PROSÍME, TERAZ POZORNE ČÍTAJTE!!!
Aby bolo možné odstrániť vplyv oligarchov a záujmových skupín
na riadenie štátu, tak v prvom rade musíme zmeniť systém, ktorý tu roky
funguje a umožňuje im to. Je nevyhnutné odpolitizovať políciu, prokuratúru
a súdnictvo, aby bolo možné stíhať momentálne nedotknuteľných
zločincov! To sa dá dosiahnuť iba voľbou antisystémových strán, jedine tie
dokážu zlikvidovať tento protekčno-korupčný zločinecký systém.

Kandidáti na poslancov pre voľby do NR SR 2020
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DŇA

29. 2. 2020

88

Ing. Andrej

Gmitter

živnostník

VOLÍM PRONÁRODNE

PROSÍME, TERAZ POZORNE ČÍTAJTE!!!
Aby bolo možné odstrániť vplyv oligarchov a záujmových skupín
na riadenie štátu, tak v prvom rade musíme zmeniť systém, ktorý tu
roky funguje a umožňuje im to. Je nevyhnutné odpolitizovať políciu,
prokuratúru a súdnictvo, aby bolo možné stíhať momentálne
nedotknuteľných zločincov! To sa dá dosiahnuť iba voľbou
antisystémových strán, jedine tie dokážu zlikvidovať tento
protekčno-korupčný zločinecký systém.

Kandidáti na poslancov pre voľby do NR SR 2020

16

Ing. Slavěna VOROBELOVÁ
predsedníčka strany NÁRODNÁ KOALÍCIA,
Humenné

25

Ing. Peter OREMUS, PhD.
riaditeľ spoločnosti, poslanec VÚC
a mesta Nitra

84

Mgr. Róbert PUKALOVIČ
bývalý hokejový reprezentant SR, tréner
a manažér ľadového hokeja, Bratislava

83

Stanislav DOLEŽ
živnostník, Nitra
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PROGRAMOVÉ PRIORITY ZJEDNOTENÝCH
PRONÁRODNÝCH KRESŤANSKÝCH STRÁN

Strany memoranda sa zaväzujú spoločne presadzovať nasledovné
programové priority:
obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú aj energetickú sebestačnosť
Slovenskej republiky,
posilniť ochranu počatého života a ochranu spoločnosti pred podporou
a propagáciou sexuálnych deviácií,

zvyšovať podporu rodín s deťmi,
ochraňovať životné prostredie, najmä lesy, pôdu a vodu,
odstraňovať korupciu a posilniť transparentnosť verejnej správy,
vybudovať štátne podniky na výstavbu ciest, diaľnic a bytov,
presadzovať návrat strategických podnikov do rúk štátu,
podporovať slovenských výrobcov a zvýšiť podiel slovenských výrobkov v obchodoch,
posilniť priamu demokraciu a sfunkčnenie referenda,
presadzovať vojenskú neutralitu a slovenských vojakov stiahnuť zo zahraničných
vojenských misií,
obnoviť bezplatné zdravotníctvo v zmysle čl. 40 Ústavy SR a presadiť jednu štátnu
zdravotnú poisťovňu,
založiť štátnu banku na podporu potrieb obyvateľstva,
zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov,
zaviesť princíp zásluhovosti do sociálneho systému.

DŇA

29. 2. 2020

VOLÍM PRONÁRODNE

Objednávateľ: Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, Nový Svet 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36127175
Dodávateľ: DTP Media s.r.o., Timravy 1106/13, 03601 Martin, IČO: 46764534

ochraňovať manželstvo ako zväzok muža a ženy a odmietnuť registrované
partnerstvá a adopciu detí osobami rovnakého pohlavia,

