
Ľudia na Slovensku si zaslúžia 
viac, ako mať vo voľbách na výber 
len medzi zlodejmi a  bláznami.  
Na rozdiel od diletantov v súčasnej 
vláde je REPUBLIKA hnutím 
plným odborníkov so zdravým 
vlasteneckým cítením. Netopíme 
sa v korupčných škandáloch 
a  mafiánskych kauzách tak, ako 
strany z predchádzajúcich vlád. 
Nie sme kšeftári ani pokrytci,  
ktorí si peknými rečami získajú 
dôveru ľudí, ale potom keď sú pri 
moci, tak robia presný opak.

Slovenské záujmy a  práva ľudí 
hájime vytrvalo a verne – na 
uliciach, v  Národnej rade, ale aj 
v Európskom parlamente.
Bojujeme poctivo a čestne - 
bez peňazí od oligarchov či 
podpory cudzích ambasád. 
Neslúžime korporáciám, preto 
o nás masmédiá neinformujú. 
Do politiky chceme vrátiť 
profesionalitu a zdravý rozum.
Vrátiť Vám – ľuďom, dôstojnosť  
a slobodu, ktorú Vám táto
vláda zobrala. 

Poskytnúť Vám a  Vašim rodinám 
pevné istoty, na ktoré sa budete 
môcť spoľahnúť tak, aby sme mohli 
všetci ZNOVU NORMÁLNE ŽIŤ.  
So Slovenskom to myslíme úprimne 
a vážne. Milujeme ho a  budeme 
bojovať dovtedy, kým tieto ciele 
nedosiahneme. Pridajte sa k nám!

ZDRAVÝ ROZUM PRE SLOVENSKO!

Predstavujeme

Heger s Matovičom oklamali ľudí. Rozvrátili štát a občanov poštvali proti sebe. Stačilo! Slovensko 
zúfalo potrebuje novú vládu a novú politickú kultúru. Potrebuje politiku, ktorá prinesie ľuďom 
pokoj, stabilitu a prosperitu. Politiku bez bláznov a mafie. Predstavujeme Vám hnutie REPUBLIKA.

Michaela 
RIAPOŠOVÁ

Ondrej 
ĎURICA

Miroslav 
SUJA

Milan 
UHRÍK

Milan 
MAZUREK



Hnutie REPUBLIKA sme založili s cieľom priniesť nádej a riešenie katastrofálnej situácie, 
do ktorej dohnala Slovensko (nielen) súčasná vláda. Vytrvalo a verne bojujeme za práva 
občanov a chránime slovenské záujmy doma aj v  zahraničí. Za hodnotami zdravého 
rozumu stojíme pevne a razantne, ale vždy profesionálne a slušne. A  to všetko bez 
korupčných škandálov a bez peňazí od oligarchov.
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SLOVENSKO POTREBUJE ZMENU. 
RAZANTNÚ, ALE SLUŠNÚ
Vraj nie je koho voliť. Strany vládnej koalície sa len 
hašteria, rozkrádajú rozpočet a  ubližujú ľuďom. 
Strany, ktoré na Slovensku v minulosti vládli sú zase 
presiaknuté korupciou a mafiou. Aj keď občas pekne 
hovoria, nedá sa úprimne veriť tomu, že by dnes 
vládli skutočne inak. Slovenská politická scéna preto 
nepotrebuje len zmenu, ale aj generačnú výmenu.

Hnutie REPUBLIKA sme založili práve s  týmto 
cieľom - priniesť do politiky zdravý rozum  
a profesionalitu bez prepojenia na mafiu 
či  oligarchov. Ponúkame občanom úprimnú  
a skutočnú vlasteneckú stranu, za ktorej  
správanie sa nebudú musieť hanbiť. Žiadna 
„štvrtá cenová“, žiadne bohapusté rozkrádačky 
cez „nástenkové tendre“ či totálna izolácia na 
politickej scéne s  minimálnou šancou reálne 
niečo zmeniť.

