
Vedenie Slovenskej národnej  strany sa rozhodlo obnoviť vydávanie občasníka SLOVENSKÝ
NÁROD, prostredníctvom ktorého, chce poukázať na to, že v radoch Slovenskej národnej
strany sú ľudia, ktorí majú čo ponúknuť Slovensku. Ich práca, názory, postoje a myšlienky
proklamujú hodnoty národné, kresťanské a sociálne. Posledné spojené voľby boli dôkazom
obhájenia svojho opodstatneného pôsobenia Slovenskej národnej strany. 
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SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

STRANA S HISTÓRIOU A 
 MNOHÝCH TVÁRÍ Z REGIÓNOV

KÝM INÉ STRANY ZANIKLI, SNS JE TU AJ DNES!
25.11.2022 bolo presne tridsať rokov od
zásadného hlasovania Federálneho
zhromaždenia Českej a Slovenskej
Federatívnej Republiky o ústavnom zákone
o zániku ČSFR. Týmto zásadným
hlasovaním bola definitívne otvorená cesta
vzniku Slovenskej republiky, ktorá prvého
januára oslávi tridsať rokov svojej
samostatnosti a zvrchovanosti.
Pri príležitosti tohto výročia sa
podpredsedníčka SNS pani Mgr. Dagmar
Kramplová 25.11.2022 na základe
poverenia predsedu SNS Andreja Danka
zúčastnila odhalenia pamätnej dosky na
Historickej budove NR SR venovanej práve
tomuto pamätnému hlasovaniu a
odvážnym poslancom, ktorí sa o zánik
federácie a vznik samostatnej Slovenskej
republiky zaslúžili. Treba povedať, že zánik
ČSFR bol absolútne logickým, správnym a
historicky odôvodneným krokom, ktorý
vyplynul z prirodzeného práva slovenského
národa na sebaurčenie a štátnu
zvrchovanosť. a pozícii štátnej samostatnosti
Slovenska stála od roku 1990 predovšetkým
Slovenská národná strana ako strana
postavená na pevnej myšlienke
samostatnej a zvrchovanej Slovenskej
republiky. 

 
Za zánik ČSFR nakoniec hlasovali okrem SNS
strany HZDS, SDĽ a SDSS. Je potrebné
zdôrazniť, že kým HZDS, SDĽ aj SDSS zanikli,
SNS ako najpevnejšia skala národnej
politiky je tu aj dnes!
A tak, ako sme od roku 1990 bojovali za
samostatné, zvrchované a slobodné
Slovensko, bojujeme a budeme bojovať za
neho aj dnes!

Pani Mgr. Dagmar Kramplová,
podpredsedníčka SNS



SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA MÁ O
SVOJEJ HISTÓRII UŽ TRI ATRAKTÍVNE

PUBLIKÁCIE
Publikácia bola prezentovaná
pri príležitosti očakávaných
osláv 145. výročia založenia
strany v Martine. To bolo už v
čase, kedy sa strana opäť
zásluhou veľkej iniciatívy
"nového prúdu" vedeného
mladým a ambicióznym 
 predsedom A.  Dankom,  po
prestávka opäť dostala do 
 Národnej rady Slovenskej
republiky a do slovenskej
vlády. 
Prvá publikácia mapuje dejiny
slovenskej politiky už od roku
1848, teda od Žiadostí
slovenského národa, cez
Memorandum (1861) až po
vznik prvej formy Slovenskej
národnej strany v roku 1871.
Publikácia je plná nielen
informácií, ale aj hodnotných
obrázkov a fotografií, mnohých
takých, ktoré boli takto
uverejnené vôbec po prvýkrát.
Publikácia zaznamenala hneď
veľký úspech, a to nielen medzi
členskou základňou SNS, ale aj
širšie. Strana má bohatú
históriu, ale na svoju prvú knihu
o sebe si musela počkať.
Pecníkova práca, podporená
predsedom A. Dankom a
stranou priniesla svoje ovocie a
vyžiadala si svoje prirodzené
ďalšie pokračovanie. 

