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Vyhlásenie k udalostiam na Ukrajine 
 Udalosti posledných dní, ktoré sa odohrávajú 

na Ukrajine, sú len logickým, aj keď smutným vyústením 

politiky EÚ, NATO a USA za posledných 25 rokov.  

 Dobre si pamätáme bombardovanie Juhoslávie  

v rozpore s medzinárodným právom. Znásilňovanie práva 

dosiahlo vrchol pri násilnom vytváraní a následnom 

uznaní provincie Kosovo za samostatný štát. V tejto 

súvislosti pripomíname nevyprovokovanú inváziu vojsk 

USA a NATO do Iraku. Zámienka o zbraniach hromadného 

ničenia, ktorú sme od počiatku označovali za falošnú, 

sa nakoniec ako falošná aj ukázala. Rozvrátenie 

prosperujúcej Líbye a založenie teroristických hnutí v Sýrii 

bolo len ďalším krokom vedúcim k destabilizácii mieru 

a  porušeniu platných noriem medzinárodného práva. 

 Po zrušení Varšavskej zmluvy sme očakávali, že aj 

NATO začne politiku znižovania napätia a uvoľňovania 

zbrojenia. Avšak opak sa stal pravdou. NATO, ktorého 

znakom je zamaskovaný hákový kríž, pokračovalo 

v expanzii do strednej a východnej Európy, čím neustále 

približovalo svoje základne k hraniciam Ruskej federácie. 

 A tak, ako z konfliktu na Ukrajine nevzíde nič dobré 

pre ruský ani ukrajinský národ, tak z neho nemôže vzísť 

nič dobré obyvateľov Slovenska. Preto týmto vyzývame 

prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ako hlavnú veliteľku 

armády, a tiež vládu Slovenskej republiky , aby sa príliš 

aktívne nemiešali do ukrajinsko-ruského konfliktu. 

 Akékoľvek zapojenie Slovenska do tohto konfliktu 

nám prinesie len problémy a komplikácie pre život 

obyvateľov SR. Kritické zvýšenie cien plynu aj elektriny, 

rapídne zvýšenie cien potravín a v extrémnom prípade 

aj absolútny nedostatok plynu, elektriny aj potravín.  

 Preto týmto vyzývame prezidentku republiky ako aj 

vládu, aby prestali slúžiť zahraničným záujmom a začali 

chrániť a presadzovať výlučne záujmy SR a jej obyvateľov. 

A záujmy nášho národa sú jednoznačné - žiť v pokoji 

a mieri, bez konfliktov slúžiacich záujmom globalistov. 

 Ľudová strana Naše Slovensko v otázke zahranično-

politickej a  vojensko-politickej orientácie SR dlhodobo 

presadzuje Slovensko ako štát vojensky neutrálny. 

Odmietame prítomnosť akýchkoľvek cudzích vojsk 

na našom území  a je pritom jedno, či tieto vojská budú 

zo západu alebo z východu. Nikdy nebola lepšia chvíľa 

na vyhlásenie vojenskej neutrality a vystúpenie 

zo zločineckej organizácie NATO, ako je to práve teraz! 

 Ukrajinskému a ruskému národu zo srdca prajeme 

čo najrýchlejšie ukončenie nezmyselného 

bratovražedného krviprelievania a nájdenie mierovej 

cesty a spoločného dialógu. Totiž, čím dlhšie tento 

konflikt bude trvať a čím viac drahej kresťanskej 

a slovanskej krvi v tomto konflikte pretečie, tým väčšiu 

radosť budú mať tí, ktorí ho z pozadia bez akéhokoľvek 

vlastného rizika naplánovali a vyprovokovali. 

Slovanom sláva a svetu mier! 
 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 

predseda ĽS Naše Slovensko 
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Okupačná zmluva s USA 

nás úplne pripraví o národnú suverenitu! 1 

2 

 Zmluva o obrannej spolupráci medzi SR a USA 
umožňuje americkej armáde zostať na Slovensku 
aj natrvalo. Zmluva má síce platnosť 10 rokov, avšak 
ak po tejto dobe vláda zmluvu nevypovedá, zmluva sa 
automaticky predlžuje na neurčito. Zmluvu nie je možné 
nijako napadnúť na slovenskom ani medzinárodnom 
súde. To môže v konečnom dôsledku znamenať aj trvalú 
okupáciu Slovenska zo strany americkej armády.  