Skrátka, žiadne „slepé uličky“, ale skutočná vlastenecká 
strana na úrovni, s politickým potenciálom presadiť svoj 
program v spolupráci s partnermi doma aj v zahraničí. 
Poďme robiť politiku tak, ako sa naozaj sluší a patrí! 
Politiku pre Slovensko, na osoh všetkým občanom.

VÁŽENÍ OBČANIA

Ing. Milan UHRÍK, PhD.

DOBRÝ PROGRAM PRE SLOVENSKO
LEPŠÍ ŽIVOT PRE ĽUDÍ
V hnutí REPUBLIKA sme odhodlaní neporiadok 
po súčasnej vláde upratať a  vrátiť život do 
normálu. Chceme opäť sfunkčniť štátne zložky  
a začať s  masívnou podporou domácej slovenskej 
výroby. Zahraniční investori predsa nemôžu mať  
na Slovensku lepšie podmienky ako naši domáci.  
Plánujeme obnoviť a výrazne podporiť slovenské 
poľnohospodárstvo a  výrobu zdravých potravín. 
Zastabilizovať ceny, získať kontrolu nad  
strategickými podnikmi a z ich miliardových ziskov 
financovať sociálne programy pre dôchodcov  
a pre rodiny. 
Chceme presadzovať sebavedomú zahraničnú 
politiku. Spolu s  Českou republikou,  Maďarskom 
a Poľskom sa budeme snažiť zastaviť Brusel v prijímaní 
imigrantov a pretláčaní nezmyslov do našich životov. 
Odmietame vťahovanie Slovenska do vojnových 
plánov USA a  ich štvanie proti Rusku. Slovensko 
je naša vlasť a náš domov, ktorý musíme a chceme 
chrániť.

BOJUJEME PROTI COVID TOTALITE, 
ZA ZDRAVIE A SLOBODU
Odmietame zneužívanie Covidu na boj proti 
ľuďom a  ich slobodám. Nesúhlasíme s  nelogickými  
opatreniami, pri ktorých už evidentne nejde o  boj  
proti vírusu, a  ktoré pripravili o  živobytie tisíce 
Slovákov. Trváme na uvoľnení zbytočných obmedzení, 
posilnení zdravotníctva a  vrátení slobody ľuďom 
rozhodovať o svojom zdraví, predovšetkým v otázke 
očkovania – bez nátlaku a bez diskriminácie.

Jednoducho, chceme vybudovať Slovenskú 
republiku, ktorá bude šťastným domovom,  
a na ktorú budeme môcť byť všetci právom hrdí.  
My chceme na Slovensku žiť, nie z  neho utekať.

Ing. Milan UHRÍK, PhD.
predseda hnutia REPUBLIKA
poslanec Európskeho parlamentu



Milan Mazurek a Milan Uhrík  
počas oficiálnej návštevy poľského parlamentu

Peter Marček s veľvyslancom Kazachstanu Romanom 
Vassilenkom na oficiálnej návšteve NR SR v lete 2019

Ruský veľvyslanec Igor Bratčikov a poslanec Miroslav Suja 
na stretnutí parlamentných delegácií oboch krajín

NADVÄZUJEME PRIATEĽSTVÁ
Spájame sily doma aj v zahraničí

Uvedomujeme si význam 
poz i t ívne j  spolupráce 
na všetky štyri svetové  
strany, a preto namiesto  
jednostrannej orientácie   
len na západ preferujeme 
budovanie dobrých vzťahov 
so všetkými krajinami, vrátane Ruska a Číny.  

V spolupráci s  našimi partnermi z  krajín EÚ  
presadzujeme zásadnú reformu Európskej únie  
na čisto hospodárske združenie suverénnych štátov, 
tak ako tomu bolo pri jej vzniku.

Odmietame migračné kvóty a škodlivé ideológie  
útočiace na rodinu, suverenitu štátov a slobodu  
slova. V týchto požiadavkách nie sme sami  
a žiada to čoraz viac obyvateľov Európskej únie.

