
                                                                                                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

Ročník 5, číslo 3 - 4, október 2022 www.kotlebovci.sk 

Slovo Mariana Kotlebu 

Najvyšší čas sa zobudiť! 
  Vážení občania, 
od obnovenia SR 
1.1.1993 drvivá väčšina z vás 
v každých voľbách volila podľa 
jednoduchého a overeného 
scenára. Vašu dôveru ste dali 
politikom, ktorých vám 
ako chrumkavých podsunuli 
médiá hlavného prúdu. 

Opakovane ste volili tých, ktorí vám sľubovali 
dvojnásobné platy, no zamlčali trojnásobné ceny. Tých, 
ktorí vám sľubovali integráciu do Európskej únie, 
no zamlčali stratu všetkých základných istôt. Jednoducho 
ste vo väčšine volili vysmiate a vyretušované tváre 
na bilbordoch a politikov ste vždy hodnotili podľa 
veľkohubých vyhlásení a sľubov, a nie podľa činov. 
 Médiá a štandardní politici sa spolčili a opakovane 
vás oklamali. Moci sa chopili politici bez akéhokoľvek 
vzťahu k národu, k Bohu a k Slovensku, ktorí našu vlasť 
postupne zhumpľovali, rozpredali do zahraničia 
a podriadili cudzím záujmom. A vy, ktorí ste boli nimi 
oklamaní, dnes budete znášať následky ich politiky. 
Vysoké ceny energií, rastúce ceny potravín, hrozba 
nárastu nezamestnanosti, kolabujúce zdravotníctvo 

a na druhej strane stúpajúce výdavky na zbrojenie 
v záujme NATO. To všetko je len logický výsledok 
vašej voľby protislovenských, protikresťanských   
a protinárodných politikov. Politikov, pre ktorých ste však 
vy boli vždy len ich výťahom do vlády a k moci. 
 12 rokov ste kritizovali vládu Smeru, ich korupciu, 
rozkrádanie štátu, či uprednostňovanie záujmov 
Európskej únie a NATO pred záujmami slovenskými. Ako 
gesto odporu voči politike Smeru ste v posledných 
voľbách vo väčšine volili súčasnú vládu na čele s OĽaNO. 
A dnes, keď už vidíte, že aj táto vláda úplne zlyhala, 
je mnoho z vás opäť schopných voliť Ficov Smer. Akoby 
ste úplne zabudli, čo sa za ich vlády dialo a kto vlastne 
Matoviča, Naďa, Kollára a Sulíka v skutočnosti vytvoril. 
 Dnes sa bojíte, či prežijete zimu a z čoho budete 
na jar platiť nedoplatky za energie a teplo. Ale to je tak, 
keď vám stačí, aby nás, jedinú skutočnú protisystémovú 
stranu, v médiách označili za extrémistov alebo fašistov, 
a opäť chcete voliť štandardných politikov. Tých, ktorí 
vám zo života robia peklo. A ak si ich aj po tomto všetkom  
opäť vyberiete, tak sa nečudujte, že to peklo fakt nastane. 

Ing. Mgr. Marian Kotleba 
predseda ĽS Naše Slovensko 
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Bojujeme za Slovensko 

 Pomáhať slušným rodinám je základným cieľom 
našej strany. Preto sme museli hlasovať za vládny 
prorodinný balíček, lebo bol 
jednoducho dobrý. Ak by sme 
podľahli tlaku liberálnych médií, 
ktoré nás chceli odradiť 
od podpory prorodinného 
balíčka, dnes by Slováci 
nedostali nič. A navyše, 
vláda by  bez problémov 
fungovala ďalej a ďalej 
by humpľovala celé Slovensko. 
 Liberáli, ku ktorým sa v tom čase pridali aj Smer 
a Republika, spolu s médiami hovorili o tom, 
že hlasovanie za rodinný balíček podporí vládu. My sme 
tvrdili presný opak, a síce, že toto hlasovanie o podpore 

rodín vládu úplne rozbije, pretože sa v nej začnú biť 
konzervatívci a liberáli. Preto sme sa nenechali oklamať 

ani médiami ani Smerom, 
Hlasom a Republikou, 
a za peniaze pre rodiny sme 
hlasovali. A naše slová 
sa naplnili! Neprešiel totiž ani 
mesiac a koaličná zmluva 
sa rozpadla. A neprešli ani dva 
mesiace a rozpadla sa celá 
vláda! Z vlády odišla SaS-ka a jej 
ministri, najväčší škodcovia 

slovenského národa! A spolu s nimi odišiel aj najväčší 
sluha USA a NATO - poslanec OĽaNO Juraj Krúpa. 
 Podporili sme rodiny a zároveň sme rozbili vládu! 
2:0 pre Slovensko! 

Naše hlasovanie o podpore rodín 

úplne rozbilo Matovičovu vládu! 
Poslanci ĽS Naše Slovensko sú jediní v parlamente, ktorí nekompromisne konajú podľa pravidla – Slovensko 
a Slováci sú vždy, všade a v každom ohľade na prvom mieste. A to bez ohľadu na tlak liberálnych médií 
a zmanipulovanú verejnú mienku. Vďaka našej zásadovosti sme teraz dostali vládu na kolená!  

My sme vládu rozbili, 

Fico vládu podržal! 
 Na Slovensku by sme veľmi ťažko hľadali občana, ktorý by si neželal koniec tejto antisociálnej vlády 
a predčasné parlamentné voľby. Človek by si myslel, že keď Smer neustále rozpráva o predčasných voľbách, spraví 
všetko pre to, aby aj naozaj boli. Žiaľ, opak je však pravdou! 

Ing. Martin Beluský, PhD. 

poslanec NR SR 

odborník na financie 
a rozpočet 

kandidát na predsedu 
Trnavského  kraja 

Predčasné voľby môžu byť aj bez referenda! 

 Po našom úspešnom rozbití vlády a odchode SaS-ky 
do opozície sme prišli s jednoduchým a účinným riešením 
ako predčasné voľby dosiahnuť bez referenda 
aj ústavnej väčšiny v parlamente! 
 Ak totiž parlament nebude schopný rokovať 
po dobu 3 mesiacov, prezidentka podľa Ústavy môže 
parlament rozpustiť. Rovnako podľa Ústavy sa predčasné 
voľby musia konať do 6 mesiacov po rozpustení 
parlamentu. Ak by teda ostatné opozičné strany pristúpili 
na náš plán, parlamentné voľby by sa mohli konať 
už o 9 mesiacov.  
 Jediné, čo je na naplnenie nášho plánu potrebné, 
je súhra opozičných strán. Úlohou opozície by bolo totiž 
za každú cenu schôdze parlamentu ignorovať a tým 
naplniť podmienky pre rozpustenie parlamentu 
a vyhlásenie predčasných parlamentných volieb v súlade 
s Ústavou Slovenskej republiky. Týmto postupom mohla 
opozícia naplniť vôľu ľudu a prepísať históriu. 

