VRÁTIME ĽUDOM DÔSTOJNOSŤ

www.narodnakoalicia.sk

SME SKUTOČNOU

ALTERNATÍVOU
NÁRODNÁ KOALÍCIA má ambíciu byť alternatívou pre všetkých sklamaných a oklamaných
voličov SMER-SD, SNS, ĽSNS, SME rodina či
KDH. Náš program, ktorý dôsledne sleduje národnú a kresťanskú líniu, garantuje ochranu
tradičnej rodiny a sociálnych práv, túto alternatívu poskytuje. V politike nie sme žiadnymi
nováčikmi, naopak, máme širokú členskú základňu a prepracované regionálne štruktúry.
Trpezlivo sme čakali na našu príležitosť, ktorá
prichádza práve teraz.
História našej strany sa začala písať už v roku
2014, kedy ste nás mali možnosť registrovať
ešte pod názvom Strana Demokratického Slovenska. V tom istom roku sme sa zúčastnili
na komunálnych voľbách, kde sme získali 336
miest v obecných zastupiteľstvách a 20 starostov. Politickí analytici povedali, že naša strana
bola najväčším prekvapením komunálnych
volieb. Dokázali sme, že vieme osloviť voličov
kvalitným programom a atraktívnymi osobnosťami na kandidátke. Takto je to aj v súčasnosti, kedy bojujeme o vaše hlasy vo voľbách
do Európskeho parlamentu. Tentokrát však už
pod hlavičkou NÁRODNEJ KOALÍCIE, na ktorú
Slavěna Vorobelová, predsedníčka NÁRODNEJ KOALÍCIE
a Peter Sokol, 1. podpredseda (v strede) s kandidátmi do EP
sa SDS premenovala v roku 2015. Vytvorili sme
projekt, ktorého zámerom je ľudí spájať a nie
rozdeľovať. Spojili sme sa za programové ciele,
a to je pre nás kľúčové. Ide nám o jednu spolia vážne. Majú jasné vízie a pláločnú vec.
ny, každý z nich presne vie, ako
NÁRODNÁ KOALÍCIA na čele s predsedníčkou by v europarlamente loboval
Slavěnou Vorobelovou je národne, sociálne v prospech záujmov Slovena kresťansky orientovanou politickou stranou ska. EÚ by si podľa nás mala
so silným programovým zázemím. Momen- zachovať pôvodné princípy, na
tálne sa uchádzame o vaše hlasy v májových ktorých bola budovaná a to,
voľbách do Európskeho parlamentu. Zostavili aby sa jednotlivým členským
sme kandidátku plnú odborníkov, ktorí to mys- štátom zachovala ich národná
suverenita, tradičné kresťanské
hodnoty a boli rovnocennými
partnermi.

NÁRODNÁ KOALÍCIA

Naša strana nie je proti kultúre
moderného západu, ako súčasní ultrakonzervatívci. Veríme
v ekonomický rozvoj založený
na princípoch voľného trhu
korigovaného vládnou intervenciou tak, aby sa zachovala
a chránila národná identita. Dôležitý je tiež prístup k blahobytu

Veľmi
dôležitým
je pre nás
princíp
obojstrannej
solidarity.

a kultúre pre každého člena spoločnosti. Nabádame
k návratu k lokálnym iniciatívam a k ochrane rodiny
a náboženstva ako neodmysliteľného piliera spoločnosti.
Veľmi dôležitým je pre nás
princíp obojstrannej solidarity.
Sme totiž presvedčení, že štát
má garantovať každému z nás
konkrétnu pomoc, ak sa ocitne
v ťažkej životnej situácii. Súčasne by sa však každý mal usilovať o spoločenské dobro.
NÁRODNÁ KOALÍCIA je sviežim
vánkom na poli plnom politických dinosaurov, ktorí už nemajú čo povedať. Uchádzame
sa o vašu priazeň. Nesklameme.