V roku 2016 oslávila najstaršia
politická strana Slovákov 145.
výročie od svojho vzniku. Pri
tejto príležitosti došlo k
dohode realizačného tímu
prvej monografie - tvoreného
etablovaným historikom
Marcelom Pecníkom a
presvedčeným národiarom
Máriom Maruškom spolu s
predsedom SNS Andrejom
Dankom, že práve na to
výročie bude pripravený prvý
diel budúceho "knižného
seriálu" o dejinách strany. 
 Slovenská národná strana
bola v tom čase
mimoparlamentnou stranou,
torá prechádzala výraznými
zmenami a konsolidáciou.
Napriek tomu sa podpora  
 predsedu strany i jej vedenia
k vznikajúcemu projektu
našla a dokonca neskôr sa
ukázala ako mimoriadne
predvídavá a v mnohých
ohľadoch efektívna. Marcel
Pecník v prípravnej fáze s
technickou a organizačnou
podporou M. Marušku a v
spolupráci s ďalšími
odborníkmi a inštitúciami
pripravil prvý diel pod
názvom: Začiatky slovenskej
politiky a vznik Slovenskej
národnej strany.

V roku 2018 tak uzrela svetlo
sveta na sneme v Prešove
druhá časť edície s názvom SNS
a Slovensko na prelome vekov
1871 - 1918, ktorá prináša
zaujímavý a celkom nový pohľad
(nielen) na národnú politiku v
období posledných desaťročí
existencie Rakúsko -uhorskej
monarchie. V tom období totiž v
radoch národniarov pôsobili
všetky významné a veľké
osobnosti slovenského
politického a spoločenského
života.

PhDr. Marcel Pecník, historik,
publicista, manažér v školstve a
kultúre, zároveň národne
orientovaný politik. Žije a pôsobí
v Banskej Bystrici.
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O Slovenskej národnej strane  ako "matke
slovenských strán" možno hovoriť najmä
preto, že viaceré z týchto osobností sa z
odstupom času politicky osamostatnili a tak
vznikli známe ďalšie ideové prúdy slovenskej
politiky. 

Do postupnej práce na edícii bola zapojená
nová podpredsedníčka strany Ing. Janka 
 Beňáková  Tulisová, PhD.,  ktorá bola
vedením strany poverená organizačnou
supervíziou projektu.
V roku 2022 po ďalšej niekoľkoročnej práci
vznikol tretí diel o Slovenskej národnej strane
a Českolsovensku v rokoch 1918 - 1939. 

Publikácia bola slávnostne prezentovaná na
rokovaní rozšíreného predsedníctva strany v
Banskej Bystrici. Rovnako zaujímavo ako
predchádzajúce dva diely prináša pohľad,
tentokrát na to zatiaľ najdôležitejšie obdobie,
takzvané "rázusovské obdobie". 

MATKA SLOVENSKÝCH STRÁN
Taktiež stále  narastajúcimi vnútroštátnymi,
medzinárodnými problémami. Medzivojnové
časy boli charakteristické nielen eufóriou z
budovania spoločného štátu, ale aj podstatne
silnejúcou otázkou slovenského politického
sebaurčenia. 

