
SLOVENSKÁ 
POSPOLITOSŤ 

Si Slovák—národovec? 
Si zhrozený hmotným a duchovným  

úpadkom nášho národa? 
Chceš, aby bolo Slovensko nezávislé,  

sebestačné a bezpečné? 
Vadí ti rozpínavosť šovinistov  
a kriminalita príživníkov? 

Si proti agresívnej politike NATO a USA? 
Prekáža ti obmedzovanie našej suverenity  

zo strany EÚ? 
Chceš zastaviť rozkrádanie nášho majetku? 

Odmietaš tak ako my ‐ 
 drogy, neporiadok a špinu? 

Ide ti o právo, poriadok, spravodlivosť  
a skutočnú slobodu?  

ZA BUDÚCNOSŤ  
NÁS A NAŠICH DETÍ! 

ZA BOHA A NÁROD! 

TAK SA PRIDAJ K NÁM! 
K SLOVENSKEJ 
POSPOLITOSTI! 

Dnes je ťažká doba,  
ktorá si vyžaduje rázne činy! 
 Za Boha, národ a otčinu! 

Vykročme  na cestu víťazstva 
 pravdy a spravodlivosti !  www.pospolitost.org 



  Slovenská pospolitosť  je občianske združenie s dlhoroč‐
nou  tradíciou,  známe  svojou  nekompromisnou  obhajobou 
slovenských národných  záujmov  a presadzovaním usporia‐
dania  slovenského  štátu  na  národnom,  kresťanskom  a  so‐
ciálnom princípe. Vznikla v roku 1995 a v súčasnosti je sym‐
bolom národného hnutia u nás. Neviaže sa na žiadnu poli‐
tickú stranu, ani hnutie. Jej program je programom generá‐
cie roduverných Slovákov ako bol Ľudovít Štúr, Andrej Hlin‐
ka, Dr. Jozef Tiso a mnohí ďalší. Slovenská pospolitosť pokra‐
čuje v boji  slovenských velikánov  za  skutočnú  slobodu  slo‐
venského národa. 

Ak sa chcete stať členom Slovenskej pospolitosti,  
píšte na:  

Slovenská pospolitosť, P.O.BOX 197, 850 00 Bratislava 5 
e‐mail: pospolitost@pospolitost.org 
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Kto sme? 
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Slovenská pospolitosť sa svojou sústavnou prácou a bojom 
usiluje najmä o: 

• zdravý, vyspelý a úspešný slovenský národ 
• národne, duchovne a hmotne obrodený slovenský ľud 

• skutočne nezávislé a bezpečné Slovensko 
• slobodu hlásať pravdu 
• spravodlivosť pre všetkých  
• očistenie národných dejín od klamstiev a lží 

• prehĺbenie historického vedomia národa o sebe a svojich  
predkoch 

• zachovanie slovenských tradícií 
 

Slovenská pospolitosť chce, aby každý Slovák: 

• mal vo svojom štáte chlieb, prácu a domov 

• cítil sa bezpečne 
• bol vo svojej vlasti pánom 

• aby mu nikto cudzí doma, ani v zahraničí nerozkazoval 

• aby si vážil sám seba a svoj národný pôvod 

• sa zbavil všetkého čo škodí jeho duchu a telu 
• aby žil šťastne v nezávislej Slovenskej republike  

Čo chceme? 

  Slovenská pospolitosť organizuje  každoročne  spomienko‐
vé  podujatia,  na  ktorých  si  pripomíname  významné miľníky 
našich  národných  dejín  a  osobnosti  ako  sú  Ľudovít  Štúr,  
Andrej Hlinka, gen. M. R. Štefánik, Dr. Jozef Tiso a ďalší národ‐
ní velikáni a bojovníci za slobodu a národ. Uskutočnili sme tiež 
protestné zhromaždenia, napr. protest proti  islamizácii Euró‐
py, maďarskému šovinizmu alebo bombardovaniu Juhoslávie. 