Fico podporil otvorenie schôdze NR SR! 

 Celé roky hovoríme, že politikov treba hodnotiť na 
základe ich činov a nie mediálnych vyhlásení a volebných 
sľubov. Pretože len činy ukazujú ich pravú tvár. 
 A tak sa pri otváraní septembrovej schôdze NR SR 
naplno ukázala aj pravá tvár Smeru a Roberta Fica 
osobne. V deň, kedy Robert Fico zvolával protest proti 
vláde, totiž poslanci Smeru aj Robert Fico ako poslanec 
NR SR osobne hlasovali za program schôdze 
parlamentu. Bez ich hlasov by program schôdze 
schválený nebol a schôdza by sa tým pádom nekonala! 
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  Životná úroveň na Slovensku 
rapídne klesá. Ceny energií a potravín 
rastú do nepredstaviteľných výšok. 

Odnášajú si to najmä dôchodcovia. Dôchodcovia, bez 
ktorých by sme tu dnes neboli ani my. Dôchodcovia, naše 
mami a otcovia, ktorí celý život poctivo pracovali, platili 
dane a odvody, budovali náš štát,  či už ako ČSSR, ČSFR, 
či dnešnú obnovenú Slovenskú republiku. A namiesto 
dôstojnej staroby sa mnohí dočkali len 
žobračeniek a každodenného zápasu o prežitie. 
Podobne sú na tom aj mnohé rodiny, pre ktoré je 
vlastné bývanie len ťažko dosiahnuteľný a veľmi 
drahý sen. Kým však naši ľudia trú biedu, 
Ukrajincom vláda štedro rozdáva. Tým, ktorí sú 
u nás i na Ukrajine samotnej. Toto musí skončiť! 

  Na jednej strane neustále 
počúvame rozprávky o tom, ako vláda 
nemá peniaze na podporu slušných rodín, 
detí a dôchodcov. Od detí pracujúcich rodičov ešte 
aj na základných školách pýtajú peniaze na toaletný 
papier alebo mydlo. Rovnako katastrofálny stav je 
v slovenských nemocniciach. Slušní ľudia si musia doniesť 
všetko so sebou. Na druhej strane úplne nadrzo a bez 

hanby vláda doslova každý mesiac ohlasuje nové 
nákupy vojenskej techniky! Či už je to sledovacia 
technika z Izraela, útočné drony z Turecka alebo 
obrnené transportéry z Fínska, na ich nákup 
vláda vždy nájde stovky miliónov eur. Keď však 
ide o podporu slovenských dôchodcov, vtedy 

nevie nájsť ani euro. Toto ste chceli, Slováci?! 

Ukrajinci majú výhody o ktorých  
môžu naši dôchodcovia len snívať 

Vláda pokračuje v zbrojení, 
na drony pôjdu miliardy 

Dôchodcovia, naše mamy aj otcovia, si zaslúžia dôstojnú starobu! 

Bojujeme za Slovensko www.kotlebovci.sk 

 Zatiaľ čo slovenskí dôchodcovia, ako aj mnohé 
rodiny s deťmi žijúce na vidieku, intenzívne zháňajú 
drevo, aby si pri obrovských cenách elektriny a plynu 
mali v zime čím kúriť, vláda umožňuje vo veľkom 
a neobmedzene vyvážať slovenské drevo do zahraničia. 
Prírodné bohatstvo Slovenska tak končí v rukách 
cudzincov.  Tí ho od nás lacno nakúpia a ako spracované 
drevo alebo nábytok nám ho draho predajú naspäť. 
Toto musí skončiť! Čo sa u nás vyťaží, nech sa u nás aj 
spracuje. V NR SR sme preto už po druhýkrát navrhli 
prehlásiť drevo priamo v Ústave SR za strategickú 
surovinu národného významu s tým, že tak ťažba, 
ako aj vývoz dreva do zahraničia, bude obmedzený 
zákonom. Slovenské drevo jednoducho musí slúžiť 
predovšetkým potrebám slovenských občanov!    

PODALI SME ZÁKON  
NA ZÁKAZ VÝVOZU DREVA 

DO ZAHRANIČIA!  

V čase krízy musí byť slovenské drevo 

dostupné pre Slovákov! 

Vláda sa zbláznila! 

45 000 euro mesačne 

pre futbalového trénera? 

Nový - taliansky tréner slovenskej 

futbalovej reprezentácie Francesco 

Calzone bude zarábať neuveriteľných 

45 000 eur mesačne! To je suma,  

na ktorú musí priemerný Slovák tvrdo 

pracovať nie 1 mesiac, ale celé 4 roky! 

Škandálom už je len to, že nejaký futbalový trénerík 

zarobí viac, ako predseda vlády alebo prezidentka. 

Vieme, čo sú Heger a Čaputová zač, ale ide o princíp. 

Futbalový tréner predsa nemôže zarábať viac,  

ako najvyšší predstavitelia štátu! A to ešte v čase,  

keď ľudia nevedia, čo bude zajtra a z čoho zaplatia 

nenormálne vysoké účty za energie a potraviny.  

V takomto čase mala vláda škrtať všetky zbytočné 

výdavky a nie lukratívne platiť nejakého cudzinca 

sumou, o ktorej sa slušným pracujúcim ľuďom  

ani nesníva. Vláda nás presviedča, že na pomoc ľuďom 

peniaze nie sú, ale pre talianskeho trénera sa našli.  
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SNS pod vedením Danka stratila tvár 
už vtedy, keď išla do vlády s Most-Híd, 
ktorú nevolili ani Slováci a ani slušní 
Maďari. Tentokrát spolu s maďarskou 
stranou postavili spoločného 
kandidáta na župana v Prešovskom 
kraji. Ani Slovák, ani Maďar. Nevoliteľný. 

Odvahou proti systému! Za Boha a za národ! 

 Nachádzajúce voľby znova ukazujú, že vôbec nezáleží na tom, ako sa štandardné politické strany delia. 
Koalícia, či opozícia, pravica, či ľavica, konzervatívci, alebo liberáli. Keď ide do tuhého, je to všetko úplne jedno. Pri 
presadzovaní záujmov globalistov sa totiž vždy ukáže, že všetky štandardné politické strany majú toho istého pána. 

KDH opäť ide s liberálmi! 
 Neexistuje väčší politický vtip, ako keď niekto 
označí KDH za konzervatívnu alebo nebodaj ešte 
aj kresťanskú stranu. Vždy, keď bolo KDH vo vláde či  
v parlamente pomáhala tvoriť politiku proti Bohu aj proti 
národu. Nadchádzajúce krajské voľby liberálny charakter 
KDH len potvrdzujú. KDH sa totiž v Banskobystrickom, 
Prešovskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji spojilo  
s liberálmi s Progresívneho Slovenska, SaS alebo Hlasu. 