ZA RODINU | ZA TRADÍCIE | ZA KRESŤANSTVO | ZA SPRAVODLIVOSŤ
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ZÁUJMY SLOVENSKA

NA PRVOM MIESTE!

Zostavili sme pre vás kvalitnú kandidátku plnú výrazných osobností, ktoré sa neboja povedať svoj názor nahlas. Medzi štrnástimi skúsenými odborníkmi
z rôznych oblastí sú nové tváre nezaťažené minulosťou, ale aj osobnosti známe z verejného života. Spájajú ich rovnaké hodnoty, silné národné, sociálne a
kresťanské cítenie. V europarlamente ich hlas bude
počuť a ani jeden nebude len bezducho dvíhať ruku
a prikyvovať diktátu zhora. Lebo každý z nich má Slovensko na prvom mieste. Krúžkujte týchto kandidátov, váš hlas nevyjde nazmar.

Ing. Peter
Tomeček (58)
Líder eurokandidátky
Peter Tomeček je absolventom Stavebnej
fakulty Vysokej školy
technickej v Bratislave. Jeho meno je dobre známe, má totiž
dlhoročné skúsenosti
z najvyššej politiky.
V deväťdesiatych rokoch bol poslancom
NR SR, ako aj predsedom parlamentného výboru. Zastával aj pozíciu poslanca mesta Trnava, neskôr sa stal
historicky prvým županom Trnavského samosprávneho
kraja.
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Podľa jeho názoru by sa do europarlamentu malo dostať viac ľudí, ktorí majú ambíciu reformovať EÚ. „Potrebujeme otvoriť diskusiu o tom, či je princíp, kedy
štáty odovzdávajú kompetencie EÚ v dostatočnej miere
zohľadnený vo všetkých členských štátoch. Je dôležité,
aby tieto reformné sily poukázali na nedostatky, ktoré
v únii k dnešnému dňu od jej vzniku existujú. Hlavne
čo sa týka systémového usporiadania a procesov, ktoré má EÚ vo vnútri zakotvené,“ myslí si. „Zaujíma ma,
ako fungujú politické systémy a prečo niektoré krajiny
nefungujú tak efektívne ako iné. Pokiaľ však nezmeníte
niečo v systéme, tak ten systém bude naďalej produkovať tú istú kvalitu ľudí, politikov či odborníkov. Ak toto
chceme zlepšiť, musíme ho zmeniť,“ hovorí o svojich víziách v europarlamente.

Mgr. Anton
Martvoň,
PhD. (38)
Meno Antona Martvoňa je verejnosti dobre
známe, pôsobil totiž
ako poslanec za stranu Smer, z ktorej pred
pár rokmi vystúpil,
aby sa stal jej hlasným
kritikom. Obzvlášť sa
mu nepáči vplyv oligarchov v strane.
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Bývalý poslanec ukončil magisterské aj doktorandské
štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už viac ako desať rokov je právnikom
a prednášajúcim na svojej alma mater, kde sa študentom venuje v odbore správneho práva.
V súčasnosti sa plne sústreďuje na svoju kandidatúru do
Európskeho parlamentu. „Budem sa vám snažiť dokázať, že aj politici môžu byť normálni, pracovití a národu
oddaní, pričom nemusia zrádzať Slovensko, tak ako to
robia podľa názoru mnohých súčasní europoslanci,“ odkazuje voličom Anton Martvoň, ktorý by chcel v EÚ presadiť to, aby každý chytený nelegálny migrant bol okamžite naložený na loď a poslaný späť tam - odkiaľ prišiel.
„Pašerákov okamžite následne treba zavrieť!“ dodáva.