V slovenskej politike, obzvlášť v rámci
Slovenskej národnej strany možno sledovať
prostredníctvom tretej knihy v tomto období
nielen zaujímavé vývoje a súboje, ale aj
gentlemanské spôsoby skutočných zrelých
politických osobností na vysokej odbornej a
ľudskej úrovni. 
Jedným z významov tejto našej edície je nielen
prinášať vedomosti a zaujímavosti o minulosti,
ale aj paralelne sledovať minulé a súčasné
"nite" dejín a pritom možno poskytovať dobré
vzory, ako sa to "voľakedy dalo."
Na celkové zmapovanie vývoja SNS od
začiatkov až do súčasnosti je plánované vydať
ešte dve publikácie. 
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Krst 3. publikácie - Slovenská národná strana a Českolsovensko v rokoch 1918 - 1939, predseda 
 SNS JUDr. Andrej Danko, PhDr. Marcel Pecník, MUDr. Mgr. Juliana Pašková
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Štvrtú o tom ako, kde a
prostredníctvom koho prežívali
a našťastie aj prežili myšlienky a
idey strany, kým bola oficiálne
zakázaná - teda v rokoch 1939 -
1990. 
Pôjde o skutočne zaujímavé a
priekopnícke dielo, ktoré  bude
nielen doma, ale aj v zahraničí
pátrať po dôležitých,
zaujímavých a mnohých
neznámych dielikoch do
mozaiky danej témy.
Vzhľadom na to pôjde opäť o
jedinečnosť neporovnateľne
vymedzujúcu SNS oproti iným
slovenským politickým
stranám a hnutiam. 
No a piata publikácia by mala
podľa niektorých predbežných
metodologických vyjadrení M.
Pecníka dať dokopy na
jednom mieste čitateľovi
premyslene štruktúrovanú
antológiu a všetky dôležité
okolnosti, udalosti, či osobnosti
dejín SNS od marca 1990
doposiaľ.  
Publikácie o SNS vynikajú aj
svojím grafickým spracovaním
a tlačené boli v slovenskej -
matičnej tlačiarni Neografia v
Martine.  
 Okrem informácií a obrázkov
vo vlastnom knižnom priestore,
poskytujú čitateľom možnosť
autenticky sa zoznámiť aj s
dôležitými dobovými
tlačovinami a dokumentmi -
ojedinelým spôsobom vo
vlepenej obálke vo vnútri väzby. 

Krst 3. publikácie - Slovenská národná strana a Českolsovensko v
rokoch 1918 - 1939, na rokovaní rozšíreného predsedníctva strany v
Banskej Bystrici, august 2022. 
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sú zárukou správnych hodnotových nastavení.
Tieto osoby to dokazujú svojím príkladom a
životom. Nehanbíme sa postaviť za takých ľudí
aj napriek výsmechu a častokrát aj
mediálnemu tlaku a lynčovaniu. 

Každý z nás môže byť nielen správnym vzorom
a inšpiráciou pre druhého človeka, ale aj jeho
„koučom“ v osobnom raste a rozvoji. Následne
sa nám to vráti v ozdravení spoločnosti a silnejšej
spolupatričnosti v ťažkých životných situáciách.

Súčasná spoločnosť je dnes jasne zadefinovaná
silným konzumom, hedonizmom a
individualizmom.
Neprimeraná orientácia na seba je výsledkom
vzťahov v rodine a v spoločnosti.
Narcizmus je determinovaný aj nesprávnymi
spoločenskými vzormi, ktoré sú vo veľkej miere
cieľom mediálnej produkcie. Prevažujú
programy s veľmi silným individuálnym
prístupom namiesto spolupráce  predvádzanie
sa,  preferovanie „dokonalosti“, krásy, úspechu...
 
Dôsledkom je neúnosný tlak na osobnosť
človeka a následne nesprávny výber vzorov, čo v
konečnom dôsledku prispieva k neschopnosti
zvládať životné situácie a napomáha rozvoju
frustrácie a psychických porúch. Okrem iných
atribútov rozvoja osobnosti, je dôležité rozvíjať v
deťoch a mládeži sebaúctu. Ak má človek
primerané sebavedomie, oveľa menej  podlieha
nekritickému preberaniu negatívnych vzorov
správania a ich napodobňovaniu. Inšpiruje sa
vzormi správania alebo vlastnosťami ľudí, ktorí
sú hodnotovo a myšlienkovo blízki ich
nastaveniu a schopnostiam.

