národnej rade SR 

Vypočujte si argumenty našich poslancov v rozprave! 

Marian Kotleba sa v rozprave zastal príslušníkov štátnych zložiek 

 Marian Kotleba sa v rozprave k segregačnému zákonu, 
ktorý má brutálne znevýhodniť neočkovaných, zastal štátnych 
príslušníkov policajného zboru, vojakov, zboru väzenskej  
a justičnej stráže, ale aj hasičov. Vláda vydiera štátnych 
príslušníkov tým, že ak sa nedajú zaočkovať, stratia rôzne 
výhody. Vojaci sa nebudú môcť zúčastniť zahraničných misií, 
policajti a hasiči stratia príplatky a mnohé ďalšie. Niektorí  
si môžu dokonca sťažiť odchod do výsluhového dôchodku. 

Martin Beluský v rozprave pripomenul porušovanie ľudských práv 

 Náš charizmatický podpredseda Martin Beluský  
v rozprave dôsledne zanalyzoval, aké ciele vláda sleduje 
schválením daného zákona, a taktiež upozornil na to, že pre 
hlasovanie za daný návrh zákona môžu byť poslanci súdne 
trestaní. Beluský taktiež poukázal na nedodržiavanie ľudských 
práv. Rada Európy totiž vydala rezolúciu č. 2361, podľa ktorej 
nesmie byť nikto diskriminovaný za to, že sa nedá zaočkovať  
a vláda nesmie vyvíjať žiaden tlak na ľudí, aby zmenili svoje 
rozhodnutie.  

Rastislav Schlosár v rozprave poukázal na nelogickosť prijímaných opatrení 

Marek Kotleba pripomenul absenciu výskumu a potrebných dát 

 Generálny tajomník strany Rastislav Schlosár si vôbec 
nebral servítku pred ústa. Okrem toho, že poukázal  
na nelogickosť opatrení a všetkým pripomenul vládnu metódu 
cukru a biča, odoslal vláde tvrdý odkaz, že slúži farmaceutickým 
spoločnostiam. Všetkým občanom odkázal, že po prijatí tohto 
zákona bude mať úrad verejného zdravotníctva diktátorské 
kompetencie. Ľudia tak budú mať len nasledujúce  
možnosti: dať sa zaočkovať, nechať sa dobrovoľne nakaziť 
koronavírusom alebo sa nechať testovať každý druhý deň.  

 Podpredseda Marek Kotleba všetkým poslancom  
v pléne pripomenul, že o vakcíne na COVID-19 nemáme 
žiadne dáta a o vedľajších účinkoch tak nevieme vôbec nič.  
Je pritom smiešne, že viacerí odborníci, ktorí očkovanie 
odporúčajú, sami nevedia odpovedať, aké dlhodobé vedľajšie 
účinky vakcína prinesie, prípadne priznávajú nežiadúce 
vedľajšie účinky napr. v podobe neplodnosti. Marek Kotleba 
veľmi šikovne poukázal aj na to, že PCR a antigénové testy 
vôbec neslúžia na diagnostikovanie zdravotného stavu.  

Rozpravu si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok 

Rozpravu si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok 

Rozpravu si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok 

Rozpravu si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok 

Napíšte nám na: StopKoronaTotalite@LsNaseSlovensko.sk 

Spôsobili vám šialené opatrenia vlády problémy so zákonom? 

https://youtu.be/TtF8qXZZk68
https://youtu.be/VSiXd7Br_gY
https://youtu.be/4sLMXiac2hg
https://youtu.be/X1_YhhEbzXg?t=1
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Stranícke zvesti  Bojujeme za práva slušných ľudí 

Na generálnej prokuratúre sme podali kvalifikované trestné oznámenia 

 Dosť bolo diskriminácie a segregácie! Proti 
fašistickému zákonu, ktorý prijala vláda s cieľom 
donútiť čo najviac ľudí zaočkovať sa, sme  
na Generálnej prokuratúre podali niekoľko 
kvalifikovaných trestných oznámení. Zákon 
očkovacieho apartheidu výrazne porušuje ústavu SR  
a tiež medzinárodné zmluvy a dohody. 
 Trestné oznámenia sme podali  
aj na ústavných činiteľov, ktorí sú za nástup totality 
zodpovední, a to konkrétne na premiéra Eduarda 
Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra 
Lengvarského a prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.  

KOTLEBOVCI - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO 

 Vláda pod vedením štyroch koaličných strán OĽaNO, 
SaS, Sme rodina a Za ľudí zašla v prijímaní opatrení  
tak ďaleko, že obyčajný človek môže nadobudnúť pocit,  
že sa vláda v šikanovaní vlastných občanov vyžíva.  
 
 Tento pocit určite zažili občania Slovenskej republiky 
žijúci v pohraničí, ale aj občania, ktorí kvôli pracovným 
povinnostiam dennodenne  prekračujú hranice. Vláda sa zo 
dňa na deň rozhodla uzavrieť viaceré menšie hraničné 
priechody a miestnych občanov tak nútila vykonávať 

niekoľko desiatok až stoviek kilometrov dlhé 
obchádzky. A to napriek tomu, že títo občania 
majú domy postavené len niekoľko desiatok 
metrov od štátnej hranice.  
 
 Tentokrát sa však obyvatelia žijúci  
v pohraničných oblastiach postavili na odpor  
a na viacerých miestach začali bariéry odpratávať. 
My sme samozrejme neostali stáť bokom  
a miestnym sme podali pomocnú ruku.  

Hraničné priechody otvorené aj vďaka  

Petrovi Krupovi a Marcelovi Urbanovi  

Pre zobrazenie videa kliknite na obrázok 

Po kliknutí na obrázok si môžete pozrieť celý priebeh akcie 

 Na odpratávaní bariér sa zúčastnili aj náš 
poslanec NR SR Peter Krupa a zástupca výkonného 
podpredsedu Marcel Urban. Policajti voči ním 
brutálne zakročili a to bez akejkoľvek výzvy. Peter 
Krupa a Marcel Urban pritom nič protizákonné 
nevykonávali.  Zásah polície bol tak úplne protiprávny.  
 Celé vyjadrenie predstaviteľov ĽS Naše 
Slovensko  k zadržaniu nášho poslanca a nášho člena  
si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok.  

Vyjadrenie predstaviteľov ĽS Naše Slovensko po kliknutí na obrázok 

https://youtu.be/g-nWFEQxEao
https://youtu.be/M20yua2l-HA
https://youtu.be/saSgQ36CPAg