 Prítomnosť amerických vojsk na slovenskom území 
nebude len o ťažení proti Ruskej federácii. Americká 
armáda bude mať voľný pohyb cez slovenské štátne 
hranice, aj po území Slovenskej republiky. US Army získa 
výlučnú kontrolu nad všetkými územiami, ktoré jej 
budú na základe okupačnej zmluvy odovzdané. Na týchto 
územiach v podstate nebude platiť slovenské právo 
a Slovenská republika nad nimi stratí akúkoľvek moc.  

 Prezidentka Čaputová neváhala ani sekundu a ihneď, ako bola okupačná 

zmluva s USA schválená v parlamente, túto zmluvu bez váhania podpísala. 

Nezaujímal ju pritom ani fakt, že zmluva je pre Slovensko absolútne nevýhodná 

a v rozpore s Ústavou SR a ani to, že väčšina občanov odmieta akúkoľvek 

prítomnosť cudzích vojsk na území Slovenska! 

 Žužu nikdy nemala slovenské srdce. Jej prezidentská kampaň bola jedna 

z najdrahších v histórií Slovenska. Dnes verne spláca svoje dlhy. Nejde však len 

o peniaze. Čaputová pochádza z prostredia sorošovských mimovládok, ktorých 

úlohou je pretláčanie liberálnej agendy a rozklad národných štátov. Americký 

agent v pozícií prezidenta republiky by to nerobil inak.  

Žužu z paláca okupačnú zmluvu podpísala okamžite! 

Bojujeme za Slovensko www.kotlebovci.sk 

Igor Matovič a Jaroslav Naď 

tlačová konferencia - 29.3.2019 

Matovič sa pred voľbami ukazoval ako cukrík, že on 

je iný, že on nebude podvádzať a klamať ako Fico, 

že on chce politickú kultúru, že politici musia slúžiť 

ľudom a ľudia musia mať nad politikmi kontrolu! 

 Prišli voľby, v ktorých Matovič získal toľko, 

čo ani sám nečakal. A bác! Podvod, 

klamstvo, šikanovanie občanov, 

hygienické a policajné perzekúcie, 

každomesačné zdražovanie a vízia 

vojny proti Rusku. To je skutočnosť 

Matovičových politických sľubov. 

To je reálna tvár Matovičovej politiky! 

 Pýtate sa ako je to možné, v čom 

sa stala chyba, že sa ľudia nechali zas 

a opäť oklamať? Odpoveď je jednoduchá. Vždy 

to tak bude, kým ľudia budú voliť podľa toho, 

koho im ako chrumkavého ponúknu v médiách. 

Matovič oklamal celý národ! 
Namiesto referenda americké čižmy 

„Viem dopredu povedať, 

že ak naše hnutie bude súčasťou 

budúcej koalície, nehrozí, 

že na Slovensku bude vybudovaná 

akákoľvek vojenská základňa 

bez toho, aby nie že o tom rozhodla 

vláda, ale bez toho, aby o tom 

rozhodli ľudia v celonárodnom, 

alebo teda celoštátnom 

referende.“ 

Matovič? Fico? Kollár? Štandardní politici vás vždy nakoniec oklamú! 
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Okupačná zmluva s USA 

urobí zo Slovenska terč pre ruské rakety! 2 
 Bez ohľadu na to, či prítomnosť amerických vojsk 
na Slovensku vítate alebo odmietate, jedno je isté: letiská 
Sliač a Kuchyňa sa po inštalácii amerických vojenských 
zariadení stanú prioritnými cieľmi pre rakety Ruskej 
federácie. A keď sa zločinecká organizácia NATO 
alebo priamo USA pokúsia o agresiu alebo akúkoľvek 
provokáciu proti Rusku, budeme na rane ako prví. 
Z pohľadu Ruska je to prirodzená obranná reakcia. 

