Kedy, keď nie teraz?
Štátny dlh Slovenskej republiky v závratnej výške
41 miliárd eur. Likvidácia mladých rodín aj strednej vrstvy.
Negatívna demografická krivka bieleho obyvateľstva.
Naopak, obrovská populačná explózia cigánskej zatiaľ ešte
menšiny. Zúfalá snaha vlády zakryť rozkrádanie štátu.
Zavádzanie ďalších a ďalších poplatkov, daní a pokút.
Šikanovanie
slušných
obyvateľov,
zamestnancov
aj podnikateľov. Bezbrehé zvýhodňovanie tých druhých.
Od privatizérov, cez zlodejov s hodinkami za 30 tisíc eur
až po parazitov v osadách. A k tomu dovoz neeurópskych
imigrantov, ktorí u nás budú mať všetko zadarmo.
Máte toho dosť? Už ani vy nemáte chuť sa len nečinne prizerať na to, ako sa z nás
stávajú otroci na pôde našich predkov? Už aj vy cítite, že vo vlastnom štáte z nás niekto
spravil občanov druhej kategórie? Chcete to zmeniť?
My máme chuť aj odvahu uskutočniť radikálne zmeny! Máme chuť aj odvahu spraviť
zo Slovenskej republiky znova funkčný a spravodlivý štát, na ktorý budeme môcť byť hrdí.
Máme chuť aj odvahu, no zatiaľ nám chýbajú možnosti. O tých rozhodnete vy. Už 5. marca
2016. Dajte nám príležitosť zachrániť Slovensko. Kedy, keď nie teraz? Keď k nám „tradiční“
politici vpustia Európskou úniou naplánovaných 200 tisíc imigrantov, bude už neskoro.

Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda ĽS Naše Slovensko

ZABRÁŇTE FALŠOVANIU VOLIEB!
Dostatočný počet hlasov nám na parlament nemusí stačiť! Zo skúseností dobre vieme,
že vo viacerých okrskoch dochádza k manipulovaniu s výsledkami volieb.

Preto je dôležité, aby sa každý kto môže, prihlásil za pozorovateľa
priebehu volieb vo svojom volebnom okrsku!
V deň volieb u predsedu volebnej komisie oznámte, že chcete byť pozorovateľom volieb.
Sledujte ich priebeh a v prípade akýchkoľvek pochybností okamžite volajte políciu
na číslo 158! Trvajte na vyhotovení písomného záznamu! Ten zoskenujte a spolu s opisom
prípadu pošlite na mailovú adresu komisie@NaseSlovensko.net.

OTVORME SI OČI!
Majú oči, ale nevidia. Majú
uši, ale nepočujú. Píše sa v Biblii,
knihe kníh všetkých kresťanov.
A naozaj, dnes už len slepý
nevidí, že invázia militantných
moslimov,
ktorí
sa
valia
do Európy, bola vyvolaná
úmyselne.
V súčasnosti vláda nedokáže
ochrániť slušných ľudí ani pred
útokmi
neprispôsobivých
asociálov. Neprejde mesiac,
aby cigánski agresori niekoho
niekde nedobili alebo aspoň
neolúpili. Ako si teda vláda chce
poradiť s dvestotisíc agresívnymi
imigrantmi, väčšinou moslimami,
ktorých príchod na Slovensko
europoslanci za strany SMER,
SDKÚ, MOST-HÍD, OĽANO a KDH
schválili?
Je však pred voľbami. Súčasná
vláda má od EÚ dovolené
vyhlasovať,
že
imigrantov
neprijme. Po voľbách sa to ale
zmení. Ak voľby neprinesú
zásadnú zmenu, tak strany, ktoré
za
príchod
imigrantov
na Slovensko hlasovali, ich sem
na príkaz z Bruselu pustia.
So sklopenými ušami spravia
všetko, čo im páni z Európskej
únie prikážu.
MUDr. Natália Grausová