Krajské voľby odhaľujú pravé tváre! 
V jednotlivých krajoch vznikajú veľmi zvláštne koalície 

 O Uhríkovej Republike sa už otvorene hovorí ako  
o smeráckej zálohe. Potvrdili to aj v krajských voľbách, 
kde sa Republika spojila so Smerom v Banskobystrickom 
aj v Prešovskom kraji. Navyše v Banskobystrickom kraji 
sa spojili aj s Kollárovým hnutím Sme rodina, čím 
jednoznačne ukázali, že im nevadia všetky protiľudské 

kroky  súčasnej vlády a zvlášť kroky hnutia Sme rodina 
Borisa Kollára. Čo však čakať od ľudí, ktorí oklamali 
svojich vlastných voličov a dodnes nedokázali splniť 
čestné vyhlásenia, že sa vzdajú poslaneckých mandátov, 
ak odídu z poslaneckého klubu ĽS Naše Slovensko.  
Takým sa nemožno čudovať, že sa spájajú aj s Kollárom.  

Pravá tvar Borisa Kollára! 
 Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina  
už niekoľkokrát ukázali, že keď príde na lámanie 
chleba, tak na ľudí sa vždy vykašlú a poslušne splnia  
všetko, čo od nich globalisti očakávajú. Veď si len 
spomeňme, ako mal Boris Kollár plné ústa rečí, že on 
nedovolí rozdeľovať ľudí kvôli kovidu a tiež reči o tom, 
že hnutie Sme rodina za vojenskú zmluvu s USA nikdy 
nezahlasuje. V oboch kľúčových momentoch politickej 
histórie Slovenska však kollárovci urobili presný opak. 
Bez hlasov Sme rodina by zákon, umožňujúci 
šikanovanie ľudí kvôli odmietaniu kovid opatrení, nikdy 
nebol schválený. Rovnako tak by bez hlasov kollárovcov 
nebola schválená ani okupačná vojenská zmluva s USA. 
Jednoducho, to je pravá tvár Borisa Kollára, človeka, 
ktorý v rozhodujúcich chvíľach vždy podrží 
Hegerovsko-Matovičovskú vládu. 
 Je potrebné si uvedomiť, že bez poslancov hnutia 
Sme rodina by súčasná vláda nikdy fungovať nemohla 
a najmä by nikdy nedosiahla ústavnú väčšinu, ktorú 
opakovane zneužila na zavádzanie fašistických kovid 
opatrení. Jednoducho, každý, kto volil Kollára, volil aj 
Hegera s Matovičom. A každý, kto sa s Kollárom spája, 
tým potvrdzuje, že mu súčasná vláda vlastne nevadí. 

Uhrík sa okrem Fica spája aj s Kollárom (Sme rodina)! 

Danko (SNS) sa spája 

 s maďarskými stranami. 

Fico sa spojil s Kollárom. 
A vraj opozícia! 

Keď ide o záujmy oligarchov a ich 
nominantov na politické funkcie vtedy 
padajú všetky masky. A preto ani Fico, 

ktorý má plné ústa rečí o protivládnej 
politike zrazu nemal problém spojiť 

sa s Kollárom, bez ktorého by vláda jednoducho 
existovať nemohla. Smer s kollárovcami vytvoril koalíciu 
v Trenčianskom aj v Košickom kraji. Hra Smeru 
na opozíciu je len obyčajné divadlo. 
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Odvahou proti systému! www.kotlebovci.sk 

REPUBLIKA - hnutie oddaných sluhov systému! 
Uhríkovci naberajú ľudí, spájaných s tajnými službami a s korupciou! 

 Hnutie Republika už medzi seba 
berie bez hanby všetkých, vrátane 
osôb podozrivých z korupcie. 
Najnovšie prijali priameho aktéra 
kauzy Gorila – Jána Rejdu. Ten mal 
brať peniaze od Penty,  ktorej vynášal 
informácie z policajného prostredia. 
Ján Rejda bol okrem toho šéf kukláčov 
v čase masakru v Šarišských 
Michaľanoch, kedy sa vládna moc pod 
vedením Fica a Kaliňáka postavila proti 

ľuďom, týraným asociálmi 
z blízkej osady. Ako poslednú posilu 
si uhríkovci medzi seba zobrali Rafaela 
Rafaja, zradného to poslanca 
Slovenskej národnej strany, ktorý 
hlasoval za prijatie Lisabonskej zmluvy 
a tým za odovzdanie kľúčových 
kompetencií SR do rúk bruselských 
eurošialencov. Takúto politiku 
by Uhrík v našej strane nikdy robiť 
nemohol a aj preto musel odísť! 

        Slovenským vojakom 
           budú už aj na Slovensku 

rozkazovať velitelia z NATO! 

 Čo je náplň práce 
vojenských tajných? 

Sliediť a udávať! 
 Príslušníkov tajných služieb štát extrémne 
lukratívne platí najmä preto, aby boli ochotní špicľovať 
a udávať aj vlastných kolegov alebo známych. Na to, 
aby sa slovenskí vojaci a policajti stali terčom záujmu 
tajných služieb stačí len to, že kritizovali kovid 
opatrenia, politiku NATO, alebo členstvo SR 
v Európskej únii. Áno, čítate dobre. Inak to môžu byť 
poctiví, zodpovední a výkonní vojaci a policajti, ak si 
však dovolia prejaviť svoj vlastný názor, nebodaj kus 
národnej hrdosti, okamžite sa stávajú nežiadúcimi 
a krysy z tajných služieb si na nich robia kariéru. 
 Hovorí sa, že medzi uhríkovcami sa nájde taký, 
ktorý v armáde udával svojich vlastných kolegov. 
Možno preto sa k nim pridali aj tí ďalší tajní. 

 Nepredstaviteľné sa stane už čoskoro 
skutočnosťou. Slovenskí vojaci a vojenskí policajti  
na Slovensku budú musieť pod hrozbou trestu plniť 
rozkazy cudzích veliteľov zo zločineckej organizácie 
NATO. A to aj vtedy, ak budú tieto rozkazy namierené 
proti záujmom SR. Vylúčiť nemožno ani to, že naši vojaci 
budú raz pod velením dôstojníkov z USA nasadení proti 
svojim vlastným občanom. Napríklad vtedy, ak sa 
Slováci budú búriť proti prítomnosti cudzích vojsk NATO 
na našom území.  Je preto na každom príslušníkovi 
OS SR, či ostane v službe a nechá sa buzerovať cudzími 
veliteľmi, alebo radšej pôjde do civilu. Každý sa môže 
rozhodnúť podľa svojho svedomia. 

