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Slovenský národ, pod ochranou Boha všemohúceho, od vekov
sa udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho,
od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný Slovenský
štát.
Slovenský štát združuje podľa prirodzeného práva všetky mravné
a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, aby v nej
usmernil vzájomne sa križujúce záujmy všetkých stavovských skupín,
aby ako vykonávateľ sociálnej spravodlivosti a strážca všeobecného dobra
v súladnej jednotnosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší
stupeň blaha spoločnosti i jednotlivcov.
Preto naväzujúc na históriu prastarej Veľkoslovenskej ríše kráľa
Svätopluka, rozprestierajúcu sa od tatranských končiarov po Blatnohrad
a Päťkostolie, a opierajúc sa o neodňateľné právo Slovákov na svoju zem,
na svoju domovinu a na svoj štát, SP-NS predstavuje nasledovný

Ľudový program
Slovenskej pospolitosti – národnej strany.
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Cieľom SP-NS je vybudovať nový slovenský stavovský štát
na národnom, kresťanskom a sociálnom princípe
Stavovský štát
„My sme a navzdor všetkým snahám chceme ostať Slovákmi so svojím Slovenskom, so svojou
kultúrou, svojím snemom, svojimi školami, svojou administratívou. My cítime zodpovednosť pred
históriou a budúcimi generáciami. My môžeme umrieť, zahynúť, ale poctivo. Ako Slováci a strážcovia
slovenských tradícií.“
Andrej Hlinka
V súčasnosti sme svedkami úplného zlyhania politickými stranami riadenej parlamentnej
demokracie, ktorá sa stala len prostriedkom obhajujúcim ciele záujmových skupín, vytvárajúc tak
živnú pôdu pre korupciu a klientelizmus. Politické strany sa v súčasnosti stali prostriedkom
na rozdrobenie slovenského národa a rozvrátenie slovenského štátu. Predstavitelia súčasných
politických strán, konajúci v mene tzv. demokracie sa často ani netaja tým, že sú ovládaní
zahraničnými skupinami a lóžami, a že ich záujmy nemajú nič spoločné zo záujmami slovenského
národa a slovenského štátu.
Pomocou rozdelenia spoločnosti na politické tábory, nanúteného nám z vonka, sa slovenský
štát stáva bezbrannou hračkou v rukách vonkajších uzurpátorov, domácich zradcov a maďarskej
iredenty, podporovanej maďarskou vládou. Parlamentný systém v súčasnej podobe je o to zhubnejší,
že je platený z peňazí všetkých občanov, ktorí však často s týmto systémom nesúhlasia, no nemajú
účinné prostriedky a možnosti na dosiahnutie svojich práv či predstáv. V mnohých prípadoch sa
ukázalo i to, že poslanci parlamentu, ktorí by mali svoje povolanie brať ako službu národu a vlasti,
obmedzia sa len na zaistenie svojho osobného prospechu, pričom neraz sa úplne vzdajú cieľov
a politických názorov, na presadzovanie ktorých ich občania, či už do NRSR alebo do orgánov
samosprávy, zvolili. Občan sa teda v súčasnom parlamentnom systéme stal len bezmocnou bábkou, od
ktorej systém očakáva poslušné odovzdanie hlasu a viac sa o jeho problémy a potreby nezaujíma.
Občania pri súčasnom systéme v prípade nespokojnosti s prácou voleného zástupcu – poslanca nemajú
ani najmenšiu možnosť, ako takéhoto nepoctivého poslanca odvolať, alebo vymeniť.
Preto SP-NS bude, vychádzajúc z histórie slovenského národa a slovenských a slovanských
tradícií usporiadania spoločnosti na občinovom princípe, presadzovať zmenu zo súčasného systému
parlamentnej demokracie politických strán na usporiadanie štátu na základe stavovského princípu.
Zavedenie stavovského princípu do slovenskej spoločnosti si SP-NS predstavuje nasledovne:
spoločnosť bude na základe zoskupenia občanov podľa povolaní rozdelená do nasledovných stavov:
a) pôdne, lesné a vodné hospodárstvo,
b) priemysel,
c) školstvo, veda a výskum,
d) obrana a bezpečnosť,
e) záchranná a zdravotná služba,
f) štátna služba,
g) obchod, služby a živnosti,
h) peňažníctvo a poisťovníctvo,
i) slobodné povolania,
j) národnostné menšiny,
Registrácia občana v stave bude dobrovoľná. Stavy budú mať pomerné zastúpenie
v Slovenskej národnej rade (SNR), a to podľa počtu registrovaných členov. Národnostné menšiny
budú mať v SNR také zastúpenie, aké bude mať slovenská menšina v ich materskom štáte. Stavy sa
budú financovať z vlastných prostriedkov a to tak, že každý registrovaný člen stavu bude povinný zo
svojej mzdy odvádzať pomernú časť na činnosť stavu. Len registrovaný člen stavu bude mať právo
voliť. Registrovaný člen stavu bude mať tiež právo byť volený do SNR, štátnych orgánov alebo
orgánov samosprávy za predpokladu, že nespáchal závažný trestný čin. Stavy si spomedzi seba zvolia
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zástupcov do SNR a ďalších volených orgánov, pričom platí zásada, že člen stavu môže voliť alebo
byť volený len do jedného orgánu a len v rámci svojho stavu. Poslanca, ktorý nebude zastávať záujmy
svojho stavu, bude môcť stav kedykoľvek odvolať. Podrobnosti upraví nový volebný zákon.

Národný princíp
„My sme tu doma. Slovensko je naše. Na Slovensku my chceme byť pánmi.“
Andrej Hlinka
„A teraz pár slov Tebe, drahá mládež! Pamätaj na ťažké časy otcov, pamätaj na odkaz predkov, chráň
dedičstvo a zvelaďuj ho. Tvoja cesta nech je rovná, tvoje oči bystré, tvoje srdce smelé. Nedaj sa
oklamať falošným prorokom, nedaj sa zastrašiť, ani pomýliť terorom alebo sladkými motúzmi. Ty si
pohla národom, tvoje heslo: "Na Slovensku po slovensky" zapálilo celé Slovensko. Toto tvoje heslo sa
musí stať skutkom na školách, súdoch, pri vojsku a všade. "Slovensko Slovákom" znamená tvoj chlieb.
Je to náš program, za ktorý umierali a trpeli martýri, od Pribinu je to program všetkých pokolení,
program bernolákovský a štúrovský, odkaz Černovej, odkaz našich žalárov, odkaz našich mŕtvych
mučeníkov...„
Andrej Hlinka
SP-NS bude Slovenský štát budovať na národnom princípe, to znamená, že záujem
slovenského národa a slovenského štátu bude najdôležitejším vždy a v každom ohľade. Národný
princíp je nevyhnutným pre zachovanie národnej identity, kultúry a tradícií slovenského národa a je
bytostne dôležitým pre budovanie a upevňovanie slovenského hospodárstva a národnej štátnosti.
Slovenskému národu bol tento princíp sústavne odopieraný a v súčasnosti sa mu vnucuje princíp
občianskej spoločnosti. Dnes jasne vidíme dôsledky tohto odnárodňovacieho procesu – vytrácajúce sa
národné povedomie, ústup tradičných hodnôt, postupný zánik národnej kultúry a stupňujúca sa hrozba
opätovnej straty štátnosti. Preto prvoradou úlohou Slovenského štátu v prvom rade bude zabezpečenie
vlastného slovenského národa vo všetkých oblastiach života a až potom starostlivosť o ostatných
občanov Slovenského štátu. Príslušníci národnostných menšín budú mať možnosť, ak im tento princíp
nebude vyhovovať, opustiť územie Slovenského štátu a žiť vo svojom materskom štáte.
Národný princíp je podľa SP-NS vyjadrením spoločnej snahy všetkých Slovákov o duchovné a
materiálne blaho národa. Národný princíp je naplnením snahy každého jednotlivca o budovanie
a obranu Slovenského štátu. Takého –vlastenecké – myslenie a konanie stane sa neotrasiteľným
základom myslenia a konania nielen všetkých občanov Slovenského štátu, ale i konania
a rozhodovania všetkých štátnych organizácií a inštitúcií a musí byť motorom činnosti pri rozhodovaní
a konaní všetkých stavov.

Kresťanský princíp
„Objavilo sa vari od vzniku kresťanstva niečo lepšie, dokonalejšie a čistejšie, ako je ľudský
vzťah k Bohu a ku všetkým jeho blížnym ... ?“
Ludevít Velislav Štúr
„Vráťte ideálom našu mládež! Ideály tieto sú: veriť v Boha, veriť v duchovné hodnoty, veriť v
autoritu ako potrebný princíp spoločenskej organizácie slovenskej a veriť v kresťanskú, nerozlučne
jednotnú rodinu slovenskú, z ktorej má vychádzať zdravá mládež!“
Jozef Tiso
SP-NS bude pri napĺňaní svojho programu vychádzať z tradičných kresťanských hodnôt
a nadväzovať tak na dedičstvo cyrilsko-metodskej tradície, ktorú chápeme ako duchovné spojivo
medzi príslušníkmi slovenského národa a národov bratských – slovanských a taktiež ako spojivo
slovenského národa s ostatnými kultúrnymi národmi Európy. Kresťanské hodnoty sa stanú
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neoddeliteľnou súčasťou rodinnej výchovy a tiež výchovy a vzdelávania mládeže na všetkých
úrovniach.
Tradičné kresťanstvo SP-NS chápe ako jedinú účinnú ochranu slovenského národa a
Slovenského štátu pred prenikaním zhubných liberálnych, sionistických, komunistických
a sektárskych myšlienok do života spoločnosti. SP-NS tiež považuje kresťanstvo za najúčinnejší
prostriedok proti morálnemu úpadku a následnému rozpadu spoločnosti.

Sociálny princíp
„Slováci! Všetko čo robíte, sebe robíte. Pre dobro svojich drahých, pre dobro veľkej
slovenskej rodiny, celej národnej pospolitosti.“
Jozef Tiso
Slovenský štát bude štátom sociálne spravodlivým, čiže SP-NS bude princíp sociálnej
spravodlivosti a súdržnosti uplatňovať len u ľudí práce. Vlastníctvo majetku bude mať sociálnu
funkciu a bude zaväzovať majiteľa narábať s ním v prospech všeobecného blaha. Vykorisťovanie a
úžera bude trestným činnom. Výška mzdy bude vždy primeraná vzdelaniu, pracovnému výkonu,
pracovným podmienkam a rodinným pomerom pracovníka. Na občana, ktorý sa zámerne bude
vyhýbať získavaniu vzdelania alebo práci sa sociálny princíp a solidarita ostatných vzťahovať nebude.
Práca duševná i telesná bude povinnosťou pre každého na to spôsobilého občana. SP-NS bude
presadzovať zaradenie každého jednotlivca do pracovného procesu tak, aby sa tým dosiahla
maximálna miera naplnenia potrieb spoločnosti a naplno sa pri tom využili schopnosti, zručnosti a
vzdelanie jednotlivca. Slovenský štát vytvorí pre prácu také podmienky, aby každý jednotlivec mohol
vo svojej práci v plnej miere uplatniť a rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. SP-NS
vybuduje taký Slovenský štát, v ktorom sa každý občan plnohodnotne zapojí do budovania
prosperujúcej a sociálne spravodlivej spoločnosti tak, aby práca každého jednotlivca bola odmenená
takou mzdou, ktorá mu zaručí plnohodnotný život a dôchodok, pretože štát má povinnosť zabezpečiť
nie každému občanovi jednaký podiel na spoločnom bohatstve, ale každému toľko, koľko si s neho
svojou prácou zaslúži. Túto službu človeka treba pokladať za hlavný zmysel politiky, teda každému čo
mu patrí. Odmena za prácu musí poskytovať robotníkovi dostatočné prostriedky na dôstojné živobytie
a na zabezpečenie potrieb rodiny. Právo na prácu je jedným z tých základných práv človeka, ktoré štát
musí chrániť a každému zaručiť a to bez rozdielu, aký druh práce kto vykonáva. No zároveň vyžaduje
od jednotlivca, aby svoju prácu konal s plním vedomím zodpovednosti pred spoločnosťou i pred
Bohom. Chceme vzbudiť sociálnu zodpovednosť a vrátiť práci v národnom živote tú úlohu, ktorá jej
patri. Myšlienka dôležitosti práce musí preniknúť do každého slovenského človeka.
SP-NS je pevne rozhodnutá nezamestnanosť na Slovensku odstrániť všetkými prostriedkami.
Tomuto zámeru budú slúžiť opatrenia na lepšiu ochranu domáceho trhu práce voči cudzincom,
odborné preškoľovanie pracovníkov, zintenzívnenie verejnoprospešných prác a štátne príplatky
pre podniky, ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti. SP-NS tiež vyrovná rozdiely medzi
jednotlivými krajmi štátu tak, aby sa rovnomerne rozvíjal život v západoslovenskom,
stredoslovenskom i východoslovenskom kraji.
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Obrana Slovenska
„Ej mor ho, mor ho detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i dušu
dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť ako byť otrokom!“
Samo Chalúpka
SP-NS presadí okamžité vystúpenie Slovenského štátu zo Severoatlantickej aliancie (NATO)
a vyhlási vojenskú neutralitu. SP-NS považuje NATO za teroristickú organizáciu, ktorú využívajú
USA ovládané sionistami na vyvražďovanie iných národov, na odstránenie ich kultúry, spoločenského
systému a na získavanie ich národného bohatstva, prírodných zdrojov a územia pre seba a tiež pre
potreby štátu Izrael. USA všetky tieto barbarské skutočnosti dokazujú svojou nátlakovou koloniálnou
politikou už desiatky rokov. Stačí spomenúť americké zločiny v Kórei, Vietname, Palestíne
alebo Iraku, či plánované vyvražďovanie slovanských národov v Juhoslávii, a to za použitia zbraní
hromadného ničenia. Vo vojnách vedených za záujmy USA a Izraela denne zomiera množstvo
nevinných a neinformovaných príslušníkov európskych národov. Slovenský štát sa na tomto
barbarstve podieľať nebude. Preto Slovenský štát okamžite stiahne všetkých slovenských vojakov
slúžiacich v zahraničí späť domov, k svojim matkám, manželkám a deťom.
Hlavným pilierom obrany Slovenského štátu bude stabilná a úplne profesionálna Slovenská
armáda doplnená o domobranu – Národnú stráž. Každý muž bude podliehať všeobecnej brannej
povinnosti a bude sa musieť zúčastniť na obrane vlasti, buď ako člen záložných jednotiek Slovenskej
armády, alebo ako člen Národnej stráže, alebo v pomocnej službe.
Vzhľadom na to, že tak ako v minulosti, tak i dnes je prvoradým nepriateľom našej štátnosti
Maďarsko, Slovenská armáda dôkladne zabezpečí našu južnú hranicu a zabráni tak naplneniu snáh
maďarských šovinistov, volajúcich po obnovení Uhorska. Slovenský štát podnikne kroky
na obnovenie „Malej dohody“ medzi Slovenskom, Rumunskom a Srbskom, pretože len keď
spoločnými silami navždy rozbijeme Maďarom ich uhorský sen, len vtedy v strednej Európe zavládne
skutočný pokoj a trvalý mier.
SP – NS zabezpečí oživenie stredného a vysokého vojenského školstva, ktoré bude pre
potreby Slovenskej armády vychovávať kvalitne pripravených, Slovenskému štátu a národu oddaných
poddôstojníkov a dôstojníkov, ktorí budú jadrom modernej, plne profesionálnej stálej armády v sile asi
75.000 vojakov a vojačiek. SP-NS obnoví zbrojársku výrobu, ktorá bola zrušená po prevrate v roku
1989, a to najmä v podnikoch stredného a ťažkého strojárstva v Martine, Dubnici nad Váhom, Detve,
Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, Trnave, Zvolene, Bardejove, Novej Dubnici,
Slovenskej Ľupči, Snine, Prešove a Prievidzi. Slovenské výrobky sa stanú základňou pre výzbroj
a výstroj Slovenskej armády.
SP-NS nezabudla a nikdy nezabudne na vyvražďovanie našich srbských bratov v roku 1999
presilou vojsk NATO, a preto v záujme obrany Slovenského štátu bude Slovenská armáda vybavená
najmodernejšími zbraňovými systémami, schopnými strategicky zabezpečiť obranu štátu bez ohľadu
na pôvod, silu a ciele útočníka. SP-NS spraví všetko pre to, aby bola Slovenská armáda vybavená
zbraňovým systémom s vysokým ničivým účinkom a s možnosťou zničiť nepriateľa už na jeho
vlastnom území. Pri výzbroji Slovenskej armády bude kladený dôraz najmä na zabezpečenie
dostatočných kapacít protivzdušnej obrany a tiež prostriedkov na vedenie informačnej vojny.
SP-NS zabezpečí obnovenie vojenskej spolupráce so spriatelenými štátmi, najmä však so
štátom nášho bratského národa – Srbskom, a tiež s Rumunskom, nakoľko máme spoločného, územne i
politicky jasne identifikovateľného nepriateľa.
Bezpečnosť Slovenského štátu budú spolu so Slovenskou armádou zabezpečovať aj oddiely
domobrany – Národnej stráže. Oddiely Národnej stráže budú podriadené príslušným oblastným
vojenským správam. Oddiely Národnej stráže budú vytvorené z dobrovoľníkov, mužov i žien, v sile
najmenej 250.000. Príslušníci Národnej stráže budú mať v činnej službe postavenie verejného činiteľa
so všetkými odpovedajúcimi povinnosťami a právami. Za službu v oddieloch Národnej stráže budú
príslušníkom oddielov priznané občianske výhody, ktoré budú môcť užívať i po ukončení aktívnej
služby v Národnej stráži.
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Vytváranie Európy na princípe národných a kresťanských štátov
a úzka spolupráca so slovanskými štátmi
„Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na
Boha a zaujímali sa len o to „ostatné“, teda len o svetské veci, rad za radom upadli, a tento výrok sa
aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Vzchopme sa, Slovania!“
Ludevít Velislav Štúr
SP-NS vyznáva princíp národného štátu ako jedinej skutočne možnej formy štátneho útvaru,
ktorý v plnej miere napĺňa a uskutočňuje potreby a požiadavky štátotvorného národa. Preto SP-NS
uprednostňuje spoluprácu s tými európskymi štátmi, ktoré budú založené na rovnakých princípoch
ako Slovenský štát. Pri riešení zahranično-politických otázok sa bude SP-NS opierať najmä
o spoluprácu zo štátmi bratských slovanských národov. SP-NS bezpodmienečne odmieta spoločenstvo
európskych štátov tak, ako je nám v súčasnosti vnucované vo forme EÚ. SP-NS podporuje silnú
Európu tvorenú zvrchovanými a samostatnými európskymi národnými štátmi, teda Európu,
ktorá bude jednotne vystupovať proti americko-izraelskej hegemónii, usilujúcej o nastolenie nového
svetového poriadku.

Vystúpenie SR z MMF a ostatných organizácií,
ktoré ničia slovenský národ a slovenský štát
„Negatívne hospodárenie židov javí sa u nás najciteľnejšie v národnohospodárskom
a spoločenskom ohľade; len na tieto dve veci vzťahuje sa u nás židovská otázka, ktorá z roka na rok
stáva sa aktuálnejšou.“
Svetozár Hurban Vajanský
Organizácia slovenskej spoločnosti ako stavovského štátu je predpokladom toho, že všetci
občania Slovenského štátu sa aktívne budú podieľať na budovaní slovenského hospodárstva a
slovenskej ekonomiky. SP-NS preto kategoricky odmieta akékoľvek zasahovanie do ekonomických
a hospodárskych záležitostí Slovenského štátu nadnárodnými organizáciami, riadenými svetovou
sionistickou lobby. Nakoľko na mnohých príkladoch vidíme zhubné výsledky činnosti týchto
nadnárodných organizácií na ekonomiky rôznych štátov, SP-NS ako jedinú obranu pred zrútením
ekonomiky následkom ich skazyplných zásahov zastáva vystúpenie Slovenského štátu zo všetkých
týchto organizácií. Za tieto zhubné organizácie SP-NS pokladá predovšetkým: Európsku úniu,
NATO, Medzinárodný menový fond, Svetovú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj. Za
organizáciu, ktorá stratila svoje opodstatnenie a v súčasnosti je len spolkom byrokratov a parazitov,
ktorí žijú aj na úkor slovenskej ekonomiky SP-NS pokladá Organizáciu spojených národov.

Usilovanie sa o hospodársky rozvoj a blahobyt slovenského národa
„Kto má kapitál, nech ho obracia, nech ho dáva robotníkom a nech sa uspokojuje so slušným
občianskym ziskom ... Pretože kapitál uložený do banky vynesie omnoho menej a nesprávne by bolo,
keby z podniku mal zisk len majiteľ, a tí, ktorí mu k tomu pomáhajú, nemali by účasť na zisku.“
Jozef Tiso
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Podporovanie bytovej politiky ako jedného zo základných predpokladov
tradičnej slovenskej rodiny
„Našim cieľom je aby v Slovenskom štáte nebolo Slováka, ktorý by nemal poriadnu strechu
nad hlavou.“
Alexander Mach

Podporovanie tradičnej slovenskej rodiny
a zastavenie sociálnej pomoci pre príživníkov
„Rodina je prameň, z ktorého plynie život, je prvá škola, ktorá učí myslieť, je prvý chrám,
ktorý učí modliť sa, je prvá dielňa, ktorá učí pracovať a je prvá spoločnosť, ktorá učí spolunažívať
v láske a spravodlivosti.“
Jozef Tiso

Vrátenie rozkradnutého majetku do rúk slovenského národa
„Jedno je isté. Nás nedráždia autá, zamatové stolce, ministerské kreslá, osobné výhody
a bohatstvá. Nás vedie jedine blaho ľudu.“
Andrej Hlinka
Za hlavnú príčinu nerovnomerného a nespravodlivého rozdelenia majetku medzi občanmi SPNS považuje privatizáciu začatú v roku 1989, ktorá v niekoľkých vlnách rozdelila národný majetok
medzi skupiny vyvolených z radov komunistov, mafiánov, agentov ŠTB a tiež vonkajších nepriateľov
národa, taktiež medzi rodinných príslušníkov a priateľov niekoľkých generácií vlád, pričom vôbec
neexistovala rovnosť šancí a majetok bol privatizovaný nielen v rozpore so zákonmi, ale najmä v
rozpore s morálkou, protirečiac akýmkoľvek kresťanským princípom a snahe o sociálnu
spravodlivosť. Privatizácia, ktorá nebola ničím iným, len uzákonením rozkradnutia majetku prebiehala
za aktívnej účasti členov vlád a poslancov NRSR, ktorí v snahe o beztrestnosť celého tohto podvodu
a maximálny zisk navrhovali a schvaľovali také zákony, ktoré cieleným spôsobom nahrávali
spriazneným záujmovým skupinám, nedbajúc pritom na skutočný národno-štátny záujem. Dôsledkom
tohto zločinu bielych golierov je krutá skutočnosť - nezanedbateľná časť populácie súčasnej SR je
odsúdených na život v pomeroch hraničiacich s chudobou. SP-NS preto prehodnotí všetky vlny
privatizácie a všetky majetky nadobudnuté nezákonným alebo nemorálnym spôsobom budú navrátené
do rúk slovenského národa. SP-NS tiež bezpodmienečne potrestá vinníkov vo všetkých prípadoch,
v ktorých bol poškodený slovenský národ. SP-NS taktiež odškodní všetkých, ktorí boli o svoje peniaze
okradnutí nebankovými subjektami, ktoré boli v rukách zlodejov a zradcov národa. Tí, ktorí vznik
a činnosť týchto nebankových subjektov povolili alebo podporovali, budú spravodlivo potrestaní.
Vinníci budú za svoje zločiny potrestaní okrem iného aj tým, že výška škody, ktorú spôsobili národu
alebo štátu, a tiež ušlí zisk, im bude zosobnená na ich majetku. Takto sa bude postupovať so spätnou
platnosťou až do roku 1993. Na tieto i podobné účely bude prijatý nový zákon o preukazovaní pôvodu
majetku. SP-NS zabezpečí opätovné navrátenie strategických podnikov pod kontrolu štátu.
SP-NS dôkladne preskúma aj proces oddlženia bánk, ktoré daňových poplatníkov stálo 100
miliárd korún, pričom tieto banky boli následne za zlomok ceny odpredané ľuďom, blízkym vláde.
Takisto SP-NS zoberie na zodpovednosť ministrov a iných zodpovedných úradníkov, ktorí svojou
nedbanlivosťou a ľahostajnosťou dovolili, aby dlh SR voči ČSOB narástol do miliardových rozmerov.
Keďže pre hospodársky rast je nevyhnutným predpokladom kvalitná diaľničná a železničná
sieť, SP-NS zabezpečí vybudovanie modernej dopravnej siete po celom území Slovenského štátu. Pri
stavebných prácach budú výhodne zapojené najmä tie skupiny dlhodobo nezamestnaných občanov z
radov cigánskeho etnika, ktorí si kvôli svojej neschopnosti alebo nedostatočnému vzdelaniu sami
nevedia nájsť prácu, alebo uplatnenie v spoločnosti. Pre všetkých raz a navždy prestane život z daní
väčšiny, a začne sa čas tvrdej a poctivej práce. Princíp sociálnej spravodlivosti sa premietne do
všetkých oblastí života spoločnosti, čím sa odstráni zhubný jav charakteristický pre súčasnú Slovenskú
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republiku – zvýhodňovanie menšinovej cigánskej populácie, a menšín všeobecne, na úkor slovenskej
väčšiny.
Nevyhnutným predpokladom pre vybudovanie Slovenského štátu na princípoch, ktoré uznáva
SP-NS, je existencia slovenskej rodiny ako základného stavebného prvku spoločnosti. Rodina bude
zabezpečená po všetkých stránkach. Základným problémom rodiny je bytová otázka, preto rodinný
život bude podporovaný umožnením lacného a zdravého bývania, pretože lacný a zdravý byt je práve
tak základom rodinného života ako príslušný dôchodok vydržovateľa rodiny. Našim cieľom je, aby
v Slovenskom štáte nebolo Slováka ktorý by nemal poriadnu strechu nad hlavou. V rámci
zabezpečenia dostupnosti bytu pre každého člena spoločnosti budú byty stavané výlučne slovenskými
stavebnými spoločnosťami kontrolovanými štátom, pričom zreteľ sa bude klásť najmä na využitie
tuzemských materiálov, produktov a pracovnej sily. Rovnako ako pri stavbe diaľnic a železníc i pri
výstavbe bytov budú využité pracovné rezervy doposiaľ zaháľajúcich skupín parazitov, príživníkov,
podvodníkov, úžerníkov a väzňov.
Vzhľadom na nepriaznivú medzinárodnú politickú situáciu, ktorá nepraje štátom založeným
na princípoch, ktoré uznáva SP-NS, bude nevyhnutné zabezpečiť potravinovú sebestačnosť
Slovenského štátu. SP-NS zabezpečí využitie všetkej poľnohospodárskej pôdy účelne podľa
podmienok danej oblasti tak, aby ani piaď zeme neostala ladom. Charakter poľnohospodárskej
a potravinárskej výroby prispôsobíme rázu krajiny.
Všetky poľnohospodárske produkty vypestované na Slovensku budú buď spracované na
domácom trhu, alebo budú umiestnené na trhoch partnerských krajín. Dovážať sa bude len ten tovar,
ktorého bude na Slovensku z objektívnych príčin nedostatok.
Tieto opatrenia SP-NS budú mať za následok cenovú prístupnosť celého spektra
poľnohospodárskych produktov pre všetky skupiny obyvateľov. SP-NS presadí zákaz výroby
a dovozu geneticky upravovaných potravín a zabezpečí kontrolu
zdravotnej bezchybnosti
v poľnohospodárskej a potravinárskej výrobe. SP-NS nepodľahne vonkajším tlakom a vždy si bude
chrániť domácich výrobcov a obchodníkov.
SP-NS zabezpečí využitie lesného a vodného hospodárstva tak, aby využitie darov prírody
bolo na úžitok všetkým občanom Slovenského štátu a zároveň nedochádzalo k poškodzovaniu
životného prostredia a drancovaniu prírodného bohatstva. Poškodzovanie prírodného bohatstva
a životného prostredia bude považované za závažný trestný čin a preto pri ochrane týchto hodnôt budú
pomáhať oddiely Národnej stráže, a to najmä tam, kde je príroda dlhodobo a závažným spôsobom
drancovaná – napr. v Slovenskom raji. Národná stráž sa bude okrem iného aktívne podieľať aj na
ochrane poľnohospodársky využívanej pôdy, čím sa zamedzí rozkrádaniu úrody na poliach
cigánskymi bandami. Predsa tí, čo nechcú pracovať, nemusia ani jesť.
Nakoľko dobrá životná úroveň sa dosiahne len pri dodržiavaní rozumnej miery výdavkov
štátneho rozpočtu, SP-NS s okamžitou platnosťou pozastaví všetky platby do rozvojových štátov tzv.
tretieho sveta. Nie je predsa možné, aby štát pomáhal cudzincom na úkor vlastných občanov. Takto
ušetrené peniaze sa použijú na riešenie aktuálnych problémov národa a to i za hranicami Slovenského
štátu. Ďalším spôsobom šetrenia výdavkov štátneho rozpočtu bude sprísnenie podmienok pre
vyplácanie dávok pre ľudí v hmotnej núdzi. Nakoľko každý bude mať možnosť pracovať, štátne dávky
budú vyplácané len tým, ktorí budú na pomoc od štátu skutočne odkázaní. Významná úspora vo
výdavkoch štátneho rozpočtu sa dosiahne obmedzením samostatného hospodárenia pre rozpočtové
organizácie, čím sa zamedzí nezákonným presunom peňazí daňových poplatníkov do súkromných rúk
cez fingované výberové konania.
Je všeobecne známe, že hlavným príjmom štátneho rozpočtu sú rôzne formy daní. Keďže
súčasný daňový systém nezodpovedá princípu sociálne spravodlivej spoločnosti, SP-NS uplatní
daňovú reformu, ktorej piliermi bude najmä:
1, zníženie sadzby DPH na potraviny a predmety dennej spotreby slovenskej výroby, lieky, knihy
a vybrané skupiny služieb,
2, zníženie spotrebnej dane na pohonné hmoty, mazivá, palivá a energie,
3, zníženie DPH pre slovenské výrobky,
4, zavedenie dane z luxusu na hnuteľný a nehnuteľný majetok, prekračujúci štandard bežných potrieb
občana,
5, zvýšenie dane z tabaku, tabakových výrobkov a alkoholu,
6, zníženie dane z piva a vína slovenskej výroby.
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V duchu myšlienok Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského
bojovať za práva slovenského národa
„Komunizmus robí zo všetkých ľudí zaťatých egoistov, likviduje akýkoľvek vývin a mení
ľudskú spoločnosť na skleník, na dielňu, kde pracujú všetci jednotlivci mechanicky ako stroje.
Nech by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľudom dopomôcť k ich
právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú
nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu.“
Ludevít Velislav Štúr
„Budem pracovať vo dne i v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude Slovensko
biele, Slovensko slovenské a kresťanské.“
Andrej Hlinka
„My nepotrebujeme západný liberalizmus, pretože slovanstvo si je sebestačné duchom i silou.
Racionalizmus, umŕtvujúci vieru a oberajúci západné národy o myšlienky veľkých, ponechajúc tieto
národy spustnuté, uprednostňuje pred všetkým svetský komfort a pohodlie. Preto sa nám bridí západný
liberalizmus i jeho prívrženci. Slovanstvo je našou hviezdou!“
Ludevít Velislav Štúr
„Niet väčšieho aristokrata ako je žid, bárs má v ústach demokratické frázy,
niet neliberálnejšieho človeka ako je žid, trebárs majú dnešnú svobodomyseľnosť v árende. Len
zaslepený hlupec nevidí, že pod liberálnosťou rozumie žid slobodu pre seba, dovolenie, aby mohol
nadávať na kresťanské náboženstvo, posmechy robiť z cirkve, z pápeža, z dogmy tých alebo oných!
Netolerantnosť židovská nemá medzí, tak ako vypínavosť a bezohľadná drzosť, ktorá rastie pomerne
k sile a vážnosti, jaké nadobúda si semitické plemeno.“
Svetozár Hurban Vajanský
„Život je boj a my tento boj hrdinsky prevádzať musíme. Boj proti krivde, boj proti liberálnym
bandám, boj až do krvi a úmoru.“
Andrej Hlinka
„Mukám a utrpeniu ľudu nebolo konca - kraja. Tento cudzí národ, nespojený nijakým putom s
naším národom, národ, ktorý zo zásady zavrhoval kresťanstvo a preto nepoznal lásku k blížnemu,
hrozným spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval v svoj prospech a v prospech
zemianstva úbohý ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne a
s podporou zemianstva ho pripravoval o majetok. Odtiaľ pramení hlboká antipatia našich kmeňov
voči tomuto Bohom zabudnutému národu.“
Ludevít Velislav Štúr
Vychádzajúc z odkazu a myšlienok Ľudovíta Štúra a Svetozára Hurbana Vajanského
slovenskému národu, SP-NS za úhlavných nepriateľov slovenského národa a tým aj za úhlavných
nepriateľov svojich pokladá:
Komunistov ako nositeľov zhubnej a rozvratnej marxistickej ideológie; liberálov, ako
hlásateľov voľnomyšlienkárskych a kozmopolitných myšlienok, rozvracajúcich tradičnú národnú
kultúru, ohrozujúcich mravnosť a taktiež duchovný vývoj mládeže; sionistov, ktorí svojou ideológiou
šíria nenávisť medzi národmi, ktorí tiež spochybňujú a rozvracajú základy kresťanstva, ktorí sú
zdrojom permanentného napätia a vojnových konfliktov medzi národmi s cieľom nastolenia nového
svetového poriadku, čiže nastolenia vlády diabla. Ďalej za nepriateľov slovenského národa a
slovenskej štátnosti pokladáme slobodomurárov, ktorí pod rúškom falošnej humanity vytvárajú
elitárske spolky, ktorých jediným cieľom je zlikvidovať identitu všetkých, najmä európskych národov,
a nastoliť svetovládu.
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SP-NS preto prijme úprimné opatrenia na ochranu spoločnosti, ktoré navždy vykorenia tento
politický program antikrista aj s jeho prisluhovačmi zo slovenského národa a Slovenského štátu. SPNS bude pri odhaľovaní týchto tmárskych iluminátorov spolupracovať so všetkými cirkvami.
SP-NS zároveň z peňazí, zhabaných týmto prisluhovačom diabla, odškodní všetkých
politických väzňov a občanov, prenasledovaných a trpiacich pod vládou komunistov, sionistov
a liberálov.

Očistenie spoločnosti od korupcie, kriminality a morálneho úpadku,
budovanie skutočne právneho štátu a zamedzenie zneužívania polície
a tajných služieb proti príslušníkom slovenského národa
„Servilnosť je, keď sa človek vzdáva svojej dôstojnosti a výhod a podrobuje sa vôli iného,
o servilnosti možno hovoriť vtedy, keď sa nechá človek z úbohej vypočítavosti zneužívať ako nástroj
proti svojmu národu, proti bratskému kmeňu, keď sa napríklad pridá k tajnej polícii. Kto je verný, ten
neroztrubuje vernosť svoju, ale dokazuje ju skutkom, ale kto chce zaviesť a oklamať iných, ten sa
nadrapuje z celého hrdla, aby sa rozkričal verným, a potom tým ľahšie polapiť mohol iných do osídiel
svojich.“
Ludevít Velislav Štúr
Základným predpokladom úspešného očistenia spoločnosti od korupcie, kriminality
a morálneho úpadku je odstránenie starých komunistických kádrov, nepriateľov a zradcov slovenského
národa a štátnosti zo všetkých oblastí verejného života a to predovšetkým z justície a silových
rezortov. Uvoľnené miesta budú obsadené novými ľuďmi, oddanými slovenskému národu
a Slovenskému štátu.
Štátni a verejní úradníci si budú vedomí toho, že ich prácou je služba národu a ich úlohou je
poctivo a odhodlane slúžiť potrebám Slovenského štátu. Preto budú štátnu i verejnú službu vykonávať
svedomito a úplatkárske aféry ako nástroj korupcie stanú sa minulosťou.
SP-NS zavedie nútené práce ako trest za obzvlášť závažné trestné činy, najmä za zločiny proti
národu a štátu. SP-NS odstráni zo spoločnosti všetky príčiny a prejavy morálneho úpadku, najmä však
prostitúciu, homosexualitu, pedofíliu a iné úchylky. Ochranu morálky SP-NS zabezpečí tiež
odstránením amerických vplyvov na hrdú slovenskú mládež.
SP-NS bude trestne stíhať nielen výrobcov a predajcov omamných a návykových látok, ale aj
ich konzumentov. Trestnú zodpovednosť bude znížená na hranicu 12-tich rokov.