Správnu cestu nevidíme v  budovaní nadvlády  
bruselských komisárov, ale naopak, vo väčšom  
rešpektovaní národných záujmov a  odlišností  
jednotlivých štátov.

Podobne vnímame aj Severoatlantickú alianciu  
(NATO), ktorá slúži už len ako predĺžená ruka  
amerických záujmov v Európe. Vyhrocuje vášne  
a neustále hľadá nepriateľov, len aby ospravedlnila 
potrebu svojej existencie. Nesúhlasíme so štvaním  
proti Rusku. Preferujeme vojenskú neutralitu  
Slovenska a posilnenie spolupráce V4.

Vieme si predstaviť hospodársku spoluprácu  
s každým, ale jasne sa vymedzujeme proti  
americkej rozpínavosti a prítomnosti cudzích 
vojenských základní na území Slovenskej republiky.

Marián ĎURIŠ
vedúci tímu hnutia REPUBLIKA 
pre zahraničné záležitosti

Sme za dobré vzťahy 
s každým! Spájame sily 

a budujeme medzinárodné 
partnerstvá.



V europarlamente
Hnutie REPUBLIKA má svoje zastúpenie 
aj na európskej úrovni. Predseda hnutia  
Ing. Milan Uhrík, PhD. patrí medzi najvýraznejších 
europoslancov a ani v Bruseli sa nebojí povedať 
pravdu nahlas. Presadzuje politiku zdravého 
rozumu  a vystupuje razantne proti imigrácii, LGBT 
ideológii či vojne s Ruskom. Jednoducho, vždy 
za Slovensko a slovenské záujmy.

BOJUJEME ZA SLOVENSKO!

V národnej rade
V Národnej rade Slovenskej republiky zastupujú 
hnutie REPUBLIKA tí najaktívnejší poslanci  
(na fotke zľava) – MUDr. Miroslav Urban,  
Mgr. Eduard Kočiš, Ondrej Ďurica,  
PaedDr. Mgr. Miroslav Suja a Bc. Milan Mazurek. 
REPUBLIKA je aj v slovenskom parlamente 
silným hlasom bežných ľudí.
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V regiónoch
Vnímame regionálne rozdiely a ich dopad 
na ľudí .  S lovensko pre  nás  nekončí  
v Bratislave. Zaujímame sa o život a problémy 
občanov, pretože nám záleží na osude celej krajiny. 
Budujeme svoje štruktúry v každom okrese,  
aby sme vedeli, čo Vás trápi. Len tak Vám 
budeme vedieť pomôcť.

Na námestiach
Snažíme sa spájať, a nie rozdeľovať. 
Zorganizovali a podporili sme už  desiatky 
protestov, na ktorých sa zúčastnili rečníci 
a aktivisti z celého politického spektra. 
Sme za spoločný postup a spájanie pronárodných 
síl. Preto nehľadíme na stranícke tričko a sme 
vždy tam, kde je potrebné rázne vystúpiť a hájiť 
národné záujmy. Hlas ulice musí byť počuť aj na 
tých najvyšších miestach a hnutie REPUBLIKA stojí 
vždy na strane ľudí. Občiansky a politický odpor  
je ten najlepší liek proti hlúposti a arogancii  
vládnej moci. 



Rast hnutia Republika už priznávajú 
všetky prieskumné agentúry. Za rok 
existencie sme vďaka Vašej podpore 
dokázali vybudovať z  Republiky 
najsilnejšiu pronárodnú stranu, a to aj 
bez peňazí oligarchov a  mediálneho 
priestoru. Ďakujeme!

S nami máte istotu, že Vaše záujmy budú 
v politike reprezentované odhodlanými 
a čestnými poslancami. Nenechajte svoj 
hlas prepadnúť a voľte silné, vlastenecké 
hnutie Republika. 