Mgr. Slavomír
Harabin (45)
Slavomír Harabin je
synovcom Štefana Harabina, sudcu Najvyššieho súdu a nedávneho prezidentského
kandidáta, s ktorým
zdieľa rovnaké názory
a postoje. Má titul v odbore matematika - fyzika z Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho profesionálny život sa
spája s košickým gymnáziom Šrobárova 1, kde pôsobil ako
učiteľ i riaditeľ.
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Ako národne orientovaný človek nezaťažený minulosťou
by sa v europarlamente rád venoval školstvu, v ktorom
je doma. „Ale obklopujú nás oveľa závažnejšie témy, ako
je napríklad téma migrácie. V europarlamente sú dosiaľ
strany, ktoré deklarovali, že im záleží na Slovensku, ale
v momente, keď poslanci hlasovali za povinné kvóty, bol
to pre mňa deň národnej zrady,“ hodnotí úprimne. V prípade úspechu vo voľbách by chcel ustrážiť našu východnú
hranicu s Ukrajinou. „Vzorom by malo byť napríklad Maďarsko, ktoré si svoju schengenskú hranicu zodpovedne
chráni. Podľa mňa krajina, ktorá voľne vpúšťa na svoje územie nelegálnych migrantov, by mala za to niesť následky.
V prípade, že by ma zvolili do europarlamentu, by som sa
za to zasadzoval, “ predostiera svoju víziu.
Slavomír Harabin detailne sleduje medzinárodné a politické dianie. Medzi jeho záľuby patrí záhrada, rez ovocných
stromov, šport a hudba.

Radovan
Znášik (40), MA.
MPP.
Radovan Znášik má bakalársky titul v odbore
obchodný
manažment
z City University v Trenčíne. V štúdiách pokračoval
v Londýne na The University of Westminster,
kde získal titul Master
v umení diplomatických
štúdií. Ďalší Master z verejnej politiky dokončil na National Graduate Institute for Policy Studies v japonskom
Tokiu.

4

Pracoval ako štátny radca na odbore politiky zmeny klímy Ministerstva životného prostredia. Okrem iného sa
podieľal na príprave podkladov pre rokovania predstaviteľov ministerstiev na úrovni EÚ a OSN. Dva roky strávil v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
(OBSE) v turkménskom Ašchabade, kde v úlohe programového manažéra riadil projekty a dohliadal na dodržiavanie princípov dobrej správy vecí verejných, mal na
starosti opatrenia proti praniu špinavých peňazí či boj
proti financovaniu terorizmu.
Chcel zabojovať aj o prezidentské kreslo, dokonca sa
mu podarilo vyzbierať viac ako 17 000 podpisov na svoju kandidatúru. Volieb sa však nakoniec nezúčastnil,
nakoľko pre ich nečakané skoršie vypísanie nedovŕšil
v deň ich konania 40 rokov.

JUDr. Marieta
Okenková, PhD. (45)
Marieta Okenková ukončila Právnickú fakultu
Univerzity Komenského
v Bratislave, doktorát si
urobila na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja na Slovenskej
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poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Venuje sa tematike poľnohospodárstva, v ktorej má dlhoročné skúsenosti, jej vklad nájdete aj v prístupovom procese do
Európskej únie, za ktorý dostala Pamätný list podpredsedu vlády a z rúk vtedajšieho ministra zahraničných
vecí Eduarda Kukana prebrala Striebornú plaketu za
prínos na tomto poli. V súčasnosti pracuje ako projektová analytička. Venuje sa ekologickému poľnohospodárstvu, malým a rodinným poľnohospodárom, tradičným
výrobkom či lokálnym producentom. V práci sú pre ňu
najväčšou výzvou podceňované úlohy, do ktorých riešenia sa ľudia príliš nehrnú. Takými boli napríklad prístupový proces do EÚ či problematika Tokaja, ktorú po
desiatich rokoch vyriešila práve táto profesionálka. Marieta Okenková bola prvou ženou kandidátkou v rámci
OSN v Ríme na poste, ktorý dovtedy zastávali len muži.
Je vydatá, má dve deti a žije v Bratislave.