Uhrík, poberajúci extrémne lukratívny plat europoslanca, 
už asi zabudol, ako žijú bežní ľudia. 
Totiž obklopiť sa dôstojníkmi tajnej 
služby ktorých výsluhové dôchodky 
presahujú 2000 eur mesačne, 
a pritom hovoriť o národnej a sociálnej 
politike, je čistý úlet a holý nezmysel. 
Žiaľ, takto dopadli uhríkovci... 
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Pozrite sa akými ľuďmi sa Uhrík bez hanby obkolesil: 

PETER PUKAN 
exzástupca riaditeľa Úradu  vojenskej kontrarozviedky 

ROMAN HUBERT 
bývalý zástupca riaditeľa vojenskej kontrarozviedky 

JOZEF VIKTORÍN 
exzástupca riaditeľa odboru  NATO na min. obrany 

Uhríkov systémový výkvet: Extrémne vysoké výsluhové dôchodky: 



                                                                                                                                                                                                                                  

 

Bývalý vysoký funkcionár NAKA  
Ján Kaľavský bol podľa svojich vlastných 

slov pri mnohých špinavostiach páchaných 
príslušníkmi NAKA. Keď sa rozhodol vypovedať 

proti svojim kolegom, ktorí mali podľa neho 
manipulovať vyšetrovanie veľkých korupčných káuz,  
stal sa sám terčom policajného prenasledovania. 
 Vychádzajúc z jeho medializovaného svedectva to 
vyzerá tak, že NAKA sa úplne 
odtrhla z reťaze. 

Nástroj štátneho terorizmu 
 Kaľavský hovorí o tom,  
že najprv viedli tzv. 
„neštandardné“ praktiky, ako je 
vydieranie, zastrašovanie, alebo 
falšovanie úradných záznamov 
len proti členom mafiánskych 
skupín. Potom ich začali 
používať proti politicky 
zaujímavým osobám a nakoniec 
aj proti svojim vlastným 
bývalým kolegom, policajtom  
z NAKY alebo inšpekcie. Klamanie sudcov. Brutálny nátlak 
na svedkov a manipulovanie ich výpovedí. Psychické 
týranie, mučenie a vydieranie každého, koho potrebovali 
zlomiť. Hoci aj tým, že siahnu na jeho rodinu. A nakoniec 
aj záhadné úmrtia ľudí, ktorých svedectvá by mohli 
niekomu vplyvnému uškodiť.   

Bojujeme za Slovensko Za Boha a za národ! 
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Kto je zodpovedný za smrť gen. Lučanského? 

Politické krytie z najvyšších poschodí 
 Podľa medializovanej Kaľavského výpovede 
príslušníci NAKA takýmto protizákonným spôsobom 
nekonali na vlastnú päsť. Naopak, úzko spolupracovali  
s viacerými sudcami a prokurátormi, a dokonca sa tak 
malo diať s vedomím samotného ministra vnútra  
Romana Mikulca (nominant OĽANO, bývalý funkcionár 
vojenských tajných)!  

Ficove dieťa! 
 Obludnosti sa v NAKA 
spustili po tom, ako 1. februára 
2017 premiér Fico, minister 
vnútra Kaliňák a policajný 
prezident Gašpar (známy to 
ochranca osadníkov z Krásno-
horského Podhradia)  
na tlačovke s kukláčmi v pozadí 
predstavili vznik Národnej 
protiextrémistickej jednotky. 
Úlohou jednotky bolo potláčať 
národné zmýšľanie a prejavy,  
a to predovšetkým členov, 

sympatizantov a voličov ĽS Naše Slovensko. Príslušníci 
NAKA získali pocit, že s takýmto politickým krytím si môžu 
dovoľovať doslova čokoľvek. Ich arogancia však nakoniec 
zašla až tak ďaleko, že sa obrátili aj proti tým, ktorí ich  
s veľkou slávou vytvorili. Ako sa hovorí: kto druhému 
jamu kope, sám do nej padne. 

NAKA: Policajti alebo zločinci? 
  Nátlak, vydieranie, týranie, či falšovanie úradných záznamov! 

Nech už to bolo so smrťou 
gen. Lučanského  akokoľvek, jedno 
je isté. Smrť bývalého policajného 
prezidenta, ktorý nebol nikdy 
právoplatne odsúdený, vo väzbe, 
je totálnym zlyhaním ministerstva 
spravodlivosti pod vedením Márie 
Kolíkovej! To, že okamžite 
neodstúpila len zdôrazňuje 

pokrivenosť jej charakteru.  
 Na otázky ohľadom smrti gen.  Lučanského 
priamo vo väzbe mala odpovedať špeciálne zriadená 
vyšetrovacia komisia. Z výsledkov práce komisie je však 
zrejmé, že cieľom vytvorenia komisie v skutočnosti 
nebolo pravdivé odhalenie okolností jeho úmrtia, 
ale sofistikované zametenie tohto pálčivého problému 
pod koberec. Hlboko a navždy.  

 Jediným členom komisie, ktorý od počiatku 
otvorene vyjadroval pochybnosti nad oficiálnou verziou 
prípadu, bol predseda ĽS Naše Slovensko,  
vtedy člen Branno-bezpečnostného výboru NR SR,  
Ing. Mgr. Marian Kotleba, ktorý z týchto dôvodov 
odmietol podpísať záverečnú správu.  
 V priebehu vyšetrovania sa okrem mnohých 
pochybností ukázal aj veľmi zvláštny postoj strany Hlas, 
pričom gen. Lučanský bol do funkcie policajného 
prezidenta nominovaný práve vtedajším premiérom  
a súčasným predsedom strany Hlas Petrom Pellegrinim. 
Namiesto toho, aby práve hlasáci tlačili na zodpovedné 
vyšetrenie udalostí, zdalo sa, že zametenie prípadu pod 
koberec im z nejakeho dôvodu mimoriadne vyhovuje. 
Žiaľ gen. Lučanský už nikdy neprehovorí. 

Bolo to v roku 2017, keď Fico predstavil gorily z NAKA 
v bomberách a kuklách ako nejakých vagabundov! 
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 Zradu Slovenska, ktorú 
premiér Mikuláš Dzurinda schválil 
v roku 1999, premiér Robert Fico 
poslušne zrealizoval v roku 2006  
a 2008. Odstavenie dvoch blokov 
jadrovej elektrárne v Jaslovských 
Bohuniciach, na ktoré tlačil Brusel, 
mohol Fico zastaviť, ak by mu 
skutočne išlo o ľudí. No neurobil tak, 
a preto sme sa stali závislými  
na dovoze elektriny zo zahraničia. 

Európska únia zrazila Slovensko na kolená! 
Za Ficovej vlády boli na príkaz 

Európskej únie odstavené bloky 
v Jaslovských Bohuniciach 

 Európska únia sa čoraz viac 
stáva centralizovaným superštátom, 
ktorý oberá národné štáty o ich 
slobodu a právomoci a podriaďuje ich 
diktátu Bruselu. Najväčšou ranou  
pre suverenitu členských štátov bolo 
prijatie Lisabonskej zmluvy. Tú v roku 
2008 schválil vládny SMER na čele s 
Ficom či poslanec Rafael Rafaj (SNS), 
ktorý je dnes členom hnutia 
Republika. 