Transformovať a následne kriticky vyhodnotiť
vzory ako žiadúce. 
Taký človek je „imúnny“ voči lacným a plytkým
naservírovaním hodnôt, postojov a manipulácii.
Dôsledkom je empatický vzťah, úcta a rešpekt
ku každému človeku ako jedinečne stvorenej
bytosti.   Je veľmi dôležité vedieť správne
vyhodnocovať, podporovať, poukazovať a
vyzdvihovať také vzory správania v spoločnosti
a osobnosti, ktoré
 

MÁME DOSTATOK PROSOCIÁLNYCH A
ETICKÝCH PRÍKLADOV V

SPOLOČNOSTI?

Mgr. Erik Gandi, sociálny pedagóg, 
 poslanec mestského zastupiteľstva, žije a

pôsobí v Tvrdošíne.
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V januári to bude rok a pol, čo
navždy dotĺklo srdce verného
národniara, prvého podpredsedu
SNS, bývalého ministra školstva,
europoslanca, štvornásobného
poslanca NR SR a nekonečne
milujúceho manžela, otca a syna
Jaroslava Pašku.
Neopísateľnú bolesť z tejto straty
plynúci čas stále nezmierňuje a
predvianočné obdobie
zvýrazňuje vidinu jeho
prázdneho miesta za sviatočne
prestretým štedrovečerným
stolom. Pod jeho fotkou na
kozubovej rímse prebleskuje
plamienok sviečky a mihotajúce
tiene na stenách otvárajú knihu
krásnych spomienok ako
najdrahší poklad na svete.
S pokorou ďakujem osudu, že mi
bolo dopriate zdieľať dlhý kus
životnej cesty s tak výnimočným
človekom. Jarko sa riadil
Schopenhauerovým krédom, že
každý deň je malým životom.
Poháňalo ho to k nesmiernej
pracovitosti, húževnatosti a
svedomitosti. Pri práci bol
schopný stratiť pojem o čase,
 a tak sa stávalo, že keď som ráno
vstávala, našla som ho ešte pri
počítači, s dávno vychladnutým
čajom a nedojedenou večerou.
Cítil spoluzodpovednosť za šancu,
ktorú slovenský národ dostal 

ČAS PRIANÍ A ZÁZRAKOV, ALEBO
VIANOCE S JARKOM

 
1.1.1993 a svoj produktívny život
venoval nášmu národu.  Keď boli
deti ešte malé, bolo zložité skĺbiť
jeho prácu s rodinným životom.
Ale napriek náročnému poslaniu
sa vždy snažil nájsť si čas na
prechádzky prírodou, či
bicyklovanie s deťmi v parku,
futbal a šach, alebo spúšťanie sa
po snehu dolu svahom
akýmkoľvek spôsobom.
Miloval Vianoce, okrem ich
kresťanského významu možno aj
preto, že nesmierne rád robil
iným radosť.

 

Špecifické prípravy u nás
prebiehali obzvlášť v období, keď
deťom ešte „nosil darčeky
Ježiško“. Deti pravidelne písali list
so svojimi želaniami Ježiškovi cez
Vianočnú poštu a raz Jarko
navrhol, aby sme aj my vyplnili
„formulár“ tejto sympatickej
služby, a vzájomne si vymenili
tieto listy.
Bol to jeden z najkrajších večerov
môjho života, pretože obaja sme
nezávisle od seba napísali do
rubriky prianí iba jedno slovko:
„TEBA“.

Spoločné chvíle  manželov Paškovcov v období Vianoc  v Bratislave
Fotografiu poskytla pani MUDr. Mgr. Juliana Pašková, MPH.
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Vždy večer 23. decembra keď sa nám deti podarilo uložiť spať, začala pre nás takmer konšpiračná
„nočná služba“, počas ktorej sme do detskej izby so spiacimi deťmi inštalovali okenné svetielka,
vyzdobili stromček, obývačku, vstup do domu a zabalili darčeky. Počas toho všetkého rozvoniavala
kapustnica a tíško hrala vianočná hudba. Okrem tradičných slovenských kolied nesmel vo vianočnom
čase chýbať Karol Duchoň s jeho Piesňou o decembri (aj keď to nie je vianočná pieseň a dnes má pre
mňa až mystický význam), či vianočné piesne Karla Gotta a Mariah Carey - All I want for Christmas is
you, ktorá po spomínanom príbehu s naším listom Ježiškovi, nadobudla pre nás špecifický význam.

Prv než sme si išli nadránom krátko
zdriemnuť, sadli sme si na gauč k šálke
zeleného čaju, vyložili nohy a iba pri
svetle vianočnej výzdoby sme nasávali
čarovnú atmosféru obdobia prianí a
zázrakov.
S Jarkom sa pri jeho rozhľade dalo
zaujímavo rozprávať o mnohých
témach, ale toto bola chvíľa, keď sa s
ním krásne mlčalo ...
Ráno boli rozžiarené detské oči pre nás
odmenou za takmer prebdenú noc.
Niekto by povedal, že také obyčajné
Vianoce, ale vážili sme si okamihy,
ktoré sme si mohli užiť iba v rodinnom
kruhu a Vianoce s deťmi a Jarkovými
rodičmi boli pre nás najkrajším
obdobím roka, ktoré sme si dokonale
vychutnávali. O prítomnosť Jarkových
rodičov pri štedrovečernej hostine sme
s Jarkovou sestrou „bojovali“ od
začiatku decembra, pretože
trojgeneračné Vianoce boli pre nás
povestným „minimom“. 

Rodina bola vždy na piedestáli hodnôt, a čím širšia, tým lepšie. Blížia sa druhé Vianoce bez Jarka za
sviatočným stolom, ale vlastne ani tie minuloročné neboli úplne bez neho.
Toho, koho hlboko milujeme, nikdy nemôžeme úplne stratiť, pretože všetko, čo tak veľmi milujeme,
sa stáva našou súčasťou ... 
Jarko nás neopustí dovtedy, pokiaľ ho budeme nosiť v srdci. Dovtedy je tu stále s nami a v nás. Je ako
sitniansky rytier, ktorý nám pomáha v ťažkých časoch, prihovára sa nám zo snov a dáva znamenia na
správny výber cesty, aby sme nepoblúdili na rázcestiach ...
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PREVZATIE RADU MARTINA RÁZUSA SPOLU S GRATULÁCIOU PÁNA PREDSEDU A
ČLENOV PREDSEDNÍCTVA

Ing. arch. Jaroslav Paška bol nebojácnym politikom, ktorý tri desaťročia hájil farby Slovenskej národnej
strany. Zastupoval ju nielen v slovenskom parlamente ale i v Bruseli. 
Často otváral nadčasové témy. Najvyššie stranícke vyznamenanie Rad Martina Rázusa je ocenením
jeho práce, poďakovaním a vzdaním úcty. Jaroslav Paška ostane pre nás symbolom skromnosti a
čestnosti.

Slovenská národná strana 18.6.2022 ocenila najvyšším straníckym vyznamenaním Radom Martina Rázusa
Ing. arch. Jaroslava Pašku in memoriam. Rad Martina Rázusa odovzdal predseda SNS pán JUDr. Andrej
Danko pani MUDr. Juliane Paškovej za účasti členov predsedníctva.

OCENENIE RADU MARTINA RÁZUSA
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Základy slovenskej právnej úpravy referenda sú
obsahom čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky.
Podľa tejto právnej úpravy referendum vyhlasuje
prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou
požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom
uznesie Národná rada Slovenskej republiky. Zároveň
prezident môže pred vyhlásením referenda podať
na Ústavný súd návrh na rozhodnutie, či predmet
referenda je v súlade s ústavou alebo s ústavným
zákonom. A nakoniec pre vyhlásené referendum
platí, že pre dosiahnutie platných výsledkov je
potrebné, aby sa na ňom zúčastnila nadpolovičná
väčšina oprávnených voličov a rozhodnutie bolo
prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov
referenda.   

REFERENDUM, DŇA 21.01.2023

Cesta k vyhláseniu referenda dňa 21.01.2023
nebola vôbec ľahká. Už niekoľko mesiacov po
parlamentných voľbách v roku 2020 Slovenská
národná strana ako prvá začala so zberom
podpisov pod svoju vlastnú petíciu za vyhlásenie
referenda o predčasných parlamentných
voľbách. Táto iniciatíva Slovenskej národnej
strany neskôr vyústila v občiansku petíciu, ktorú
svojimi podpismi podporilo takmer 600 tisíc
občanov. Prezidentka sa však v názorovom
rozpore s rozhodnutiami predchádzajúcich
prezidentov rozhodla využiť svoje právo a obrátiť
sa na Ústavný súd, aby tento posúdil či je
predmet takéhoto referenda v súlade s ústavou.
Na prekvapenie mnohých Ústavný súd v roku
2021 rozhodol, že referendum o otázke
predčasných parlamentných volieb nie je v
súlade s ústavou. 

CESTA K VYHLÁSENIU REFERENDA NEBOLA ĽAHKÁ

JUDr. Ing. Peter Deďo , predseda Krajskej
rady SNS Bratislava. Pôsobí ako advokát.

Po tomto rozhodnutí Ústavného súdu sa
jedinou možnosťou ako sa právne dopracovať k
predčasným parlamentným voľbám stalo
presadenie zmeny ústavy, ktorou sa do ústavy
doplnia možnosti predčasného skončenia
volebného obdobia Národnej rady Slovenskej
republiky. Presadenie takejto zmeny ústavy je
však možné len dvoma spôsobmi, a to
schválením aspoň deväťdesiatimi hlasmi
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
alebo platným výsledkom referenda o takejto
otázke. Žiaľ, v reáliách súčasného zloženia
parlamentu ani napriek opakovaným sľubom
mnohých vládnych politikov o podpore takejto
zmeny ústavy k nej nedošlo ani za vyše rok od
rozhodnutia Ústavného súdu.  Preto SMER – SD
po zapracovaní úprav navrhovaných Slovenskou
národnou stranou 
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predstavil konečné znenie takejto
referendovej otázky. Vzhľadom na
predchádzajúce rozhodnutie Ústavného
súdu z roku 2021 ale Slovenská národná
strana mala pochybnosti o ústavnosti ďalšej
súčasne predstavenej referendovej otázky o
demisii vlády, ktoré neskôr aj boli potvrdené
Ústavným súdom, ktorý rozhodol, že táto
otázka o demisii vlády nie je v súlade s
ústavou. Celý sprievodný právny proces mal
vplyv na dátum vyhlásenia tohto referenda o
zmene ústavy.
Dňa 21.01.2023 by sa však malo konečne
uskutočniť referendum o zmene našej
ústavy, ktorým sa môže dať do rúk všetkých
občanov Slovenskej republiky ústavné právo
predčasne skončiť volebné obdobie
poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky a zvoliť si nových, snáď už lepších,
zástupcov. Dokiaľ takáto zmena ústavy
neprejde, vždy po dobu štyroch rokov budú 

občania v nezmeniteľnom zajatí výsledkov riadnych
parlamentných volieb. Nemám žiadnu obavu o výsledok
dosiahnutého hlasovania v tomto referende. Bude ale
veľmi ťažké naplniť poslednú pred nami stojacu prekážku
v podobe platnosti výsledku referenda len za
nadpolovičnej účasti všetkých oprávnených voličov.
Koniec koncov, takúto účasť nedosiahli ani spojené
komunálne a krajské voľby v roku 2022. Preto je dôležité,
aby sa tohto referenda zúčastnilo čo najviac ľudí, či už sú
za alebo aj proti takejto zmene ústavy.

"Bude ale veľmi ťažké naplniť
poslednú pred nami stojacu prekážku

v podobe platnosti výsledku referenda
len za nadpolovičnej účasti všetkých

oprávnených voličov."

Drahí členovia a sympatizanti, predseda SNS pán JUDr. Andrej
Danko a kolektív predsedníctva SNS Vám a Vašim rodinám s

úctou prajú požehnané adventné obdobie plné pokoja a
radostných chvíľ.