RNDr. Marta
Rácová (65)
Marta Rácová vyštudovala učiteľstvo pre školy II.
cyklu, aprobácia matematika - fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave.
Neskôr získala titul RNDr.
na Matematicko - fyzikálnej fakulte UK. Svoj profesionálny život zasvätila školstvu, ako aj výučbe matematiky a prírodných vied. Pracovala ako učiteľka na
nitrianskom gymnáziu, ktorého sa neskôr stala aj riaditeľkou. V Nitre založila a riadila aj jazykovú školu.
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Táto skúsená profesionálka je autorkou testov z matematiky pre prijímačky na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK. Je autorkou i ďalších matematických
publikácií. Ako ryba vo vode sa však cíti aj v politike. Od
roku 1998 je nezávislou poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Nitre. Na svojom konte má viaceré ocenenia,
spomenieme Cenu mesta Nitra, Pamätnú medailu Filozofickej fakulty UKF Nitra či Ocenenie Ministerstva školstva SR - Malá medaila sv. Gorazda za dlhoročnú prácu
a mimoriadne výsledky vo výchovnovzdelávacom procese a za zásluhy a rozvoj školstva na Slovensku.
Marta Rácová je podľa vlastných slov pracovitá, komunikatívna, flexibilná a ochotná pracovať nezištne pre ľudí
a pomáhať im. S manželom a dvomi deťmi žije v Nitre.

Ing. Marián
Rusznyák (39)
Marián Rusznyák je absolventom
Strojníckej
fakulty Technickej univerzity v Košiciach v odbore
bezpečnosť technických
systémov. V roku 2018 sa
pustil do štúdia výkonného manažmentu na pražskej European School of
Business & Management.
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V súčasnosti sa venuje vzdelávaniu dospelých a vo voľnom čase sa chce, aj musí vzdelávať i on sám. Pracuje na pozícii výkonného riaditeľa vzdelávacej agentúry.
Pracoval však aj ako manažér pre stratégiu a inovácie,
kde sa v spoločnosti Com2biz s.r.o. významne zaslúžil
o jej prerod z agentúry re-predávajúcej telekomunikačné služby na spoločnosť s vlastným produktovým portfóliom. V ďalšej firme bol zas zodpovedný za prípravu
a predaj projektov fotovoltaických elektrární.
V europarlamente by sa chcel venovať témam zamestnanosti a vzdelávaniu, ktoré sú mu blízke. „Vážnou
otázkou je práca s marginalizovanou skupinou. Jej kontinualita a vnímanie majoritou. Ďalšou silnou témou je
kohézna politika, jej nastavenie a efektívne využívanie
na Slovensku v kontexte podpory vzdelávania a zamestnanosti. Toto sú oblasti, kde by som rád pôsobil a urobil
všetko, čo by malo pomôcť k zlepšeniu,“ hovorí šikovný
manažér, ktorý sa rozhodol priložiť ruku k dielu a kandidovať do európskych štruktúr.
Venuje sa čítaniu odbornej literatúry, webinárom, rodine a rekreačne športu.

www.narodnakoalicia.sk

Ing. Sergej
Kozlík (68)
Sergej Kozlík je absolventom Fakulty riadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na
ekonomicko-matematické
výpočty. Je veteránom slovenskej politiky. Bol podpredsedom vlády, ministrom financií, poslancom
a desať rokov poslancom v europarlamente. Tamojšie
pomery preto vynikajúco pozná. V europarlamente sa
podľa neho nemá kto kriticky ozvať, že slovenské obchody zaplavujú potraviny z dovozu často pochybnej
kvality a decimujú naše beztak podvyživené poľnohospodárstvo. „Mlčky sa prechádza skutočnosť, že európske daňové režimy umožňujú nadnárodným spoločnostiam masívne vyvážať zisky z domovských krajín do
daňových rajov a menej rozvinuté regióny sa v porovnaní s tými bohatšími stávajú stále chudobnejšie a postupne prichádzajú aj o to jediné, čo ešte majú, o pracovnú
silu,“ neberie si servítku pred ústa skúsený politik, ktorý
sa posledných päť rokov živil ako ekonomický analytik.
Kandidatúra v drese NÁRODNEJ KOALÍCIE je tak jeho
veľkým návratom.
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V Európskom parlamente by sa rád spojil s takými politickými silami v Európe, ktoré jasne deklarujú nie masovej migrácii a ktoré chcú chrániť kultúrnu identitu
a kresťanské korene európskych národov. Podporil by
výraznú redukciu úradníkov v bruselských centrálach
Európskej Rady, Komisie, ale aj Parlamentu. „Ušetrí sa
tak značné množstvo prostriedkov, ktoré môžu byť použité na rozvoj.“