 Keď jadrová hlavica doslova vymaže celý región 
v okruhu 20 km, už nepomôžu reči slniečkárov o tom, 
že s takýmto scenárom nepočítali. A keďže podľa 
okupačnej zmluvy bude môcť americká armáda využívať 
celé územie Slovenska, rakety môžu dopadnúť 
kdekoľvek. Umiestnením amerických okupačných vojsk 
na území SR sa jednoducho stávame súčasťou americkej 
agresívnej politiky, so všetkými rizikami s tým spojenými.  

3 

 Len deň po schválení okupačnej 
americkej zmluvy si mal parlament 
na návrh poslanca Osuského z SaS 
minútou ticha uctiť Eduarda Kukana. 
 Náš postoj je jasný! Politikom, 
ktorí zradili národ, alebo ktorí 
sa podieľali na utrpení nevinných, my, 
na rozdiel od našich odídencov, nikdy 
úctu prejavovať nebudeme! 

 Kukan hlasoval za prelet lietadiel 
ponad Slovensko počas protiprávneho 
bombardovania Juhoslávie, pri ktorom 
zomrelo viac ako 5000 nevinných ľudí, 
vrátené žien, detí a pacientov 
v nemocniciach. Kukan, ako verný lokaj 
Mikuláša Dzurindu, bol jedným 
z hlavných protagonistov zavlečenia 
Slovenskej republiky do EÚ a NATO. 

 Politickým stranám ako SaS alebo OĽaNO môžeme 
vyčítať mnoho vecí, ale ich hlasovanie za okupačnú zmluvu 
nikoho neprekvapilo. Sú to otvorene protinárodné strany, 
ktoré presadzujú všetko možné, len nie záujmy Slovenskej 
republiky a jej občanov. 
 Kollárova Sme rodina sa dlhodobo tvári ako strana 
národná, ktorá má na zreteli ochranu štátnych záujmov 
Slovenskej republiky. Keď však príde na konkrétne hlasovanie, 
všetko je úplne inak. 
 Maska hnutia Sme rodina padla v krátkom čase hneď 
dvakrát. Prvýkrát v lete minulého roka, keď klamali celý 
národ, že nebudú hlasovať za zákon zavádzajúci na Slovensku 
doslova očkovací apartheid. Nakoniec však výmenou 
za prísľub miliónov na Kollárov projekt nájomných bytov 
za zákon o očkovacom apartheide poslušne zahlasovali 
a občanov úplne zradili.  
 A druhýkrát padla maska hnutia Sme rodina práve  
pri hlasovaní o okupačnej zmluve s USA. Nebyť hlasov 
poslancov Sme rodina, tak prítomnosť amerických vojsk na 
Slovensku by schválená nebola! Darmo, keď má líder strany 
miliónové majetky v Amerike, tak asi celkom čistý nebude. 

Nezabudnite! Okupačná zmluva v parlamente 

prešla hlasmi hnutia Sme rodina Borisa Kollára! 

Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 

Poslanci ĽS Naše Slovensko si ako jediní odmietli uctiť 
obhajcu bombardovania Juhoslávie Eduarda Kukana! 
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Okupačná zmluva s USA 

spraví zo Slovákov občanov druhej kategórie! 3 

4 

Poslanci koalície sa chceli 
skryť pod rúškom noci 

 Prijímanie okupačnej zmluvy s USA 
sprevádzalo viacero zarážajúcich momentov. 
Pripomienkové konanie skončilo expresne 
rýchlo, pripomienky k tejto zmluve sa dali 
posielať len počas vianočných sviatkov. Vláda 
ani prezidentka nepožiadali Ústavný súd 
o výklad jednotlivých článkov zmluvy. 
Napätie sa prenieslo aj do samotného 
parlamentu. Hneď na začiatku koalícia 
zabránila generálnemu prokurátorovi 
Marošovi Žilinkovi prečítať detailnú právnu 
analýzu tejto zmluvy a schválila nočné 
rokovanie parlamentu s cieľom čo najviac 
urýchliť schvaľovací proces a zhromaždeným 
ľuďom znemožniť protestovať. 

