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PRE DOBRO NÁRODA A ŠTÁTU! 

V deň 31. výročia tzv. zamatovej a tzv. revolúcie, v skutočnosti zahraničím a domácimi  kolaborantmi  

uskutočnenom štátnom prevrate, sme pre sústavnú tendenčnú manipuláciu historickej pravdy povinní 

konštatovať, že skutočná, naša slovenská národnodemokratická revolúcia – ako zásadná zmena 

postavenia slovenského národa z objektu na slobodný, zvrchovaný a rovnoprávny subjekt 

medzinárodných vzťahov – sa začala v marci roku 1990 a bola zavŕšená obnovením slovenskej  

štátnej samostatnosti 1.1.1993.  

Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu však treba zároveň konštatovať, že na oslabovaní slovenskej štátnosti 

sa svojim spôsobom podieľali všetky vládne poprevratové politické zoskupenia. Určite najviac však tie, 

ktoré uprednostňovali cudzie na úkor slovenských záujmov či dokonca egoistické záujmy na úkor 

celospoločenských.  

Tento proces rozkladu vrcholí za súčasnej Vlády SR, čo nám dôrazne pripomína skutočnosť, že vzhľadom 

na krajné ohrozenie slovenskej štátnosti - nemáme čo oslavovať. Naopak, treba neodkladne konať, aby sme 

zabránili ešte väčším škodám s ďalekosiahlymi a možno aj trvalými následkami! 

Vzhľadom na uvedené a vážny, sústavne sa zhoršujúci stav slovenskej spoločnosti a jej štátu  

spôsobený nekompetentnosťou a chaotickosťou konania súčasnej vládnej koalície  

-  sklamanie dôvery občanov a zneužitie právomocí verejných činiteľov, arogancia moci pri presadzovaní 

politického názoru, ignorovanie argumentov odborných autorít a verejné dehonestovanie ich osoby aj 

profesionálnosti 

-  predstaviteľom SR neoznámené a zatajené, ale s cudzími štátnikmi prednostne konzultované tzv. 

dobrovoľné, v skutočnosti však hrubo nátlakové až vydieračské vnucovanie plošného testovania všetkým 

občanom štátu 

-  kontroverzné, stále sa meniace a spoločnosť traumatizujúce, navyše nedostatočne zabezpečené a  

výsledkami sporné opatrenia, napr. vysoko rizikový testovací experiment 

-  zavádzanie totalitných prvkov, napr. apartheidu do demokratického spoločenského systému 

-  poškodzovanie dobrého mena nášho štátu v zahraničí nevhodným vystupovaním premiéra 

-  rozsiahle sociálne a ekonomické škody napáchané osobnými zlyhaniami a politickými chybami  pri 

riadením štátu v zmysle Ústavy SR ...a mnohé ďalšie škody, ale najmä 

-  svojvoľné obmedzovanie práv a slobôd občanov štátu a nepočúvanie hlasu národa v zmysle múdrosti 

vyplývajúcej z jeho historických skúseností, vyzývame súčasnú Vládu SR: 

Ak si vážite skutočný odkaz novembra 1989 – ktorým je demokratizácia verejného a politického 

života – vypočujte „Hlas ľudu, hlas Boží“ a pre dobro národa a štátu                                                                                                                                                  

ODSTÚPTE! 
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