PhDr. Ľubica
Blašková (63)
Ľubica Blašková študovala na Moskovskom
štátnom pedagogickom
inštitúte kombináciu ruského jazyka a literatúry.
Rigorózne skúšky zložila
a titul PhDr. z ruskej literatúry potom získala na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
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Jej bohatý životopis zahŕňa aj pozíciu generálnej riaditeľky sekcie medzinárodnej spolupráce na Ministerstve
kultúry SR, kde prišla do styku s európskymi štruktúrami. Na jej pleciach ležala tvorba stratégie súvisiacej
s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni
ministerstva či tvorba štátnej kultúrnej politiky v oblasti
medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí. Od
roku 2018 je prezidentkou Slovenskej asociácie absolventov sovietskych a ruských vysokých škôl, venuje sa
aj výučbe ruského jazyka.
Ľubica Blašková medzi svoje silné stránky ráta organizačné a riadiace schopnosti, flexibilitu, prácu s ľuďmi
a túžbu učiť sa a spoznávať vždy niečo. Medzi jej záujmy
patrí politika, cestovanie a kultúra.

Ing. Peter
Švec (58)
Peter Švec počas 23-ročnej vojenskej kariéry po
absolvovaní Vysokej vojenskej leteckej školy
v Košiciach pôsobil ako
vojenský dopravný pilot
a postupne prešiel celou
škálou veliteľských a štábnych funkcií. Vojenskú
kariéru skončil na ministerstve obrany vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie
vojenského vzdelávania. Je tiež absolventom dvoch pre-
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stížnych britských vojenských akadémií. V roku 1995 ako
jediný Slovák v histórii absolvoval operačný Veliteľský a
štábny kurz pozemných síl. Kariéru v ozbrojených silách
prerušil počas obdobia, kedy bol zvolený za poslanca
Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR ako
nezávislý poslanec na kandidátke SNS.
V súčasnosti pôsobí ako kapitán a inšpektor linkových
preskúšaní Boeingu 737 v nízkonákladových aerolíniách. Na konci februára 2019 mal v zápisníku letov zapísaných viac ako 15 500 letových hodín. Je známy ako
nezávislý bezpečnostno-vojenský analytik, ako aj expert
na letovú bezpečnosť.
Medzi jeho záujmy patrí turistika, astronómia, stratégia
a analytika, ako aj skúmanie spôsobu myslenia úspešných vojvodcov. Je ženatý a má jedného dospelého
syna.

Juraj
Srnec (34)
Juraj Srnec z Nového Mesta nad Váhom vyštudoval
obchod a marketing na
Ekonomickej
univerzite
v Bratislave. Vyštudovanému odboru zostal verný,
pracoval totiž ako marketingový manažér, generálny riaditeľ, prevádzkoval
rekreačný areál na Zelenej vode a od roku 2011 je generálnym riaditeľom spoločnosti Tenderfood AB s.r.o.
V nej sa venuje obchodovaniu s mäsom z Južnej Ameriky, kde zúročuje aj svoju plynulú znalosť španielčiny.
Firma pod jeho vedením patrí medzi popredné slovenské spoločnosti, ktoré sa venujú obchodu s prémiovým
mäsom. Na medzinárodnej úrovni okrem Európy spolupracuje aj so Severnou Amerikou, Áziou či Afrikou.
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Fungovanie EÚ podľa jeho slov nie je v súčasnosti ideálne. „Vidím, že sa presadzujú viac záujmy EÚ na Slovensku ako záujmy Slovenska ako člena v Európskej únii.
Malo by to fungovať naopak, poslanci by mali zastupovať našu krajinu a aktívne lobovať za veci, ktoré by sme
chceli presadiť v EÚ. Keby som sa dostal do europarlamentu, rád by som sa o to postaral,“ hovorí.
Úspešný manažér má rád cestnú mototuristiku, rybárčenie a je veľkým fanúšikom grilovania.