Ako jediní sme sa v parlamente postavili  

proti príchodu amerických vojsk na Slovensko! 

Marian Kotleba išiel za ministrom Naďom 
aj napriek tomu, že ho poslanci OĽaNO obkľúčili! 

 Americká armáda má v zmluve o obrannej 
spolupráci medzi SR a USA garantované také výhody, 
o akých sa slovenským občanom ani len nesníva. 
Americkí vojaci, ich rodiny, aj sprievodný civilný personál 
budú môcť všetky tovary a služby nakupovať bez 
akýchkoľvek daní a poplatkov. To znamená, že napr. 
naftu, benzín a LPG budú Američania kupovať presne za 
polovicu oproti Slovákom, ktorí na Slovensku platia dane.  

 Američania si na Slovensko budú môcť bez 
kontroly dovážať nielen zbrane, ale aj svoje staré autá, 
drogy a dievčatá, ktoré sa majú starať o ich blaho. 
A na to všetko sa im budeme skladať my, pretože podľa 
okupačnej zmluvy americkej armáde nemôžu pri plnení 
úloh vzniknúť žiadne neprimerané náklady. A navyše, 
Američania nebudú musieť platiť ani len koncesionárske 
poplatky, presne tak, ako to píše čl. 17 tejto zmluvy. 

Poslanci ĽS Naše Slovensko Andrej Medvecký a Peter Krupa 
zablokovali rečnícky pult slovenskou vlajkou. 

Išli sme do konfliktu s Naďom, 
lebo pri vlastizrade nemôžeme mlčať! 

 Bolo nám jasné, že koalícia je rozhodnutá 
vlastizradnú okupačnú zmluvu za každú cenu schváliť. Naši 
poslanci zablokovali rečnícky pult, pričom sa nedali odradiť 
ani provokatérmi z SaS, vyzbrojenými ukrajinskou štátnou 
vlajkou. Prejav ministra obrany Naďa, ktorý sa pokúsil 
prečítať odôvodnenie okupačnej zmluvy, sa nám darilo 
rušiť do takej miery, že prednes ministra nebolo vôbec 
počuť. Naše požiadavky boli absolútne primerané. 
Umožniť prečítanie výhrady generálneho prokurátora 
k okupačnej zmluve a zrušiť nočné rokovanie parlamentu.  

Boris Kollár vyhovel zradcom národa! 

 Keď koalícia na čele s Kollárom zrušila rozpravu, 
bolo jasné, že sú rozhodnutí okupačnú zmluvu odhlasovať. 
Bitku vyhrali, ale vojna o suverenitu Slovenska ešte len 
začala. Nikdy sa Američanom nepodvolíme! Mor ho! 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 

Okupačná zmluva s USA 

z Američanov urobí beztrestných supermanov! 4 

 Bývalý premiér a predseda strany Smer Robert 

Fico sa dnes snaží navodiť dojem, že je proti príchodu 

amerických vojsk na Slovensko. Pravda je však taká, 

že okupačná zmluva, ktorá likviduje suverenitu 

Slovenska, sa začala pripravovať už za Roberta Fica. 

Fico mal možnosť postaviť sa proti tejto zmluve a počas 

minulého volebného obdobia tak nikdy neurobil. 

Naopak, Ficova a Pellegriniho vláda vždy aktívne 

reagovala na požiadavky USA a NATO na vysielanie 

slovenských vojakov na zahraničné misie a do blízkosti 

ruských hraníc.  

Korčok a Lajčák, najvernejší spolupracovníci 
Roberta Fica v oblasti zahraničnej politiky. 