V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI MÁME VÝSLEDKY!
Pred 2 rokmi bol za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zvolený
Ing. Mgr. Marian Kotleba (Ľudová strana Naše Slovensko), ktorý vo voľbách porazil Vladimíra Maňku
(SMER). Jedným z prvých krokov nového vedenia v Banskobystrickom kraji bolo nekompromisné
zastavenie všetkých predražených kšeftov a podvodov. Toto rozhodnutie vyvolalo vlnu odporu
v radoch „štandardných“ politikov. Zistili totiž, že províziám, na ktoré boli zvyknutí je koniec.
Náš boj proti korupcii a klientelizmu vyvolal takisto vlnu nenávisti zo strany celoštátnych médií.
Dôvod je jednoduchý - všetky významné televízie, rádiá a noviny totiž patria finančným skupinám,
ktoré kvôli našej neochote podieľať sa na rozkrádaní prišli o lukratívne miliónové zákazky.
Niet sa teda čo čudovať, že nás v médiách spomínajú vždy len negatívne. Keďže o našich
výsledkoch sa z celoštátnych médií nedozviete, prinášame vám aspoň touto formou stručný prehľad
výsledkov našej práce v Banskobystrickom kraji.
Ing. Milan Uhrík, PhD.
riaditeľ Úradu BBSK

V kraji sme zastavili korupciu a rozkrádanie verejných financií - peňazí nás všetkých!

O tretinu lacnejšie
kupujeme posypovú soľ
Kým predchádzajúce vedenie
kraja nakupovalo predraženú posypovú
soľ od podnikateľa odsúdeného za
korupciu, my sme ako prví začali
nakupovať soľ transparentne na burze.
Ušetrili sme tým už 1,3 milióna eur!

Takmer pol milióna eur

Ochránili sme kraj

sme ušetrili na energiách

pred finančnými skupinami

Ukončili sme nevýhodné zmluvy
s predraženými dodávateľmi energií.
Dnes nakupujeme elektrinu aj plyn bez
kšeftov a provízií až o tretinu lacnejšie,
ako predchádzajúce vedenie kraja.

Dlh kraja sme znížili o rekordných 12,5 milióna €
Vláda Róberta Fica zadlžila za posledné 2 roky Slovensko o ďalších
2,3 miliardy eur. Celkový dlh Slovenska voči bankám tak dosiahol
už závratných 41 miliárd eur, t.j. vyše 7500 eur na každého Slováka. Štátny dlh
je už tak obrovský, že len na ročných úrokoch platí vláda zahraničným bankám
rovnakú sumu, akou je ročný rozpočet celého slovenského školstva - 1,2 miliardy
eur! Keby nebolo tohto dlhu a úrokov, školstvo aj zdravotníctvo by mohlo mať
o polovicu vyšší rozpočet a nemuselo by sa štrajkovať.
ĽS Naše Slovensko odmieta filozofiu zadlžovania, pretože každý, kto je zadlžený,
je otrokom toho, komu dlhuje. Predchádzajúci smerácki župani nám v kraji zanechali
po sebe nesplatené úvery a záväzky za viac než 71 miliónov eur! Vďaka rozumnému
hospodáreniu sa nám však za 2 roky podarilo splatiť väčšinu záväzkov a dlh
voči bankám znížiť o rekordných 12,5 milióna eur. To je najviac spomedzi všetkých
krajov. Pre porovnanie Prešovský samosprávny kraj, vedený nominantom SMERu,
zvýšil za rovnaké obdobie svoje dlhy voči bankám o 12 miliónov eur.

Krajskí poslanci z klubu SMER +
KDH chceli schváliť mimoriadne
odpustenie nájmu 11 miliónov eur
pre českú finančnú skupinu. My sme sa
však kúpiť nedali a toto rozhodnutie
sme zablokovali.

Na autách šetríme
vyše 30 tisíc eur ročne!
Pred nástupom Mariana
Kotlebu do funkcie
predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja
minul úrad kraja na prevádzku
služobných vozidiel 53 tisíc eur ročne.
Za 2 roky sa nám podarilo tieto náklady
znížiť na 22 tisíc eur ročne. Zaviedli sme
kontrolu spotreby áut, zastavili krádeže
benzínu a začali sme preverovať faktúry
z autoservisov. Väčšinu áut sme prerobili
na plyn, čím šetríme peniaze aj prírodu.
Kým na iných úradoch krajov majú aj
8 služobných šoférov, u nás stačia dvaja.

