
Memorandum za život a vlasť 
Slovenská národná strana ako najstaršia politická strana na Slovensku, ktorá 
sa podstatným spôsobom zaslúžila o vyslobodenie slovenského národa 
z uhorského žalára roku 1918 a bola najdôslednejšou politickou silou 
presadzujúcou samostatnosť Slovenska po roku 1989 a KDŽP – Aliancia za 
Slovensko ako kresťanská strana nadväzujúca na Cyrilo-metodskú tradíciu 
so snahou spojiť kresťanskú tradíciu s jednoznačným presadzovaním jej 
hodnôt do spoločnosti a riadenia štátu, 
súc si vedomé uchovania kresťanských a štátoprávnych tradícií slovenského 
národa tak, ako sú ukotvené v Preambule Ústavy Slovenskej republiky, 
verné odkazu predkov, ktorí v neľahkých pomeroch a za veľkých obetí 
zápasili o národnú a štátnu rovnoprávnosť slovenského národa s ostatnými 
národmi Európy a sveta a 
súc si vedomé, že v nasledujúcich voľbách nepôjde len o zmenu politickej 
garnitúry na čele štátu, ale aj o zachovanie nášho tradičného spôsobu života, 
etnickej integrity nášho územia, náboženských a kultúrnych tradícií nášho 
národa a s ním spolu žijúcich tradičných národností sa dohodli na 
nasledujúcom memorande: 
  
Za základ našej politickej činnosti teraz i v budúcnosti pokladáme: 
• jednotnosť, celistvosť, zvrchovanosť a nedeliteľnosť územia Slovenskej 

republiky, 
• národno-štátne záujmy Slovenskej republiky v akomkoľvek integračnom 

zoskupení za prvoradé, 
• tradičnú rodinu, zloženú z otca, mamy a ich detí ako základnú bunku 

spoločnosti, 
• práva dieťaťa na život už od počatia, 
• základné sociálne práva občana zakotvené v Ústave za 

nespochybniteľné a hodné politickej i zákonodarnej ochrane, 
• podporu rodiny a starostlivosť o občanov v nezavinenej chudobe 

a starobe za kľúčové piliere štátnych doktrín a programov. 
  
Signatári Deklarácie za život a vlasť podporujú 
• Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční dňa 22.9. 2019 

v Bratislave, 
• všetky aktivity vedúce k posilneniu ochrany života, úlohy rodiny, 

morálky, úcty, obetavosti a lásky medzi ľuďmi. 
  
Signatári Memoranda za život a vlasť odmietajú: 
• násilie, neznášanlivosť a extrémizmus v akejkoľvek podobe, vrátane 

neofašistického alebo  neoliberálneho, 
• všetky kroky smerujúce proti suverenite a integrite Slovenskej republiky, 

vrátane masovej a nekontrolovateľnej migrácie, 



• všetky snahy o aplikovanie rodovej ideológie presadzovanej 
prostredníctvom Istanbulského dohovoru, 

• propagáciu drog a ich zneužívanie. 
  
Signatári Memoranda za život a vlasť zároveň vyjadrujú spoločnú vôľu 
a odhodlanie presadzovať a chrániť kultúrno-etické a politické princípy 
obsiahnuté v tomto memorande aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách 
a budú vyvíjať aktivity tak, aby tieto ciele získali čo najširšiu spoločenskú a 
politickú podporu. 

V Bratislave, dňa 20. septembra 2019