Fico a jeho strana Smer-SD 
hlasovali za prijatie 
Lisabonskej zmluvy! 

 Po rekonštrukcii vlády 
sa v marci 2018 premiérom stal 
Peter Pellegrini. Tento ešte ako člen 
strany Smer-SD na samite 
premiérov členských štátov 
Európskej únie v decembri 2019 
hlasoval za predĺženie sankcií proti 
Ruskej federácii. Jednoducho, Fico 
sa vždy obklopoval ľuďmi za každú 
cenu vernými EÚ: Pellegrini, Lajčák, 
Šefčovič, Beňová, Baška a Maňka. 

Pellegrini ako predseda vlády 
za stranu Smer-SD hlasoval 

za protiruské sankcie 

 Nikomu asi netreba 
vysvetľovať, ako veľmi je elektrická 
energia pre Slovensko dôležitá. 
Všetky domácnosti a vôbec celé 
naše národné hospodárstvo  
je od jej dodávok existenčne 
závislé. Práve preto musí byť jej 
výroba, distribúcia aj konečné 
stanovenie cien úplne v rukách 
štátu. Žiaľ, dnes to tak kvôli 
členstvu SR v EÚ vôbec tak nie je. 

 Hoci slovenské elektrárne 
vyrobia elektriny dostatok, 
neprúdi priamo k firmám 
a domácnostiam. Namiesto toho 
sa s elektrinou obchoduje na 
energetickej burze, kde dotované 
západné firmy umelo navyšujú jej 
cenu.  Tento nezmysel 
je spôsobený legislatívou EÚ, 
ktorá nás k tomu pod hrozbou 
obrovských pokút núti. 

Za vysoké ceny energií môže Brusel! 

Vysoký nárast cien energií spôsobili 
nezmyselné sankcie EÚ proti Rusku. 

Fico ostáva stále verný EÚ! Smer dnes klame ľudí aj v tom, 

že je protisystémová strana. 

Avšak v čase, keď 12 rokov vládla 

na Slovensku, neurobila nič 

pre to, aby ukončila diktát 

Bruselu. Dokonca v Smere ani 

nenašli odvahu na to, aby aspoň 

hlasovali za návrh ĽS Naše 

Slovensko, na odstránenie 

nadradenosti nariadení EÚ 

nad slovenskými zákonmi, 

ktorá je zakotvená priamo 

v článku 7 odsek 2 Ústavy SR. 

„My sme strana, ktorá je jasne orientovaná 
na členstvo v Európskej únii.“  

Róbert Fico, dňa 28. apríla 2022 v Bratislave
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Prečítajte si čo by sme pre nižšie ceny energií 
a lepší život na Slovensku urobili my! 

Elektrárne vrátime 

späť do rúk štátu! 

 Obnovíme potravinovú 
sebestačnosť SR! 

Štandardní politici nám už 30 rokov sľubujú, že keď zvolíme ich, tak bude lepšie. Každá vláda štandardných politikov 
však Slovensku a jeho obyvateľom priniesla len súženie a ohrozenie základných životných istôt. My v Ľudovej strane 
Naše Slovensko máme odvahu na neštandardné, ale osvedčené a účinné riešenia v prospech všetkých slušných ľudí! 

Dnes namiesto pšenice, repy, kukurice 
a slnečnice našu ornú pôdu zaberá repka olejná, 
logistické centrá, priemyselné parky a fotovoltaické 
panely oligarchov. Toto musí skončiť! Na polia vrátime 
život a slovenských farmárov podporíme výraznými 
dotáciami. V poľnohospodárstve zamestnáme 
dlhodobo nezamestnaných a ľuďom doprajeme zdravé, 
pritom však lacné slovenské potraviny. 

My na rozdiel od štandardných strán nikdy nebudeme slúžiť globalistom, finančným 
skupinám, ani protištátnym, protinárodným a protikresťanským mimovládnym 
organizáciám. Sme ich úhlavný nepriateľ! Pretože ponúkame silno sociálne 
a národne orientovanú politiku, zameranú na mladých ľudí, rodiny, dôchodcov, 
národnú a štátnu suverenitu a energetickú a potravinovú sebestačnosť! 

Nedajte sa viac klamať štandardnými politikmi! 

Zastropujeme ceny 

pohonných hmôt! 

S drahými palivami si poradíme veľmi 
rýchlo! Odstrihneme sa od nezmyselných protiruských 
sankcií a pôvodne slovenskú spoločnosť Slovnaft opäť 
zoštátnime. Tým získame výrobu palív celkom 
pod štátnu kontrolu a motoristi budú môcť opäť jazdiť 
za primerané ceny benzínu, nafty aj LPG. Zároveň 
zrušíme nezmyselnú podporu elektromobility, na ktorú 
kvôli politike EÚ doplácajú všetci klasickí motoristi. 

Obnovíme dodávky plynu 

z Ruskej federácie! 
Enormné zvýšenie cien plynu je 
spôsobené servilnou politikou vlády, ktorá pristúpila 
na zákaz EÚ platiť za plyn v rubľoch. My staviame 
slovenské záujmy nad politiku EÚ a preto by sme opäť 
začali plyn nakupovať priamo z Ruskej federácie, čím by 
sme získali ceny ešte nižšie, ako boli pred energetickou 
krízou. Tak, ako v Maďarsku. Nie je predsa možné, 
aby poctiví a slušní ľudia doplácali na politiku vlády! 

Všetky ponovembrové vlády viac či 
menej pokračovali v privatizácii strategických podnikov. 
Kvôli tomu sú aj elektrárne v rukách západných 
kapitalistov, ktorí bezohľadne hľadia iba na svoje tučné 
zisky. Aj na toto máme jasné riešenie. Strategické 
podniky, medzi nimi aj slovenské elektrárne, vrátime 
do rúk štátu. Domácnosti aj firmy tak budú mať opäť 
prijateľné ceny zodpovedajúce výrobným nákladom.  

Zrevidujeme zbytočné štátne výdavky 

a ušetrené peniaze dáme ľuďom! 
Už v Banskobystrickom kraji, keď bol 

jeho predsedom Marian Kotleba, sme dokázali, že stačí 
zrušiť nevýhodné nákupy, kšefty a biznis pre vyvolených, 
a zrazu je peňazí na všetko dosť. Rovnako budeme 
postupovať aj na úrovni štátu. Ukončíme nezmyselné 
nákupy, od štátnych peňazí odstrihneme protištátne 
mimovládky a zakážeme vývoz ziskov do zahraničia. 

Ušetrené miliardy použijeme na 
sfunkčnenie štátu. Založíme štátne firmy na výstavbu 
bytov, obnovu ciest, aj poľnohospodársku a priemyselnú 
produkciu. Ľudia si už nebudú musieť priplácať 
za zdravotnú starostlivosť, či pomôcky pre deti do školy. 
Dôchodcovia, ktorí celý život pracovali, budú mať všetky 
štátne služby zadarmo. Nájdite na to odvahu! 
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Desatoro ĽS Naše Slovensko 
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 Známy dom hrôzy v Tisovci sa stal ešte hroznejším  
pred štyrmi rokmi, keď práve tam získal útočisko 
neprispôsobivý recidivista, ktorý zavraždil vlastného 
suseda kvôli štyrom eurám. Už vtedy sme na tento prípad 
upozorňovali a v meste sme dokonca zriadili naše hliadky 
s cieľom ochrániť všetkých slušných ľudí Tisovca. 
 Potom, čo sa napätie vystupňovalo, nás ľudia 
zavolali znova. Situáciu sme nepodcenili a na riešenie 
problému sme vyčlenili dostatočné množstvo ľudí aj 
techniky. Nakoniec sme na problémový pozemok prišli 
s ťažkými mechanizmami, aby sme už nadobro urobili 
poriadok s týmto semenišťom zla.  

 Útoky, vyhrážky, bitky a lúpeže – to všetko strpčovalo život slušným obyvateľom Tisovca. Ľudia sa báli ísť 
na poštu, báli sa nakúpiť a miestna priľahlá pekáreň zívala prázdnotou. Štát nepomáhal a preto ľudia zavolali nás. 

Akcia pod vedením Stanislava Mizíka 
a Mareka Kotlebu dopadla úspešne. 

Ľudia, ktorí verejne 
poukazovali na  škodlivosť 
a protiústavnosť týchto 
šialených nápadov ľudí typu 
Mikas, Sabaka, či Krčméry, 
boli okamžite médiami 
zosmiešňovaní a úradmi 
šikanovaní. Situácia zašla tak 
ďaleko, že niektorí iniciatívni 
blbci udávali svojich vlastných 

susedov alebo rodinných príslušníkov a úrady 
rozdávali pokuty „od buka do buka“. Jedna z takýchto 
pokút sa ušla aj pani Kataríne a aby toho nebolo málo, 
dostala aj tzv. hodinovú výpoveď v práci. Dôvod? Dovolila 
si totiž dýchať - slobodne a bez handry zvanej rúško. 
Neváhali sme ani sekundu a na čele s našim právnikom 

a kandidátom na nitrianskeho župana JUDr. Milanom 
Španírom sme sa pustili do spravodlivého, aj keď 
neľahkého boja. Úradom uložená pokuta bola zrušená 
a skutočný boj nastal pri žalobe o neplatnosť výpovede. 
Okresný súd nakoniec jednoznačne rozhodol, že výpoveď 
pre pani Katarínu bola diskriminačná a nezákonná a túto 
výpoveď v celom rozsahu zrušil. Hodnoťte politikov podľa 
ich činov a nie podľa veľkohubých sľubov a vyhlásení! 

 Pamätáte si ako nás strašili drakonickými pokutami za nerešpektovanie 
„pandemických opatrení“? Pani Katarína z Levíc bola dokonca kvôli rúšku na hodinu 
prepustená z práce. Katarína sa nám ozvala a my sme jej okamžite pomohli! 

Na základe žaloby naších právnikov 

súd uznal nezákonnosť výpovede z práce kvôli rúšku! 

JUDr. Blanka Slaninová 

kandidátka na poslankyňu 
Bratislavského kraja 

za okres Bratislava 5 - Petržalka 
JUDr. Blanka Slaninová sa počas celej 

doby fašistických kovid opatrení aktívne 
podieľala na poskytovaní právnej 

pomoci občanom. 

KOTLEBOVCI vyriešili problém s asociálmi! 

Zbúrali sme dom, z ktorého asociáli podnikali výpady na ľudí 

Bc. Marián Chmelár 

kandidát na poslanca 
Bratislavského kraja 

za okres Bratislava 5 - Petržalka 

Autor právneho riešenia v Tisovci. 

Chránime slušných ľudí! 

 Stavbu, zamorenú čiernymi potkanmi,  
sme deratizovali a nenávratne zrovnali so zemou.  
Kým ostatné strany majú len veľké sľuby a silné reči,  
my sme obyvateľom Tisovca reálne a doslova rukolapne 
pomohli. Keď sa chce, tak sa dá. A kde je vôľa, tam je  
aj cesta. Dajte nám svoju dôveru a uvidíte výsledky! 
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O post bratislavskej županky 

zabojuje dlhoročná matičiarka 

Bojujeme za Slovensko www.kotlebovci.sk 

 Ekonómka, výskumníčka, skúsená manažérka, 
no najmä dlhoročná matičiarka, aktívna národovkyňa 
a vydatá matka dvoch detí. To je v skratke Magdaléna 
Sulanová,  ktorá dnes pôsobí ako poslankyňa NR SR 
za ĽS Naše Slovensko. Vysokoškolské vzdelanie získala 
na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v odbore 
Ekonomika a riadenie priemyslu. Je tiež držiteľkou 
medzinárodného certifikátu „tréner manažmentu“ 
získaného v Bavorsku. V priebehu svojho života pôsobila 
ako výskumná pracovníčka vo viacerých významných  

ústavoch, v riadiacej pozícii v Slovenskej obchodnej 
komore a veľa rokov aj ako úspešná podnikateľka. 
 Ing. Sulanová je známa aj svojimi dlhoročnými 
aktivitami v boji za slovenskú štátnosť a pozdvihnutie 
slovenského národa, ktorý realizovala ako predsedníčka 
I. MO Matice Slovenskej v Bratislave. Od roku 2015 
je tiež podpredsedníčkou o.z. Panslovanská  únia. Patrí 
k najaktívnejším političkám vystupujúcim proti členstvu 
Slovenska v EÚ a výrazne sa angažuje za ochranu práv 
spotrebiteľov. 

Viete, kto je kandidátka na županku Ing. Magdaléna Sulanová? 

Ing. Magdaléna Sulanová 

Vážení obyvatelia Bratislavského kraja, 

od vzniku vyšších územných celkov ubehlo už viac 
ako 21 rokov. Kompetencie a úlohy, ktoré musia 
župy zabezpečovať, sú pre väčšinu ľudí úplne 
neznáme. A niet sa čomu čudovať. V časoch 
ekonomickej krízy, stúpajúcich cien potravín 
aj energií samosprávne kraje pre ľudí neurobili 
v podstate nič, napriek tomu, že od svojho vzniku 
minuli viac ako 15 miliárd eur. Za toľko peňazí by 
sme očakávali, že keď raz ľudia budú od kraja, 
v ktorom žijú, potrebovať pomoc, tak sa jej v nejakej 
forme dočkajú. 