Prof. Ing. Ján
Piľa, PhD. (60)
Ján Piľa získal titul inžinier
na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach.
Na akademickej dráhe
už zostal a na svojej alma
mater si urobil aj doktorát. Na Technickej univerzite v Košiciach si neskôr
doplnil docentúru ako aj
profesúru. Až do roku 2018 ste ho mohli nájsť na Katedre leteckého inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach, kde bol docentom, vedúcim katedry a neskôr aj
profesorom. V súčasnosti je profesorom na Katedre leteckých technológií na univerzite Polytechnika Sliezska
v poľských Katowiciach. Prednáša v slovenčine a angličtine na konferenciách doma i v zahraničí, vedie semináre, je členom záverečných domácich a zahraničných
doktorandských a habilitačných obhajob. Pre Jána Piľu
je charakteristické analytické a strategické myslenie.
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O svojom prípadnom pôsobení v europarlamente má
veľmi konkrétne predstavy. „Mojou oblasťou je podpora školstva a nášho výskumu, hlavne v oblasti letectva
a leteckého kozmického inžinierstva. Tam sú totiž veľké
dotácie a veľké granty a my sme v tom zatiaľ slabí. Rád
by som podporil aj členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre,“ naznačuje, ako by sa svojim hlasom
pričinil o rozvoj na tomto poli. Presadzoval by aj jednot-

Rovnaké hodnoty, silné národné, sociálne a kresťanské cítenie.

ný postup v rámci regionálneho zoskupenia V4, posilnenie vonkajších hraníc EÚ, navrátenie ekonomických
migrantov do krajiny pôvodu či zrušenie sankcií proti
Ruskej federácií.

Petra
Margušová (38)
Petra Margušová ukončila Strednú odbornú
školu poľnohospodársku
v Ivanke pri Dunaji, no jej
srdce a všetok voľný čas
patrí práci s deťmi a mládežou. Jej energia smeruje do športu, ku ktorému
sa neúnavne snaží priviesť mladú generáciu.
„Keď sa na Slovensku nebudeme venovať mladým, tak
sme skončili. Chcela by som, aby mladí ľudia zostávali
u nás, aby odtiaľto neutekali do zahraničia,“ hovorí.

13

Realisticky si uvedomuje, že Slovensko je príliš malá
krajina, aby v európskom kolose niečo reálne zmenila či
presadila. Do volieb ide preto, aby ľuďom ukázala, ako
EÚ funguje v skutočnosti. „Určite by som sa v europarlamente snažila hlasovať proti návrhom, ktoré sú pre
našu krajinu nevýhodné. A rada by som presadila to,
aby dôchodcovia vôbec neplatili za lieky,“ plánuje.
Petra Margušová sa v profesionálnej sfére venuje práci
s realitami, predáva pozemky a byty.

Ing. Andrej
Gmitter (53)
Andrej Gmitter vyštudoval Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. V pracovnej oblasti je elektrotechnikom
špecialistom Bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Skúsenosti však má aj
s európskou byrokraciou, v rokoch 2006 - 2010 a 2012
- 2017 bol totiž generálnym riaditeľom / členom Rady
vlády SR pre rodovú rovnosť, členom Výboru vrchných
predstaviteľov inšpekcie práce členských štátov EÚ so
sı́dlom v Luxembursku, členom Medzinárodnej asociácie inšpekcie práce so sı́dlom v Ženeve, ako aj predsedajúci 71. zasadnutia Výboru vrchných predstaviteľov
inšpekcie práce v rámci predsednı́ctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. To všetko v rámci Národného inšpektorátu práce. Je aktívny taktiež v politike, bol poslancom
mesta Bardejov, ako aj kandidátom na jeho primátora.
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Andrej Gmitter je podľa vlastných slov flexibilný, pedantný, cieľavedomý a spoločenský typ so záľubou vo
včelárstve a rekreačnom športe. Dlhé roky bol manažérom hokejového klubu HC - 46 Bardejov. Otec dvoch
detí žije v Bardejove.
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BUĎME V EÚ PARTNERMI