  Rozširujeme  politicko‐spoločenský  časopis  Prúty  a  iné 
materiály, prinášajúce necenzurované informácie a zamlčova‐
né fakty, burcujúce slovenský národ a obsahujúce neskreslený 
pohľad na našu históriu, politiku a súčasnosť. 

  Medzi svojimi členmi pestujeme spolupatričnosť, vedieme 
ich k úcte k slovenským národným tradíciám, k zásadám sluš‐
nosti, morálky,  a mravnosti, upevňujeme  ich národné pove‐
domie a poslanie obetovať  sa  za  slovenský národ. Pre  tento 
účel  organizujeme  množstvo  výletov,  táborov,  kultúrnych  
a športových akcií po celom Slovensku. 

  K právu i povinnosti každého člena Slovenskej pospolitosti 
patrí svojou  činnosťou na verejnosti  i v súkromí otvárať svo‐
jim blížnym oči, pomáhať  im v hmotných a duchovných  ťaž‐
kostiach a usilovať sa o skutočne nezávislé a silné Slovensko.  

  Vo  verejných prejavoch sa nebojíme pomenovať veci pra‐
vými menami a označiť zradcov a nepriateľov nášho národa, 
bez ohľadu na štvavú kampaň, ktorú voči nám rozpútali v mé‐
diách.  Aj  preto  sme  neustále  prenasledovaní  tými,  ktorí  sa 
boja straty svojich nakradnutých majetkov, moci a vplyvu, bez 
ohľadu na to, či  ide o bývalých alebo súčasných členov vlády, 
privatizérov,  alebo  zahraničných  záujmových  skupín.  Naša 
činnosť  je prekážkou v plánoch sionistických a slobodomurár‐
skych  skupín  v  totálnom  ovládnuti  a  porobení  Slovenska  
a  slovenkého  národa  ‐  preto  nás  nenávidia  a  snažia  sa  nás 
zničiť.  

  Hlásame pravdu o prvej Slovenskej republike a jej pred‐
staviteľoch, o vražednej organizácii NATO, o byrokratickej, 
liberálnej, a o našu samostatnosť nás pripravujúcej Európ‐
skej únii, o hrozbe zo strany cigánskych a  iných príživníkov  
a  kriminálnikov, maďarských  iredentistov  i  po  svetovláde 
bažiacich slobodomurárov a sionistov. 

  Odhaľujeme pravú  tvár  súčasnej  i ostatných ponovem‐
brových  vlád—ich  protikresťanské  a  protinárodné  kroky, 
boľševickú  minulosť,  skorumpovanosť,  rozkrádanie  nášho 
majetku a iné zločiny, ktorých sa na národe dopustili. 

  Poukazujeme na ich vtieranie sa západu, na umlčiavanie 
nepohodlných ľudí a prenasledovanie slovenských národov‐
cov,  genocídu  nenarodených  detí  i  všetky  krivdy  a  neprá‐
vosti v mene ich sebeckých  záujmov a túžbe po majetku. 

  Ide  nám  o  skutočnú  zmenu,  nie  o  politiku  osobného 
obohacovania, či služby cudzím záujmom! Ide nám o politi‐
ku  v  prospech  Slovenska,  v  prospech  každého  čestného  
a poctivého Slováka a Slovenky, bez ohľadu na to, čo hlása  
EÚ a západ! Chceme národnú  revolúciu —chceme  tak ako  
Andrej Hlinka ‐ Slovensko slovenské, kresťanské a biele! 

Čo robíme? 

Dosť bolo vlády slabých a skorumpovaných politikov! 

Dosť bolo vlády liberálov, falošných národniarov  

a skrytých boľševikov! 

Chceme skutočne národný, sociálny a kresťanský štát! 

Skoncujme s jednou a tou istou ponovembrovou  

sionistami ovládanou vládou! 

Verní sebe, svorne napred! 