 Samosprávne kraje sa však stali bezodnou 
priepasťou. Čím viac peňazí z daní ľudí kraj získa, tým 
viac peňazí krajskí páni minú doslova na hlúposti. 
Napríklad, za posledných 8 rokov sa príjmy krajov 
zdvojnásobili, avšak zlepšenie práce v prospech 
práce ľudí nikto nepocítil. Jediné, čo za tie milióny 
z daní ľudí narástlo, je počet mimovládnych 
organizácií, ktoré sa ako pijavice cez županov 
a krajských poslancov prisali na krajský rozpočet. 

 Teraz sa možno pýtate, prečo to nikomu 
nevadí, prečo na to nepoukazujú štandardné médiá? 
Žiaľ, je to všetko dobre pospájaná chobotnica 
a potreby obyvateľov kraja sú pre nich všetkých 

až na poslednom mieste. Videli sme to aj vtedy, 
keď sa v parlamente schvaľovalo zvýšenie daňového 
bonusu pre všetkých pracujúcich rodičov. Zrazu 
práve župani, predsedovia krajov, boli tí, ktorí 
najhlasnejšie kričali, že im to ublíži! Áno, čítate 
dobre. Predsedovia krajov nechceli, aby rodiny 
dostali viac peňazí, lebo oni budú mať menej 
na míňanie, na kšefty, na mimovládky. Tu sa viac ako 
inokedy ukázalo, aké charaktery v súčasnosti stoja 
na čele samosprávnych krajov. Prečo rovnako silno 
nekričali, keď z krajských rozpočtov odchádzali 
milióny pre ich mecenášov, oligarchov a najrôznejšie 
záujmove skupiny? Prečo boli župani ticho, 
keď sa z krajských rozpočtov financovali pochybné 
a mnohokrát škodlivé mimovládne kampane? Kde 
boli župani, keď sa namiesto obyvateľov Slovenska aj 
samosprávne kraje zapájali do pomoci Ukrajincom?  

 Vážení spoluobčania, neodvracajte zrak 
od blížiacich sa volieb. Týkajú sa totiž priamo Vás 
a Vašej budúcnosti! A ak sa už ku volebným urnám 
29. októbra chystáte, dôkladne si zvážte, komu 
na štyri roky opäť zveríte Vašu dôveru. 

Ing. Magdaléna Sulanová 
kandidátka na predsedníčku 

Bratislavského kraja 
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Kandidáti na poslancov 
Bratislavského samosprávneho kraja 

 Do každého okresu sme postavili 
kandidátov na poslancov do VÚC, aby ste 
nemuseli robiť kompromisy a spolu 
s kandidátkou na županku Magdalénou 
Sulanovou mohli zvoliť aj poslancov, 
ktorí ju podporujú. 

62 rokov 

Bc. Marián 
CHMELÁR 

Bratislava 5: 
Čunovo, Jarovce, 

Petržalka, Rusovce 

podporujú kandidátku na županku 

Ing. Magdalénu Sulanovú 

živnostník 

36 rokov 

Kristína 
LAŠŠÁKOVÁ 

Bratislava 3: 
Nové Mesto 

živnostníčka 

54 rokov 

Miroslav 
JUHÁSZ 

Bratislava 3: 
Rača, Vajnory 

servisný technik 

42 rokov 

Peter 
KOVÁČ 

Malacky, Studienka, 
Záhorie, Závod 

invalidný dôchodca 

69 rokov 

JUDr. Blanka 
SLANINOVÁ 

Bratislava 5: 
Čunovo, Jarovce, 

Petržalka, Rusovce 

podnikateľka 

70 rokov 

Ing. Alojz 
DAŘÍČEK 

Bratislava 4: 
Lamač, Záhorská 

Bystrica, 

dôchodca 

42 rokov 

Martina  
JANOVCOVÁ 

Borinka, Marianka, 
Stupava 

podnikateľka 
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Desatoro Magdalény Sulanovej 

Odstavíme škodlivé mimovládky 
od krajského rozpočtu 

 Za posledné dve volebné obdobia sa naprieč 
všetkými krajmi rozmohla zvláštna móda, ktorá potichu, 
ale o to viac, vyciciava krajské rozpočty. Prostredníctvom 

pochybných mimovládnych organizácií 
neustále vytvárať najrôznejšie analýzy, 
štatistiky a sumáre, a ich vzájomné nič 
nehovoriace kombinácie, ktorých cieľom 
je iba jedno - pod múdro tváriacimi sa 

postupmi preliať čo najviac peňazí do 
súkromných vreciek pár vyvoleným. Tieto 

maniere sa nafúkli až do miliónových výšok. 
 Takéto šafáranie okamžite zastavíme a ušetrené 
milióny dáme tam, kde to ľuďom prinesie úžitok. 

3. 2. 

 Každým rokom neustále klesá počet remeselníkov, 
ktorých služby sú pre obyvateľov kraja nevyhnutné. 
Murári, tesári, inštalatéri a mnohí ďalší sú dnes tak 
vyťažení, že ľudia musia na nich čakať aj 
celé mesiace. Tento stav je pritom 
výsledkom krajskej stredoškolskej 
politiky, ktorá štedro podporuje 
gymnáziá, ale  zanedbáva odborné školy.  
 My sa k strednému školstvu 
postavíme čelom! Zavedieme štipendiá, 
aby sa štúdium chýbajúcich odborov stalo pre deti aj 
rodičov zaujímavým. Vychováme tak potrebných 
odborníkov a zároveň ich získame pre prácu v kraji. 

Zabezpečíme dostatok 
murárov, tesárov aj inštalatérov 

Za milióny z daní ľudí kraj bude slúžiť ľuďom a nie oligarchom! 

 Len za posledné štyri roky narástli príjmy krajov 
o desiatky miliónov eur ročne. Málokto však vie, 
že tieto obrovské peniaze pochádzajú z daní 
všetkých pracujúcich ľudí. Nie sú to nejaké 
virtuálne nekonkrétne peniaze, ale sú to 
milióny tvorené daňami vás a vašich 
blízkych. Samosprávny kraj sa má o tieto 
vaše peniaze starať najlepšie ako dokáže 
a používať ich účelne a efektívne. Namiesto 
toho sme však dnes vo všetkých krajoch 
svedkami bezbrehého plytvania týmito zdrojmi, 
a to často na úplne hlúposti a zbytočnosti, ktoré by 
si župan alebo krajskí poslanci za vlastné peniaze nikdy 

nekúpili alebo nezaplatili. Z cudzieho však krv netečie. 
A preto milióny každoročne končia na kontách 

pochybných mimovládok alebo podnikateľov 
spriaznených s vedením kraja. Ja sa vás však 

pýtam, kedy ste pocítili vy osobne, že kraj 
za tieto milióny spravil niečo pre vás? 
Namiesto toho počúvame len výhovorky, 
že na nič nie sú peniaze.  