5 

 Čo znamená prítomnosť amerických vojakov 
v Európe, na vlastnej koži zažili už mnohí Európania, 
vrátane našich najbližších susedov. Či už ide o prípad 
dobitých policajtov v Poľsku, brutálne znásilnené dievča 
v Rumunsku alebo smrť 20 turistov v lanovke na severe 
Talianska. O bitkách v nemeckých baroch a znásilneniach 
na japonskom vidieku sa v slovenských médiách 
nedočítate. Aj to prináša americká vojenská prítomnosť.  

 Vláda USA si je však dobre vedomá, že keď 
do svojich služieb naberá rôznych hrdlorezov, musí im 
kryť chrbát. A preto okupačná zmluva so sebou prináša 
aj trestnoprávnu imunitu pre amerických vojakov. 
Slovenská polícia a súdy nebudú mať žiadnu právomoc  
v prípade, že sa americkí vojaci dopustia akýchkoľvek 
zločinov. Ak teda k niečomu dôjde, americkí vojaci 
sú stiahnutí do USA, kde sa spravodlivému trestu vyhnú. 

Pellegriniho so ženami veľmi nevidno,  
no s veľvyslankyňou  USA si rozumel. 

 Pellegrini náš boj proti okupačnej zmluve s USA skritizoval. 
Niet sa čomu čudovať. Pellegrini bol ako premiér spolu s ministrom 
zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom najväčším zástancom 
okupačnej zmluvy s USA. Obidvaja klamali verejnosť rovnakými 
klamstvami ako Naď či Korčok. Ich klamstvá o tom, že Slovensku nič 
po prijatí okupačnej zmluvy nehrozí, tlmočil dokonca Ľuboš Blaha, 
ktorý ako vtedajší predseda výboru pre Európske záležitosti dokonca 
hlasoval proti zverejneniu obsahu zmluvy s USA. Hoci sa dnes všetci 
snažia klamať svojimi vyhláseniami verejnosť, pravda je taká, 
že len poslušne slúžia záujmom globalistov. 

Spomeňte si! Odovzdanie 

Slovenska americkej armáde 

sa pripravovalo už za Fica! 

Pellegrini ostal verný Američanom! 
Náš boj proti príchodu amerických vojsk kritizoval 

 Bol to práve minister obrany za SNS Peter Gajdoš, 

ktorý zrealizoval nákup amerických stíhačiek F-16 

za 1,6 miliardy eur! A práve na iniciatívu Gajdoša sa začala 

realizovať okupačná zmluva s USA. Andrej Danko síce 

navonok túto dohodu kritizoval, avšak neurobil nič 

pre zastavenie príchodu amerických vojsk na Slovensko. 

Naopak, nákup amerických stíhačiek bolo odškodné 

pre Američanov za to, že zmluva s USA nebola podpísaná. 

S americkými stíhačkami na Slovensko prišlo aj niekoľko 

desiatok amerických technikov a inštruktorov. A to všetko 

vďaka Slovenskej národnej strane. 

Danko s Pellegrinim nakúpili 
predražené americké stíhačky! 
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Covid-19: začala vojna 
a vírus zázračne zmizol! 

 Vláda cynicky zneužila konflikt 

na Ukrajine. Pod rúškom pomoci 

utekajúcim ženám a deťom z Ukrajiny 

v jednom balíku schválila aj zákon, ktorý 

v absolútnom rozpore s Ústavou SR 

zavádza cenzúru na internete. A to 

s jediným cieľom: umlčať všetkých 

kritikov vlády a globálnych procesov. 

 Schválením zákona vláda získala 

kľúčovú právomoc: blokovať všetky 

stránky, ktoré podľa vlády šíria tzv. 

„závažné dezinformácie“, definícia však 

v zákone chýba. V praxi to znamená, 

že vláda bude môcť zlikvidovať všetky 

internetové stránky, ktoré prinášajú 

alternatívne informácie a pre vládu 

nepohodlné názory. Jednoducho ich 

zablokujú a úplne vypnú! 