SERGEJ
KOZLÍK

ANTON
MARTVOŇ

SLAVĚNA
VOROBELOVÁ

ČO PRESADZUJEME?
1. Národnú suverenitu, ochranu kultúrnej identity a kresťanských hodnôt.
2. Sme za reformu EÚ s cieľom návratu k pôvodným hodnotám, predovšetkým hospodárskej
spolupráce, voľného pohybu osôb, tovaru a kapitálu.
3. V rámci jednotného ekonomického trhu podporíme zjednotenie účtovných štandardov na
zjednodušenie administratívy pre malých a stredných podnikateľov, živnostníkov.
4. Budeme presadzovať vytvorenie rovnocenných
podmienok v systéme agrárnej dotačnej politiky
EÚ s cieľom podpory produkcie a nie jej útlmu.
5. Sme proti znižovaniu výdavkov na kohéznu politiku EÚ.
6. Podporíme výraznú redukciu úradníkov v bruselských centrálach Európskej Rady, Komisie, ale
aj Parlamentu.
7. Sme proti uplatňovaniu ideológie LGBTI a sexuálno-rodovým ideologickým prúdom, podporujeme koncept tradičnej rodiny muža a ženy.
8. Posilnenie ochrany vonkajších hraníc Európy,
Schengenského priestoru.
9. Odmietame prerozdeľovanie utečencov na základe kvót, sme za vhodnú hospodársku pomoc
v ich krajinách pôvodu, ktorá bude predchádzať
masovej migrácii.
10. Sme za vyváženú zahraničnú politiku
a budeme presadzovať dôsledné rešpektovanie
medzinárodného práva vo vzťahu k iným krajinám
a organizáciám na princípe rovnosti s dôrazom na
bezpečnosť a práva národnostných menšín.

PETER
TOMEČEK
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SLAVOMÍR
HARABIN

PREČO ÍSŤ VOLIŤ?

Pretože chcem mať právo tráviť čas s rodinou
| Pretože si chcem chrániť súkromie |Pretože
len spoločne ochránime
naše hranice | Pretože
chcem mať právo žiť,
študovať a pracovať,
kdekoľvek si vyberiem |
Pretože príliš veľa mladých ľudí je stále bez
práce | Pretože len spoločne vyriešime otázku
migrácie | Pretože len
tak má náš parlament
silu dohliadať na výkon moci | Pretože potrebujeme riešiť zmenu klímy hneď teraz |
Pretože
potrebujeme
investovať, aby mohla
naša ekonomika rásť |
Pretože verím v ľudské
práva a práva menšín
| Pretože poraziť terorizmus dokážeme len
všetci spoločne | Pretože
len spoločne ochránime
naše životné prostredie | Pretože len spoločne zachováme náš
životný štýl | Pretože
čistejšie autá prispievajú

k čistejšiemu ovzdušiu
| Pretože lepšia voda
z
vodovodu
znižuje
spotrebu fľaškovej vody
a vytvára tak čistejšie oceány | Pretože rozumnejšie používanie
antibiotík na našich farmách prospieva všetkým
| Pretože falošné správy sú nepriateľom nás
všetkých | Pretože všetci
musíme menej konzumovať a viac recyklovať | Pretože chcem
mať právo žiť v mieri |
Pretože chcem lacnejšie volania a jasnejšie
zmluvy | Pretože verím
v poctivú odmenu za
poctivú prácu | Pretože
verím, že solidarita sa
prejavuje v činoch |Pretože chcem rovnaké príležitosti pre každého z
nás | Pretože sa chcem
cítiť doma, aj keď
som v zahraničí | Pretože všetci potrebujeme
využívať energiu efektívnejšie
|
Pretože
chcem ochranu pred
ujmou