 My sme však už v Banskej Bystrici 
ukázali, že keď sa chce, tak sa dá. Stačí 

rozumne hospodáriť a peniaze sa nájdu. 
Prečítajte si na čo všetko by sme krajské peniaze, 

vaše peniaze, efektívne a účelne využili. 

1. 

Poskytneme autobusovú dopravu 
všetkým slušným ľuďom zadarmo 

 Zaistenie prímestskej autobusovej dopravy je 
zákonnou povinnosťou samosprávneho kraja. Dnes si na 
tom robia obrovský biznis súkromné spoločnosti, pretože 

zisk zostáva súkromnému dopravcovi, ale 
stratu platí kraj. Podľa nás musia byť 
autobusy vnímané ako služba kraja 
obyvateľom, ktorí si už cez dane za túto 
službu vopred zaplatili. Pre nás sú na 

prvom mieste potreby ľudí a nie záujmy 
dopravcov. Preto pracujúci, mamičky, 

dôchodcovia aj študenti budú mať autobusy úplne 
zadarmo. A asociáli? Tí nech si chodia pešo!  

5. 4. 

 Rozbité cesty II. a III. triedy a mosty v havarijnom 
stave. To je najviditeľnejšia vizitka súčasných 
samosprávnych krajov. Cestná infraštruktúra sa opravuje 
prostredníctvom zákazok a verejných 
obstarávaní. Ide o zdĺhavý a predražený 
proces. My založíme krajskú firmu, 
so všetkou potrebnou technikou, ktorá 
bude cesty opravovať neustále. 
Bez súťaží, tendrov a korupcie! Navyše, 
do pomocných prác na cestách zapojíme 
dlhodobo nezamestnaných. Pretože kosačku, krompáč 
alebo fúrik dokáže obsluhovať aj Dezider z osady. 

Spustíme opravy ciest s krajským 
podnikom - lacno a efektívne! 
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pre lepší život v kraji! 

Zastavíme liberálnu LGBT 
a kovid propagandu na školách 

 Za starých dobrých čias by sa nikomu z nás ani 
nesnívalo, že v školách budú nútiť chlapcov prezliekať sa 
za dievčatá a naopak. Že v šlabikároch budú narážky na 

homosexuálne vzťahy a že v rozprávkach sa 
bude otvorene pretláčať LGBT-CDRW 
propaganda. Úchylné mimovládky sú 
čoraz trúfalejšie a snažia sa svoj zhubný 
vplyv rozširovať aj do škôl. Veľmi rýchlo 

sa s nimi pokonáme! Voči ich 
predstaviteľom vyvodíme osobnú 

zodpovednosť. Rovnako tvrdo zasiahneme pri ochrane 
zdravia detí tak, aby sa žiadne z nich viac nemuseli 
na hodinách dusiť v respirátoroch či rúškach! 

Zabránime likvidácii 
okresných nemocníc 

7. 6. 

 S pokusom o rušenie nemocníc začala už 
ministerka Kaľavská, ako nominantka Smeru-SD. Aj vďaka 
nášmu zúrivému odporu jej to neprešlo. A tak s tým 
prišiel minister zdravotníctva Lengvarský, 
nominant OĽaNO. Ich spoločná reforma 
zdravotníctva nie je nič iné, ako trápny 
pokus osekať sieť okresných nemocníc. 
To my nikdy nedovolíme! Milióny, ktoré 
získame rozumným hospodárením, 
investujeme aj do udržania nemocníc 
v regiónoch. Zdravotníctvo je pre nás službou občanom 
a nie bezhraničný biznis. Našou prioritou bude zachovať 
dostupnosť zdravotníckych služieb v regiónoch. 

Zvýhodníme domácich výrobcov 
v krajských zariadeniach 

 Nakupovať do slovenských škôl a ostatných 
krajských zariadení slovenské potraviny by malo byť 
niečím úplne automatickým. Žiaľ, legislatíva EÚ spravila 

aj z potravín pre naše deti nechutný biznis. 
Založíme krajskú organizáciu, ktorá 
bude všetky krajské zariadenia 
zásobovať potravinami a výrobkami 
od slovenských, najlepšie regionálnych, 

producentov. Pomôžeme tak nielen 
zvýšiť kvalitu stravy pre deti, dôchodcov 

a ostatných, ale aj udržať zamestnanosť v našom kraji. 
Podpora domácich producentov je základnou súčasťou 
každého rozumného štátu. Obnovme to, čo fungovalo! 

9. 8. 

 Krajský rozpočet sa vytvára z daní obyvateľov 
kraja. Za posledné roky príjmy krajského rozpočtu 
enormne stúpli, a preto teraz, keď obyvatelia budú 
potrebovať pomoc s účtami za kúrenie 
či energie, kraj peniaze pre nich 
jednoducho nájsť musí. Peniaze, 
ktoré získame z rozumného 
hospodárenie, použijeme aj na dotácie 
pre tých, ktorí napriek tomu, že slušne 
pracujú alebo pracovali, nebudú vládať 
platiť zvýšené ceny elektriny či plynu. Nakoniec, 
pomáhať zlepšovať život obyvateľov kraja je zákonná 
povinnosť samosprávnych krajov.  

Poskytneme plošné dotácie 
na kúrenie a energie 

Ochránime slušných ľudí pred útokmi agresívnych asociálov! 

 Je to smutné, ale aj dnes v 21. storočí, existujú aj 
v našom kraji lokality, ktorým sa každý, kto môže, 
zďaleka vyhýba. Avšak aj v takýchto regiónoch, 
postihnutých zvýšenou mierou najrôznejšej 
kriminality, žijú mnohí slušní ľudia, ktorí si 
zaslúžia plnohodnotné verejné služby, medzi 
nimi aj zaistenie bezpečnosti života, zdravia 
a majetku. Štátna polícia čoraz viac slúži na 
prenasledovanie ľudí za ich názory a chrániť 
ľudí nestíha. Obecná polícia má veľmi 
obmedzené možnosti a kapacity. A práve tu 
do hry vstupuje samosprávny kraj, ktorý v spolupráci 

s obcami môže vytvoriť občiansku domobranu. Hlavnou 
úlohou domobrany bude preventívnou hliadkovou 

činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany 
životov zdravia a majetku občanov, ako 

aj verejného poriadku na území  
samosprávneho kraja. Sami predsa vidíte, 
že takto to ďalej nejde. Ak sa nič v oblasti 
bezpečnosti nezmení, situácia sa bude len 

a len zhoršovať. Preto nedajte sa klamať 
médiami a štandardnými politikmi, ktorí na 

vás na druhý deň po voľbách, aj tak zabudnú. Náš 
program síce nie je štandardný, ale je reálny a účinný. 

10. 



                                                                                                                                                                                                                                  

 