Iné národné strany

S REPUBLIKOU 
váš hlas neprepadne

BUDUJEME SILNÉ HNUTIE
ktoré na Slovensku roky chýbalo

Vlastenecké strany na Slovensku dlhodobo 
nevedia prekročiť svoj tieň.  Žiaľ, pravda je 
taká, že v posledných rokoch opakovane 
prehrávajú. Príčinu netreba hľadať ďaleko. Veľké 
strany, ktoré sľubovali hájiť záujmy občanov  
zlyhali. Podľahli pokušeniu a stali sa súčasťou 
rozkrádania štátu.

Ďalšou kapitolou sú zase vlastenecké strany, 
ktoré prinášali voličom svoj program síce úprimne,  
ale kostrbato a miestami až komicky. 

%

REPUBLIKA žije s ľuďmi a pozná ich problémy

Výsledok je dnes taký, že pronárodné strany upadli  
až na perifériu politickej scény.
Je to hanba, pretože tým otvorili cestu politikom, 
ktorým záleží viac na pochvale z Bruselu, ako na osude 
Slovenska. Vkladať však nádeje do subjektov a lídrov, 
ktorí už niekoľkokrát zlyhali na amaterizme či veľkých 
egách nemá zmysel. Slovensko potrebuje novú silu, 
ktorá dokáže hájiť záujmy štátu a  našich občanov  
nielen razantne, ale aj dôstojne, profesionálne a slušne.  
A práve to je cieľom hnutia REPUBLIKA.
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NECHCEME
americké základne na Slovensku!

Obranná zmluva s USA je pre 
nás nepotrebná a zároveň 
nebezpečná. Nechceme žiadne 
cudzie vojenské základne na 
území Slovenskej republiky. 
Našim cieľom je zdravá,  
sebavedomá zahraničná politika.

Slovensko pre zachovanie obranyschopnosti  
a vlastnej suverenity nepotrebuje jednostrannú  
geopolitickú orientáciu podmienenú neustálymi  
útokmi a sankciami proti akejkoľvek inej krajine. 

Nesúhlasíme s aktivitami súčasnej vlády, ktoré 
nás vťahujú do zbytočného konfliktu medzi USA 
a Ruskom.  Takéto smerovanie je pre Slovensko 
krátkozraké a nebezpečné zároveň. Poučme sa  
z minulosti a myslime na bezpečnú budúcnosť.

plukovník Ing. Peter PUKAN
bývalý zástupca riaditeľa vojenskej kontrarozviedky

vedúci odborného tímu hnutia REPUBLIKA pre vnútorné záležitosti

Slováci stratia kontrolu nad kľúčovými 
vojenskými letiskami.

Nebudeme vedieť, 
aké zbrane si sem Američania dovezú.
Američania budú môcť využiť slovenské 
územie na vojnu proti Rusku.

Ako zmluva s USA 
ohrozuje Slovensko?

Obsah protipandemických 
vyhlášok je v  rozpore s  doho-
vormi o ochrane ľudských práv 
a slobôd.

Vláda na Slovensku pošliapava už 
22 mesiacov princípy právneho 
štátu. Vytvorila dve kategórie 

občanov a  polovicu národa uvrhla do apartheidu! 
Respirátory, sociálne odlúčenie, dištančná výuka, 
povinné očkovanie - to sú už len nástroje na  
rozdelenie a zotročenie spoločnosti. Všetky prešľapy 
vlády monitorujeme a vytrvalo pracujeme na tom,  
aby sme obnovili právny štát a  vrátili Vám slobody 
a istoty, ktoré Vám právom patria.

JUDr. Lukáš MACHALA
právny expert hnutia REPUBLIKA

Diskriminácia a šikanovanie 
ľudí musí skončiť

Povinné očkovanie proti 
Covidu je nezmysel

Na Slovensko dorazil variant 
Omikron Covid-19 infekcie  
a našu populáciu čaká premo-
renie týmto vysoko infekčným 
ale menej závažným variantom. 