Vývoj dlhu za posledné 2 roky
Banskobystrický
kraj
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Marian Kotleba
(ĽS Naše Slovensko)

Prešovský
kraj

Peter Chudík

Slovenská
republika

Róbert Fico

(SMER)

(SMER)

zníženie dlhu o 12,5 milióna eur
zvýšenie dlhu o 12 miliónov eur
zvýšenie dlhu o 2,3 miliardy eur

A hoci sa všetci ostatní župani
rozvážajú na luxusných limuzínach
za stovky tisíc eur, Marianovi Kotlebovi
stačí aj praktické Suzuki SX4. Nemá sa
šetriť aj takto?!
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Podporujeme slovenských výrobcov
Cestu k prosperite Slovenska vidíme
v p od p ore d omácich výrob cov
a podnikateľov, nie v dotáciách
pre zahraničných investorov a dovozcov.
V rámci nášho „Programu 858“ až 82 %
zákaziek na dodávku mäsových, mliečnych
a pekárenských výrobkov pre krajské školy
a domovy sociálnych služieb získali
slovenskí prvovýrobcovia. Sme odhodlaní
dávať prácu poctivým slovenským výrobcom aj napriek tomu,
že vládny Úrad pre verejné obstarávanie pokladá ochranu národných
záujmov za „neprípustnú diskrimináciu“ zahraničných firiem
a dovozcov a hrozí nám státisícovými pokutami.

Dali sme prácu nezamestnaným
Vďaka programu „Krompáče a lopaty“
sa nám podarilo zamestnať vyše 90 dlhodobo
nezamestnaných, vrátane Cigánov. Títo našli uplatnenie
najmä pri údržbových prácach v okolí ciest,
ktoré nie je možné robiť pomocou strojov. Tento rok
sme plánovali takto zamestnať až 120 ľudí. Zaplatení by
boli z úspor pri nákupoch v kraji. Štát by nestáli ani euro.
Namiesto toho, aby vláda v Bratislave tento program
podporila, zmenila Zákonník práce a zabránila nám
v tomto úspešnom programe pokračovať. Tým dokázala,
že občania Slovenska sú pre ňu úplne ľahostajní.

Obnovili sme 53 kilometrov ciest
Za 2 roky sa nám podarilo kompletne obnoviť asfaltový
koberec na 53 kilometroch ciest v 10 okresoch Banskobystrického
kraja. Celkovo sme do obnovy cestnej siete investovali takmer
8,5 milióna eur. Takto opravené cesty vydržia oveľa dlhšie, než záplaty
dier a výmoľov.
Budovanie cyklociest v BBSK

Cena za 1 km cyklocesty

za Mariana Kotlebu

42 515 eur

za Vladimíra Maňku

121 311 eur

Nezamestnaní obyvatelia získali prácu pri údržbe ciest.

Zvyšujeme platy robotníkov

Súvislo sme opravili 53 kilometrov ciest.

Robotníci a vodiči z Banskobystrickej regionálnej správy ciest pracujú
na cestách v každom počasí. Len vďaka nim môžeme po cestách jazdiť plynulo
a bezpečne. Napriek tomu mali dlhodobo nízke mzdy, z ktorých bolo ťažké
dôstojne vyžiť. ĽS Naše Slovensko je strana cítiaca sociálne. Uvedomujeme si,
aké ťažké je vyžiť z pár stoviek eur mesačne. Od 1.1.2016 sme preto zaslúžene
zvýšili platy viac než 300 robotníkom o rekordných 7 %, čo je najvyššia suma
v histórii spoločnosti. Manažmentu sme mzdy nezvyšovali vôbec.

Pravda o čerpaní eurofondov

Zdravotníctvo vraciame ľuďom

Z médií sa denno-denne valia informácie o tom, ako
v Banskobystrickom kraji odmietame eurofondy. Aká je však pravda?
Pravda je taká, že vláda v roku 2015 Banskobystrickému kraju
účelovo a bezdôvodne zastavila čerpanie eurofondov v celkovej
výške viac ako 4,5 milióna eur, určených najmä na opravy ciest
druhej a tretej triedy. A to len preto, že súťaž na opravu ciest
vyhrala iná firma ako tá, ktorú si vybralo bývalé smerácke vedenie
kraja. Táto nová firma ponúkla v transparentnej súťaži, do ktorej sa
zapojilo spolu 14 firiem, až o 1,5 milióna eur nižšiu cenu ako firma
blízka vládnej strane SMER.
Pri tejto súťaži vláda zistila, že z peňazí, ktoré vyčlenia
pre Banskobystrický kraj, sa žiadne pochybné kšefty ani provízie
neplatia. A to je skutočný dôvod, pre ktorý sa nám vláda zo všetkých
síl snaží eurofondy zobrať úplne.

Ako prví sme pristúpili k zníženiu poplatkov
za prednostné vyšetrenie u lekára. U občanov
to vyvolalo veľmi pozitívny ohlas. Týmto krokom
sme napokon vládu prinútili, aby tieto poplatky zákonom
zakázala na celom Slovensku.