Vláda zaviedla 

cenzúru 
na internete 

 Všimli ste si to aj vy? Hneď, ako vypukol konflikt na Ukrajine, 
tzv. pandémia Covidu-19 prestala akoby celkom existovať. Nebezpečný 
vírus zázračne zmizol alebo sa dostal na úroveň obyčajnej chrípky. 
Už nepočúvame správy o tom, koľko ľudí zomrelo, koľko sa nakazilo 
a koľko je v nemocniciach. Namiesto toho nás zahltili správy o činnosti 
nového svetového nepriateľa. Tým dnes už podľa médií a štandardných 
politikov nie je koronavírus, ale vojna na Ukrajine. Jednoducho, jednu 
zámienku na šikanovanie obyvateľstva vymenila iná. 

Zrazu je voľných 31-tisíc nemocničných lôžok! 
 Pamätáte si, ako nás premiér aj minister zdravotníctva strašili, 
že ešte keď ešte 500 pacientov príde do nemocníc, tak sa zdravotníctvo 
úplne zrúti? Že už nie sú voľní lekári, ventilátory, ani lôžka? A zrazu bum! 
31-tisíc voľných nemocničných postelí pre utečencov z Ukrajiny! Hoci 
sme za ten čas nepostavili ani jedinú novú nemocnicu, stačilo aby začala 
vojna na Ukrajine, a zrazu celé zdravotníctvo funguje. Ako je to možné?  
Kde boli doteraz? Opäť sa potvrdzuje, že sme v ĽS Naše Slovensko mali 
pravdu, keď sme od začiatku hovorili, že Covid-19 je dlhodobo 
plánovaný a vopred pripravený podvod na celom ľudstve.  

Strach z vírusu nahradil strach z vojny! 

 Teraz už Covid-19 nepotrebujú. Našli si nového strašiaka - vojnu 
na Ukrajine. A preto dnes vláda pristupuje aj k uvoľňovaniu opatrení.  
Je totiž jasné, že od amerických a nemeckých vojakov, ktorí 
na Slovensko prídu, by aj tak žiadne opatrenia vláda vyžadovať nemohla 
a ani nedokázala. Slováci, budíček! ĽS Naše Slovensko je jediná strana, 
ktorá vás ani v najťažších chvíľach nezradila a nezapredala! 
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Poslanecký klub 

ĽS Naše Slovensko 

ako jediný 

hlasoval proti! 

Mgr. Stanislav Mizík 

poslanec NR SR 
 

Za vyjadrenie o islame čelil perzekúciám. 
Bol účelovo trestne stíhaný. 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ani ako predseda BBSK, ani ako poslanec NR SR nikdy nemenil 
svoje názory a program podľa želaní oligarchov či globalistov. 
A kým iní politici prevracali svoje kabáty podľa aktuálnej 
politickej módy, Marian Kotleba v parlamente bojuje 
za slovenské záujmy rovnako horlivo, ako za ne bojoval 
na uliciach. A napriek neustálym útokom od neprajníkov 
a podlej zrade od niektorých najbližších spolupracovníkov, ktorí 
sa do politiky zviezli na jeho chrbte, Marian Kotleba zostáva 
sám sebou. Odhodlaný pokračovať v boji!  Za Boha a za národ! 

Najbližšími zradený 
a nepriateľmi súdený! 

Aj navzdory prenasledovaniu nepriateľmi sa Marian Kotleba 
nikdy nevzdal, vytrval v boji za Boha a za národ a dosiahol 
významné politické úspechy. Jeho politická kariéra začala 
v novembri 2013, kedy získal post predsedu Banskobystrického 
samosprávneho kraja. Tu sa napriek prekážkam zo strany 
Ficovej vlády ukázal ako nepodplatiteľný politik a schopný 
manažér. To ocenili aj občania, ktorí ho v roku 2016 aj 2020 
na čele Ľudovej strany Naše Slovensko poslali do parlamentu. 
Ani po vstupe do parlamentu však nezabudol na problémy ľudí. 