Účinok aktuálne používaných 
vakcín vytvorených proti pred-

chádzajúcim variantom sa javí pri Omikrone menej 
efektívny. Preto úvahy o povinnom očkovaní proti 
Covidu považujem za neracionálne. Keďže sa už 
nemôžeme spoliehať na vakcináciu, tak je nevyhnutné 
posilniť zdravotnú starostlivosť o  Covid pacientov, 
najmä včasnou diagnostikou, dostupnejšou liečbou 
u rizikových pacientov a lepším manažovaním epidé-
mie. Jednoducho, s Covidom sa už musíme naučiť žiť.

MUDr. Miroslav URBAN
poslanec NR SR, člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo

PROTI COVID TOTALITE!



POTREBUJEME

NEMOCNICE,
NIE AMERICKÉ 
ZÁKLADNE!

NECHCEME
americké základne na Slovensku!

Slováci stratia kontrolu nad kľúčovými 
vojenskými letiskami.

Nebudeme vedieť, 
aké zbrane si sem Američania dovezú.
Američania budú môcť využiť slovenské 
územie na vojnu proti Rusku.

„Slovenská republika 
potrebuje politikov, 
ktorí ju budú chrániť,  
nie zrádzať a okrádať.“

HEGER A MATOVIČ OKLAMALI NÁROD!
Vrátime ľuďom ukradnuté istoty

 Vedúci odborného tímu

hnutia REPUBLIKA pre obranu
JOZEF VIKTORÍNGenerál

Prvým krokom pre vyslobodenie 
Slovenska z chaosu a chudoby 
 je ukončenie vlád, ktoré drancujú 
štát, dohadzujú kšefty, mýtne 
tendre, kupujú predražené 
stíhačky či antigénové testy, 
a tým ničia štátny rozpočet 
aj životy ľudí. Len stabilná 

a  vlastenecká vláda môže priviesť Slovensko na 
cestu úspechu a vyššej životnej úrovne.

Hnutie REPUBLIKA by vo vláde viedlo zodpovednú 
politiku regionálnej spolupráce. Naša suverénna 
diplomacia by komunikovala s partnermi, ktorí nám 
dlhodobo poskytujú stabilné dodávky energií. 
Nezaujímali by nás výkriky EÚ ako nesmieme uzatvárať 
dlhodobé zmluvy s Ruskom. Ceny energií a pohonných 
hmôt sú totiž kľúčové pre cenu všetkých položiek. 
Jednali by sme v prospech občanov tak, aby mali istotu 
a nemuseli sa obávať zdražovania.

Obnovil i  by sme domáce potravinárstvo, 
poľnohospodárstvo, priemysel a  získali kontrolu 

n a d  s t r a t e g i c k ý m i  p o d n i k m i  ( p l y n á r n e , 
vodárne,  elektrárne). Z miliardových ziskov týchto 
„zlatých nosníc“ by sme financovali sociálne programy 
pre rodiny aj dôchodcov a podporili zdravotníctvo  
aj školstvo.
Pre malé firmy a živnostníkov chceme slobodu bez 
byrokracie, pre zamestnancov zase väčšiu ochranu 
ich práv. Slovensko nesmie byť otrokáreň! Každý, kto 
sa snaží a vytvára hodnoty, si zaslúži dôstojne žiť.

Mgr. Eduard KOČIŠ
poslanec NR SR, člen Výboru NR SR pre ľudské práva

JUDr. Ivana SLIVKOVÁ
právny expert / poradkyňa europoslanca
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Vláda svojím arogantným 
a neprofesionálnym 
prístupom popiera 
základné ľudské práva 
občanov a likviduje právny 
štát. Toto musí skončiť!



BEZ BLÁZNOV

A MAFIE!
CHCEME POLITIKU

PRIDAJTE SA K NÁM!

  Nechcete vládu súčasných 

 bláznov ani návrat 

skorumpovaných politikov?

Hnutie Republika 
P.O.BOX 4, 949 05 Nitra

info@hnutie-republika.sk

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

www.hnutie-republika.sk
www.dennik-republika.sk
PRACUJEME NAPLNO!  PRESVEDČTE SA:


