
     U z n e s e n i e  
 
Prijaté na členskej schôdzi strany Slovensko do toho!, konanej  dňa 26. marca 2018 v Poprade 
 
 
      Členská schôdza 

Berie n a  v e d o m i e: 
• Informáciu o stretnutí v Rimavskej Sobote dňa 9. 3. 2018 a prijatí 

Rimavskosobotského vyhlásenia.  
• Informáciu o prijatí  programu signatárov Výzvy na vyvedenie Slovenska 

z chudoby, politického a ekonomického zločinu   stranou Slovensko do toho, 
ktorá bude zjednocovať všetky pronárodné  strany, občianske združenia 
a občanov, ktorí chcú zmenu. 

 
 
      Po prerokovaní schvaľuje:  

• Organizačné jednotky -regionálne štruktúry v zmysle stanov strany Slovensko do toho, 
v tomto zložení: 

ZÁPADOSLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA STRANY:  
Predseda Mgr. Rastislav Turčík, (koordinátor) 
podpredseda Jozef Jacek (koordinátor) 
 
Bratislavský samosprávny kraj:  predseda Mgr. Martin Bavolár (koordinátor) 
Trenčiansky samosprávny kraj:   predseda Ing. Marek Behan (koordinátor) 
Trnavský samosprávny kraj:  
Nitriansky  samosprávny kraj:  Ing. Jozef  Zima (koordinátor) 
 
STREDOSLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA STRANY: 
Predseda JUDr. Jozef Šimko (koordinátor) 
Podpredseda Ing. Ľubor Perháč (koordinátor) 
 
Banskobystrický samosprávny kraj:  
Žilinský  samosprávny kraj: Ing. Ľubor Perháč (koordinátor) 
 
VÝCHODOSLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA STRANY: 
Predseda Vdp. Pavel Pakoš (koordinátor) 
Podpredseda  Marek Duda (koordinátor) 
 
Prešovský samosprávny kraj: Marek Duda (koordinátor) 
Košický samosprávny kraj:  Ing. Rudolf Weiss (koordinátor) 
 
 
Členská schôdza schválila  status poradcu a koordinátora pre spájanie pronárodných síl 
pre občianskych aktivistov Františka Bednára a Vladimíra Pavlíka.  
 
Návrh na zmenu stanov článku č. 4. zvýšenie počtu členov výboru a následnú úpravu 
stanov. Návrh sa bude prejednávať po diskusii na najbližšej členskej schôdzi strany. 
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Členská schôdza schvaľuje zaslanie sťažnosti na porušovanie zásad demokratického štátu  
volebným systémom Slovenskej republiky, ktorý neumožňuje slobodné a spravodlivé 
voľby, odoslanej štatutárom strany Európskej komisii a Rade Európy. 
 
Členská schôdza schvaľuje dočasnú webovú stránku www.narodnybl.6f.sk  a zmenu 
baneru Nezávislé Slovensko-Národný blok na Nezávislé Slovensko -Vráťme krajinu 
občanom!  Pridanie samostatnej rubriky  Etické poradenstvo.  
 
Členská schôdza schválila  stratégiu pre komunálne voľby v roku 2018,  formou ponuky 

možnosti kandidovať za stranu Slovensko do toho a vytvorenie spoločnej kandidátky zloženej 
z nezávislých kandidátov  a kandidátov za mimoparlamentné strany.  K spoločnej stratégii  
a vydaní memoranda o spolupráci vyzveme aj ďalšie mimoparlamentné strany, Nový 
parlament, Slovenskú ľudovú stranu a ďalšie.  

 
  U k l a d á:  Povereným  predsedom, podpredsedom a koordinátorom  začať vytvárať 
štruktúry strany a členskú základňu na všetkých úrovniach.  Štatutárovi strany odoslať 
sťažnosti na porušovanie zásad demokratického štátu  volebným systémom Slovenskej 
republiky.  
Koordinátorom informovať o odoslaní sťažnosti TASR, SITA , RTVS, TA3 a ďalšie média.  
 

 
Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 
             
 
V Poprade dňa 26.  marca   2018 