Na prírode nám záleží!
Slovenskú prírodu si ceníme viac, než lesk
zlata. Osobným angažovaním sme zabránili spusteniu
nebezpečnej kyanidovej ťažby zlata v okolí Detvy
a Kremnice. Rovnako tak zastavíme pokusy o ťažbu
bridlicového plynu na východnom Slovensku.

KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
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10 BODOV ZA NAŠE SLOVENSKO!
Predstavujeme volebný program ĽS Naše Slovensko.
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko je legálnou politickou stranou zaregistrovanou Ministerstvom
vnútra SR. Od svojho založenia sa zákonnou cestou snažíme zabrániť ďalšiemu rozkrádaniu Slovenska
politikmi aj parazitmi.
Na predchádzajúcich stranách ste sa mohli dočítať, čo všetko sme urobili v Banskobystrickom kraji.
Sme odhodlaní tieto úspechy zopakovať aj na celoštátnej úrovni!
Mgr. Rastislav Schlosár
podpredseda ĽS Naše Slovensko

1.

ZASTAVÍME ĎALŠIE ROZKRÁDANIE ŠTÁTU!
Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní.

Rozkrádanie a plytvanie verejných
Kotleba - Ľudová strana Naše
financií je hlavnou príčinou toho, Slovensko s týmto zlodejstvom skoncuje!
že na Slovensku dnes chýbajú peniaze
Na prvom mieste zastavíme
v podstate už na všetko.
zadlžovanie štátu a oslobodíme
Kým mnohé slušné rodiny žijú tak Slovensko z otroctva medzinárodných
v otrasných podmienkach, zlodeji z vlády bankárov.
Následne
prešetríme
si užívajú nevídaný luxus, a paraziti majú privatizáciu. Rozkradnutý majetok
všetko zadarmo. Z našich daní.
navrátime do vlastníctva štátu.
Najväčším zločinom je privatizácia
strategických podnikov a ich odovzdanie
do rúk cudzincov. Len týmto spôsobom
sme prišli o majetok v nevyčísliteľnej
hodnote! Za to dnes pykáme v podobe
znižujúcej sa životnej úrovne slušných ľudí
- zamestnancov, živnostníkov, aj malých
a stredných podnikateľov, ktorých situácia
sa z roka na rok zhoršuje.

2.

Už od vzniku našej strany máme
v programe zavedenie hmotnej
a trestnej zodpovednosti politikov.
Žiadny politik viac nebude beztrestne
kradnúť a žiť na úkor národa!
Verejných činiteľov preto budeme brať
na zodpovednosť za všetky zločiny
a škody, ktoré občanom spôsobili.
A to aj za tie, ktoré urobili z nedbanlivosti!

 Prehodnotíme štátne výdavky
s cieľom prijať vyrovnaný štátny
rozpočet.
 Znížime počet poslancov NR SR
zo súčasných 150 na 100.
 Občanom umožníme odvolať
z funkcie poslanca NR SR.
 Zrušíme financovanie politických
strán zo štátneho rozpočtu.
 Platy politikov stanovíme
v závislosti od minimálnej mzdy.
 Zavedieme rovnú daň 15 %.

SPRAVÍME PORIADOK S PARAZITMI V OSADÁCH!
Ochránime ľudí pred stupňujúcim sa cigánskym terorom.

Slušní
ľudia
na
Slovensku Krásnou Hôrkou, kde vláda dodnes
sú dennodenne okrádaní, znásilňovaní nedokázala ochrániť vlastnícke práva
a vraždení cigánskymi extrémistami.
majiteľov pozemkov. Títo pravidelne
Vláda dnes chráni zlodejov a parazitov, platia dane, no pozemky okupujú Cigáni.
a nie obete ich zločinov. Mohli sme sa
Vláda nemá odvahu konať a tvrdo
o tom presvedčiť aj pod vypálenou zasiahnuť proti cigánskemu teroru. My ju
však máme! Preto nedovolíme,
aby cigánski extrémisti a iní
zločinci ďalej ohrozovali slušných
ľudí na Slovensku.

Symbol cigánskeho teroru:
Hrad Krásna Hôrka vypálený cigánčatami.
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FUNKČNÝ ŠTÁT

Každý zločinec si musí byť
vedomý toho, že proti nemu
tvrdo nasadíme nielen políciu,
ale aj Domobranu! Nebudeme
tolerovať ani žiadne čierne
stavby. Zlikvidujeme ich všetky
- rýchlo a bez rozdielu!

BEZPEČNOSŤ
 Založíme Domobranu, ktorá ochráni
slušných ľudí všade tam, kde zlyhala
polícia.
 Rozšírime právo pri ochrane života
a majetku použiť zbraň.
 Tresty a väzenie sprísnime tak,
aby si každý, politik aj parazit, dobre
rozmyslel, či bude radšej poctivo
pracovať, alebo kradnúť a lúpiť.
 Zavedieme policajné cvičenia
v čiernych osadách.
 Zlikvidujeme čierne stavby - paláce
zbohatlíkov aj nelegálne osady.

KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
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ZAVEDIEME SPRAVODLIVÝ SOCIÁLNY SYSTÉM!
Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti.

Kým slušní ľudia si musia
Človek, ktorý celý život poctivo
na svoje živobytie zarábať prácou, pracoval, má menší príjem, ako nikdy
cigánski extrémisti dostanú všetko nepracujúci cigánsky zlodej. Dôchodcom
zadarmo - domy, sociálne dávky vláda zdvihla dôchodky o smiešnych 1,90
aj príspevky.
eur. Musia si však doplácať na zubára,
lieky aj zdravotné pomôcky. A paraziti,
ktorí neodpracovali ani deň, majú všetko
zadarmo. Štát im za naše dane stavia byty
a stará sa o ich deti.

V BBSK pomáhame ľuďom v kraji,
v Národnej rade pomôžeme všetkým.

4.

Odstránime túto do neba volajúcu
nespravodlivosť! Raz a navždy
prestaneme z našich daní živiť všetkých
tých asociálnych parazitov. Kto nechce
pracovať, nech ani neje! Z ušetrených
peňazí podporíme mladých ľudí tak, aby si
mohli založiť rodiny. Matkám vrátime
dôstojnosť a česť, aká im právom patrí.
Zastavíme
neu stále
zvyšovan ie
dôchodkového veku.

STAROSTLIVOSŤ
 Prácu ponúkneme všetkým.
 Nezamestnaných zapojíme
do výstavby bytov a ciest, do opráv
škôl, nemocníc a kultúrnych
pamiatok.
 Tým, ktorí odmietnu pracovať,
nedáme zadarmo vôbec nič
– žiadne domy, dávky, ani príspevky.
 Dôchodkový vek určíme na 60 rokov.
 Slušným rodinám dáme možnosť
získať nájomný byt. Zavedieme
bezúročné mladomanželské pôžičky.
 Zvýšime materskú dávku na 100 %
platu matky. Poberanie materskej
dávky predĺžime až na 3 roky.

NEDOVOLÍME IMIGRANTOM OBSADIŤ SLOVENSKO!
Slovensko nie je Afrika! Nikdy sa nepodriadime cudzincom!

Akoby nestačilo to, že tu máme
Moslimskí imigranti sa nevedia a ani
cigánsky problém, už sa na nás valia nechcú prispôsobiť našim zákonom
hordy
moslimských
imigrantov a spoločenským normám. Páchajú mnohé
- a to aj s podporou Ficovej vlády!
zločiny a sú ohromnou záťažou
V situácii, keď naši vlastní obyvatelia pre pôvodných obyvateľov. Vytláčajú
nemajú prácu, keď čoraz viac rodín trpí kresťanstvo a európsku kultúru a menia
chudobou, nebudeme za žiadnych na svoj obraz spoločnosť, ktorá ich prijala.
okolností živiť cudzincov. Odmietame
páchať národnú samovraždu! Nenecháme
zo seba robiť hlupákov. Nedopustíme, aby
naše ženy obťažovali agresívni imigranti
tak, ako to robili nemeckým ženám
v Kolíne. Otčinu si nedáme - budeme
sa brániť!

Kým naše deti si musia brať hypotéky,
a my si aj napriek zdravotným odvodom
musíme doplácať za lekára, imigranti
majú všetko zadarmo. Bývanie, stravu
aj zdravotnú starostlivosť. Každý jeden
z nich nás mesačne stojí až 1 500 eur.

OCHRANA
 Obnovíme ochranu štátnych hraníc.
 Na ochranu hraníc nasadíme
armádu.
 Neprijmeme ani jedného imigranta!
 Všetkých imigrantov, ktorých k nám
natlačila Európska únia alebo
doviezla vláda, vyhostíme!
Všetky tzv. štandardné politické
strany rozprávajú o tom, že imigrantov
na Slovensku nechcú. V skutočnosti nás
však úplne zapredali. Za povinné

prijímanie imigrantov hlasovali
europoslanci za strany: SMER,
SDKÚ, Obyčajní ľudia, MOST-HÍD
a KDH.

ĽS Naše Slovensko spoluorganizovala najväčší protest proti imigrantom v Bratislave.

My na rozdiel od nich národ ani Boha
nikdy nezradíme. Nedovolíme imigrantom
obsadiť Slovensko. Nedáme im naše ženy
ani našu zem. Obránime našu vlasť
bez ohľadu na to, čo si o tom budú
myslieť v Európskej únii.

KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
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5.

ZDRAVIE POSTAVÍME NAD BIZNIS!

ZDRAVIE

Nedovolíme odsúvanie pacientov na vedľajšiu koľaj.

Zdravotné poistenie musí slúžiť
výlučne
na
pokrytie
nákladov
na zdravotnú starostlivosť.

 Obnovíme bezplatnú
zdravotnú starostlivosť
v zmysle Ústavy SR.

Zo zdravotného poistenia si však
súkromné firmy, vlastnené pochybnými
finančnými skupinami, urobili biznis.
Hoci dosahujú enormné zisky, odmietajú
svojim poistencom hradiť primeranú
zdravotnú starostlivosť. Pre nás je však
pacient na prvom mieste. Máme chuť
aj odvahu na zásadné zmeny!

 Založíme jednu štátnu
zdravotnú poisťovňu.

6.

 Zrušíme sankcie
za odmietnutie očkovania.
 Obnovíme jednu štátnu
záchrannú službu. Každá
sanitka bude vždy s lekárom.

OBNOVÍME SEBESTAČNOSŤ SLOVENSKA!
Slovenskej republike navrátime potravinovú aj energetickú nezávislosť.

Poľnohospodárstvo a mnohé odvetvia
Vodu, elektrinu, plyn či pôdu,
priemyslu, na ktoré sme boli kedysi ktorú dnes vlastnia cudzinci, vrátime
právom hrdí, sú dnes v troskách. A s nimi národu!
aj státisíce ľudí, ktorí prišli o prácu.
Domácich podnikateľov vláda zaťažuje
Hoci máme na Slovensku množstvo vysokými
daňami.
Zahraničným
vody a úrodnej pôdy, až 38 % potravín investorom poskytuje miliardové dotácie
dovážame zo zahraničia. A to často z peňazí nás všetkých. Kotleba - Ľudová
vo veľmi pochybnej kvalite. Odpad, stran a
Naše
Sloven s ko
bude
ktorý nechce jesť nikto na Západe, podporovať práve domácich výrobcov!
vnucujú obchodné reťazce práve nám.
Sme presvedčení, že naše firmy dokážu
Ob noven ie
poľn ohosp od árstva za rovnaké peniaze vytvoriť oveľa väčší
a potravinárstva je preto našim a stabilnejší počet pracovných miest,
prvoradým cieľom. Len týmto krokom ako cudzinci. Zisky, ktoré vytvoria, navyše
nepôjdu do zahraničia, ale zostanú doma.
znížime nezamestnanosť o 25 %.

7.

 Strategické podniky vrátime do rúk
štátu.
 Odstránime zvýhodňovanie
zahraničných podnikateľov
pred slovenskými.
 Obnovíme poľnohospodárstvo.
 Zabránime cudzincom skupovať
slovenskú pôdu.
 Nebudeme akceptovať dohodu TTIP.
 Odstránime byrokraciu v podnikaní.

BUDEME PODPOROVAŤ TRADIČNÉ HODNOTY!
Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy.

Tradičné národné a kresťanské
hodnoty, ktoré po stáročia formovali
našu spoločnosť, sú čoraz viac
nahrádzané konzumom a bezbrehým
liberalizmom.

Kotleba - Ľudová strana Naše
Slovensko nedovolí, aby boli naše deti
ohlupované zvrátenosťami v médiách.
Nechceme mať degenerovanú spoločnosť,
ktorá sa ľahko ovláda tými, čo chcú
vládnuť svetu. Nebojíme sa nazývať veci
pravými menami. Uvedomujeme si nízku
úroveň veľkej časti súčasnej tzv. kultúry.
Finančne aj legislatívne podporíme
pôvodnú slovenskú filmovú aj umeleckú
tvorbu. Zavedieme jasné pravidlá
na kontrolu obsahu vysielania
súkromných médií. Národno-štátne
záujmy Slovenskej republiky povýšime
nad záujmy lobistických a finančných
skupín.

6

SEBESTAČNOSŤ

HODNOTY
 Výchovu a vzdelávanie mládeže
postavíme na tradičných národných
a kresťanských hodnotách.
 Deti ochránime pred nemravnosťou
v médiách.
 Zakážeme prevádzkovanie
výherných automatov.
 Nedovolíme registrované
partnerstvá a adopcie detí úchylmi.
 Prešetríme činnosť zahraničných
mimovládnych organizácií.

KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
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VYBUDUJEME SKUTOČNÚ SLOVENSKÚ ARMÁDU!
Presadíme vystúpenie Slovenska zo zločineckého paktu NATO.

Slovensko je už viac ako 11 rokov
členom zločineckej organizácie NATO.
NATO neslúži na obranu svojich členov,
ale na presadzovanie mocenských
záujmov USA.

Namiesto armády máme ozbrojené sily
Slovenskej republiky, tvorené žoldniermi.
Naši vojaci dnes nebránia Slovensko,
ale riskujú životy za cudzie záujmy
na okupačných misiách v zahraničí.

veľmocí. Vystúpime z NATO, vyhlásime
vojenskú neutralitu a vybudujeme
skutočnú a bojaschopnú slovenskú
armádu! História nám totiž ukázala,
že spoliehať sa môžeme len sami na seba.

Do rozpočtu NATO platíme ročne viac
Nechceme, aby bolo Slovensko
ako 80 miliónov eur. Napriek tomu spolupáchateľom amerických vojnových
je slovenská armáda úplne v troskách. zločinov a hračkou v rukách svetových

ARMÁDA
 Presadíme vystúpenie Slovenska
zo zločineckého paktu NATO.
 Slovenských vojakov stiahneme
z okupačných zahraničných misií.
 Obnovíme myšlienku bloku
vojenskej neutrality - Švajčiarsko,
Rakúsko, Slovensko.
 Obnovíme zbrojársku výrobu.
 Vybudujeme protivzdušnú obranu.

ĽS Naše Slovensko sa aktívne zúčastnila blokády amerického konvoja v septembri 2015.

9.

 Na princípe dobrovoľnosti
obnovíme základnú vojenskú službu.

SLOVENSKO POSTAVÍME NAD DIKTÁT BRUSELU!
Vrátime Slovenskej republike hrdosť, samostatnosť a suverenitu.

Po vstupe do Európskej únie
už Slovensko nie je samostatným
a suverénnym štátom. O všetkom
podstatnom dnes rozhodujú byrokrati
z Bruselu. Nariadenia Európskej únie
sú dokonca nadradené nad zákony
Slovenskej republiky!

čo
všetko
nám
diktuje
Brusel.
V dôsledku tejto šikany zanikli stovky
slovenských firiem. Mnohé výrobky dnes
kupujeme zo zahraničia a za predražené
ceny. Kritiku Európskej únie sa bruselskí
byrokrati snažia umlčať rozprávkami
o eurofondoch. V skutočnosti tvoria 80 %
Tisícky
nezmyselných
predpisov z eurofondov odvody Slovenskej republiky
z Európskej únie určujú čo smieme do Európskej únie.
vyrábať, v akom množstve a kvalite. Zákaz
Rozhodovanie
o
záležitostiach
výroby klasických žiaroviek či ortuťových Slovenska vrátime do kompetencie
teplomerov, je len malým príkladom toho, občanmi volenej vlády. Slovenskej vlády!

10.

SUVERENITA
 Obnovíme slovenskú korunu.
 Spustíme referendum o vystúpení
z Európskej únie.
 Slovenské právo nadradíme
nad príkazy Európskej únie!
 Jednostrannú orientáciu na Západ
nahradíme vyváženou spoluprácou
so všetkými krajinami sveta.

OCHRÁNIME NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!
Slovenskú prírodu ubránime pred ťažobnými spoločnosťami.

Pán Boh nám dal najkrajšiu krajinu
na svete. Avšak nádherné Slovensko
je dnes devastované v dôsledku
bezohľadného prístupu k životnému
prostrediu.

Preto nedovolíme, aby bola naša príroda
nenávratne zničená kvôli bezohľadnej
ziskuchtivosti
majiteľov
ťažobných
spoločností. Slovenskú prírodu ubránime
nielen pred nimi, ale aj pred asociálmi,
ĽS Naše Slovensko si dobre ktorí drancujú naše lesy a národné parky!
uvedomuje, že zdravé životné prostredie Budúcnosť Slovenska vidíme v používaní
je
základom
našej
existencie. alternatívnych a obnoviteľných zdrojov,
ktoré šetria prírodu aj peniaze.

PRÍRODA
 Zvýhodníme používanie
alternatívnych palív - LPG a CNG.
 Masovou výsadbou obnovíme lesy.
 Sprísnime tresty za devastáciu
životného prostredia.

KOTLEBA - ĽUDOVÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO
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IDEME DO PARLAMENTU!
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko bude v parlamente!
Či sa to zlodejom z tzv. „štandardných“ politických strán páči alebo nie!
Mediálny trh je dnes zaplavený desiatkami prieskumných agentúr.
Väčšina z nich sa však nesnaží o prieskum verejnej mienky, ale o manipuláciu
verejnej mienky. A to práve prostredníctvom publikovania skreslených
prieskumov. Účastníkov týchto prieskumov nikto nepozná a preferencie
politických strán sú vždy naklonené v prospech tej strany, ktorá si daný
prieskum objednala.
To, že prieskumy reklamných agentúr sú odtrhnuté od reality, dokazujú
výsledky necenzurovaných prieskumov na internete. V týchto anketách
hlasovalo už viac než 27 tisíc ľudí, čo je oveľa väčší počet, než oslovujú
prieskumné agentúry. Vo všetkých predvolebných prieskumoch
na významných internetových portáloch sme získali viac ako 5 %!

Reči o tom, ako ĽS Naše Slovensko nemá v parlamentných voľbách šancu,
sú len pokračovaním manipulácie, ktorá začala ešte pred zvolením predsedu
ĽS Naše Slovensko Mariana Kotlebu za banskobystrického župana
v roku 2013. Ani jeden z oficiálnych prieskumov vtedy nedával Marianovi
Kotlebovi šancu na postup do 2. kola volieb. Napokon do 2. kola nielenže
postúpil, ale voľby s prehľadom vyhral. Nenechajte sa ani v týchto voľbách
oklamať a voľte podľa svojho srdca a presvedčenia!

PREDVOLEBNÉ POLITICKÉ
DIVADLO NA SLOVENSKU
Hoci sa všetky tzv. štandardné politické
strany pred ľuďmi prezentujú ako odlišné,
v skutočnosti medzi nimi niet rozdielu!
Na pravicu, ľavicu, alebo opozíciu sa len hrajú!
Dôkazom ich falošnosti je spojenectvo, ktoré
sformovali už v druhom kole krajských volieb
proti Marianovi Kotlebovi. Vtedy sa proti nemu
spojil SMER s SDKÚ, KDH so SAS, a SNS
sa spojilo s SMK! Keď vycítili, že ich kšefty
sú ohrozené, hneď zabudli na svoje hodnoty!
Dnes je situácia podobná. Tzv. štandardné
politické strany sa proti nám opäť spájajú.
Ich strach o kšefty a teplé miesta je už tak
veľký, že si dokonca sami vytvárajú a financujú
vlastné opozičné strany. Úlohu tejto
kontrolovanej opozície plnia väčšinou nové
politické strany s množstvom peňazí
a nejasným pozadím. Ich cieľom je pomocou
drahej mediálnej kampane nalákať voličov
tužiacich po zmene.
V minulých voľbách bola takýmto trójskym
koňom napr. strana „99 %“. Dnes je to napr.
strana TIP, alebo strana Borisa Kollára.
Tento špekulant s nehnuteľnosťami má 9 detí
s 8 ženami (z toho jedno s černoškou z Angoly)
a od vlády dostal cez eurofondy 5 miliónov eur.
Vďaka reklame „Dobré správy“ zarobil ďalších
300 tisíc eur. Dnes sa tvári, že bojuje
za tradičnú rodinu, proti imigrantom a proti
EÚ. Zbohatlíci, ktorí pred vstupom do politiky
tvrdili, že už nepotrebujú viac kradnúť,
tu už boli. A nikdy to nedopadlo dobre!
Nedajte sa oklamať tou istou rečou znova!
ĽS Naše Slovensko je jediným skutočným
nepriateľom politickej mafie!