Nepodplatiteľný a nezlomný 
v práci pre slušných ľudí 

Marian Kotleba sa narodil 7. apríla 1977 v Banskej Bystrici. 
Maturitu získal na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša 
v odbore elektronické počítačové systémy. V štúdiu pokračoval 
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Titul Mgr. získal 
na Fakulte prírodných vied UMB v odbore učiteľstvo 
informatiky a technickej výchovy. Titul Ing. získal 
na Ekonomickej fakulte UMB v odbore ekonomika verejnej 
správy. Pracoval ako učiteľ informatiky na Športovom gymnáziu 
v Banskej Bystrici. Pre svoje politické názory bol najskôr 
preradený na pozíciu správcu počítačovej siete. Jeho 
prenasledovanie  pre politickú angažovanosť nakoniec vyústilo 
až k výpovedi zo zamestnania. Tento úder Mariana Kotlebu 
len upevnil v tom, že jeho boj za práva slušných ľudí 
na Slovensku je na správnej ceste. 

Marian Kotleba od začiatku zastával názor, že nadávať doma 
pred televízorom, či búchať v krčme po stole jednoducho 
nestačí. Ak človek chce niečo zmeniť k lepšiemu, tak musí byť 
ochotný za spravodlivosť verejne bojovať a keď treba, tak sa aj 
obetovať. Vďaka tomuto prístupu bol terčom útokov 
liberálnych médií, vládnej moci aj polície. Opakované účelové 
trestné stíhania, domové prehliadky, zatýkania, fyzické útoky aj 
na jeho najbližších, boli dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou jeho 
života. Napriek tomu vždy odvážne kráčal ďalej. 

Prenasledovaný pre odvahu 
postaviť sa proti systému 

Kto je Marian Kotleba 
a prečo ho chcú zničiť? 

Odvahou proti systému! Za Boha, za národ! 
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 Po vstupe ĽS Naše Slovensko 
do parlamentu sme si jasne povedali, že kým 
nebudeme vo vláde, tak budeme ľuďom 
pomáhať aspoň tak, ako to bude v našich 
možnostiach.  Odvtedy sme chudobným 
slušným rodinám, dôchodcom, deťom 
aj zdravotne postihnutým rozdali pomoc vo 
výške viac ako 250-tisíc eur.  Naša charitatívna 
činnosť však dráždila tých, ktorí plnia vrecká 
len sebe a svojím mecenášom. A keďže 
Marian Kotleba neurobil žiadnu chybu pri 
vedení kraja a nič mu ani nedokázali našiť, tak 
si vymysleli rozprávku o zakázaných číslach. 
 Takúto absurditu nikto neriešil, až kým 
médiá z reálnej finančnej pomoci chudobným 
rodinám nevyrobili kauzu o tajných šifrách. 
Za odovzdanie dobročinných šekov chcú 
Mariana Kotlebu zavrieť na 4 roky. 

8.3.2022 - súd s Marianom Kotlebom 
Viete vôbec, prečo Mariana Kotlebu súdia? 

 Keď však podobné sumy, vyjadrené použitím rovnakých čísel 
ako na dobročinných šekoch Mariana Kotlebu, použili iní politici, celebrity, 
obchodné spoločnosti alebo médiá, vtedy to nikomu nevadilo. Tiež nikomu 
nevadilo, že tieto akcie boli na rozdiel od nášho skromného podujatia široko 
medializované a propagované. Kým všetkým ostatným médiá a štandardní 
politici tlieskali, z Mariana Kotlebu sa za rovnakú vec snažia urobiť najväčšieho 
zločinca. Štandardní politici sú známi tým, že prijímajú úplatky, podieľajú sa 
na rozkrádaní štátu a sú v podstate hlavou korupčných chobotníc. 
 Marian Kotleba je tak asi 
jediný politik na svete, ktorému 
hrozí dlhoročné väzenie nie 
za rozkrádanie štátu, ale za to, 
že rozdával zdanené peniaze 
chudobným slušným rodinám. 
 8. marca sa ukáže, či na 
Najvyššom súde preváži právo 
a spravodlivosť, alebo záujem 
vlády a politická objednávka. 

Rozdávanie peňazí chudobným rodinám: 

v Markíze charita, u Kotlebu trestný čin? 