www.narodnakoalicia.sk

prekrúcajú realitu. Namiesto
upokojovania
situácie ju len čoraz viac
rozdúchavajú a pomaly prikladajú polená do
ohňa. Demokracia je
krehká a potrebujeme sa
o ňu starať. Aby svoj názor mohol vyjadriť každý
z nás, aby boli rešpektované základné práva
a slobody. Demokraciu
považujeme za samozrejmosť, no vyzerá to tak, že
aj ona je ohrozená. Stačí
sa pozrieť do Veľkej Británie, kde referendum
o Brexite ukázalo, ako
ľahko sa dajú ľudia zmanipulovať. Európska únia
je na demokracii založe-

ná, a preto je nevyhnutné, aby v jej parlamente
sedeli poslanci, ktorí si
demokratické
princípy
nadovšetko ctia. Tak,
ako sa píše na stránke
Slovenskej
kancelárie
Európskeho parlamentu,
vašim hlasom sa domáhate svojich práv a práv
iných. Tým, že pôjdete
voliť, si vyberáte zástupcov, ktorí budú rozhodovať napríklad o tom,
ako podporiť rast hospodárstva, znížiť spotrebu
energie či zaručiť, že naše
potraviny sú bezpečné.
Budú mať vplyv na svet,
v ktorom žijeme. Kto nevolí, nerozhoduje.

KTO NEVOLÍ,
NEROZHODUJE

Voľby do Európskeho parlamentu boli naposledy
sprevádzané nízkou účasťou. Slováci ich pravdepodobne vnímajú ako čosi vzdialené, ako akt, ktorý
nemá žiaden dopad na ich život. Keby však tušili, ako
veľmi sa mýlia. Práve europoslanci totiž rozhodujú
o právnych predpisoch, ktoré musia členské štáty
dodržiavať. A to sa našich životov už týka, občas až
bolestne.

zdroj: http://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/home.html

CHRÁŇME
DEMOKRACIU

Tohtoročné
eurovoľby sú zároveň aj bojom
o zachovanie demokracie v našom priestore.

Máte možnosť vidieť, že
sa o hlasy uchádzajú aj
strany, ktoré vedome
šíria hoaxy, klamstvá či

Kandidátka plná odborníkov
NÁRODNÁ KOALÍCIA sa o váš hlas uchádza s kvalitnou kandidátkou zloženou zo štrnástich členov. Sú na nej odborníci, kapacity vo svojom odbore, dlhoroční profesionáli, ľudia,
ktorí majú za sebou úspešnú akademickú kariéru, ale aj riaditelia a manažéri komerčne úspešných firiem. Spája ich úprimný záujem o Slovensko a každý z nich cíti národnú hrdosť.
V Európskom parlamente majú v pláne lobovať za témy, ktoré reálne pomôžu našej krajine. V čase neriadenej masovej migrácie, ktorej sa s obavami prizeráme, majú naši kandidáti
jasné vízie - ochranu hraníc a prísne sledovanie migrantov. Na srdci im taktiež leží kresťanská podoba Európy a Slovenska, ktorú treba zachovať. Váš hlas pre nich rozhodne nebude
strateným hlasom ani hlasom hodeným do koša. Zodpovednosť za lepšiu budúcnosť leží aj na vašich pleciach, využiť právo voľby. Keď necháte za seba rozhodnúť ľudí s diametrálne
odlišným vnímaním sveta, nebudete mať právo sťažovať sa na výsledky. Vytúženú zmenu totiž dosiahneme len spoločnými silami.

Dajte nám šancu a príďte voliť 25. mája. Spoliehame sa na vás.
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