Užívanie tabakových výrobkov osobami mladšími ako 18 rokov bude trestným činom,
rovnako ako predaj týchto výrobkov takýmto osobám. Predajne tabakových výrobkov – trafiky – budú
kontrolované orgánmi samosprávy. Alkoholické nápoje, okrem piva a vína, bude povolené predávať a
užívať len osobám starším ako 21 rokov. Predaj takýchto nápojov osobám mladším ako 21 rokov bude
trestným činom.
V Slovenskom štáte bude ochrana života a zdravia občanov najvyšším záujmom spoločnosti.
Preto prerušenie tehotenstva bude možné len v nasledujúcich prípadoch: v prípade ohrozenia života
alebo zdravia matky; v prípade trvalého postihnutia plodu alebo v prípade, ak k počatiu došlo
v súvislosti s trestným činom. Týranie a zneužívanie detí bude pokladané za zločin proti národu.
Činnosť silových rezortov, ako i tajnej služby, bude prísne podriadená národnému a štátnemu
záujmu. Z toho dôvodu nasadenie tajnej služby proti príslušníkovi slovenského národa nebude možné.
Posilní sa právomoc Polície, avšak jej členovia budú vyberaní na základe veľmi prísnych morálnych
a ďalších kritérií.
Nakoľko brojenie proti slovenskej štátnosti a proti samostatnosti slovenského národa je
cieľom mnohých mimovládnych organizácií, financovaných zo zahraničia a skrývajúcich sa za tie
najušľachtilejšie ciele, SP-NS zavedie kontrolu financovania a činnosti týchto organizácii štátnymi
orgánmi. Podrobnosti upraví nový trestný zákon.
Právo držať a nosiť zbraň budú mať len príslušníci Slovenskej armády, Národnej stráže
a Polície.
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Uzákonenie používania slovenského jazyka
ako jediného úradného a štátneho jazyka
„Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Jazyka
dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny, nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny.„
Samo Tomášik
„Hrdí sme na našu mládež. Tisnem jej ruky a vyzývam ju, aby len pokračovala vo vydobíjaní
práv slovenčiny na celej čiare.“
Andrej Hlinka
SP-NS uzákoní slovenský jazyk ako jediný úradný jazyk na celom území Slovenského štátu.
Všetky štátne, úradné a verejné nápisy, oznamy, správy, záznamy a pod. budú sa uvádzať výlučne
v slovenskom jazyku. Právo národnostných menšín na používanie ich materinského jazyka bude
upravené v súlade s princípom reciprocity práv slovenskej menšiny v materskej krajne danej
národnostnej menšiny. Podrobnosti upraví nový jazykový zákon.

Podporovanie slovenského národného školstva, vedy, kultúry a športu
„Slovenská mládež dopredu! My vojska nemáme, ale máme mládež, a to bude naše vojsko. Nikomu
nechceme odorávať, ale svoje si nedáme! Ukážeme i svetu, čo sme a čo chceme. Nám patrí vážnosť,
mier a práca. Tebe oheň, zápal a úvaha. Nestaraj sa o to, čo budeme jesť, čím sa budeme odievať.
Neboj sa: vlasť, národ, úrad, chlieb patrí Tebe. Toto Ti nik nevezme. Nespusť sa na suché pole
materializmu. Ak áno, škoda nám bolo žiť, pracovať a trpieť. Mládež bez ohňa a ideálov je nie našou
mládežou.“
Andrej Hlinka
„Našej mládeži musíme vrátiť ideály, našu mládež musíme vrátiť ideálom. Musíme našej
mládeži vrátiť ideály, aby sa mala okolo čoho vyviňovať. Bez ideálov môže rásť strom, ale nemôže bez
ideálov vyrastať a mohutnieť ľudský slovenský duch. Ideály, to je tá chrbtová kosť, okolo ktorej sa
budú vinúť ďalšie bunky, aby z nich potom vyrástol skutočný šľachetný charakter, slovenský duch.
Vráťte teda mládeži jej ideály, ktoré jej patria. Lebo mládež bude len vtedy mládežou s ohňom
v očiach, s tvrdou päsťou a so svetlom v rozume, keď bude mať vysoké ideály pred sebou a v sebe.“
Jozef Tiso
Úspešne vybudovať Slovenský štát založený na národnom, sociálnom a kresťanskom princípe
nie je možné bez toho, aby tieto princípy neboli neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania
Slovákov a Sloveniek už od najútlejšieho veku. Výchovno-vzdelávací proces vo všetkých typoch škôl,
školských zariadení a ostatných výchovno-vzdelávacích inštitúciách bude podmienený národnému
a štátnemu záujmu. V deťoch, žiakoch i študentoch bude cieľavedome budovaný pocit národnej
hrdosti, národnej spolupatričnosti a tiež zdravá dôvera vo vlastné sily, schopnosti a možnosti a tiež
dôvera v schopnosti a možnosti milovaného Slovenského štátu. Výchova detí a mládeže bude
prebiehať nielen v teoretickej ale i praktickej rovine, čím sa dosiahne rozvoj ako duševných, tak aj
fyzických schopností každého jednotlivca. To umožní, aby z mladých Slovákov a Sloveniek vyrástol
zdravý, sebavedomý národ plný odvážnych mužov a uvedomelých žien, pre ktorých bude služba
národu a milovanému Slovenskému štátu tým najkrajším poslaním. SP-NS si v plnej miere uvedomuje
dôležitosť rodinnej výchovy, a preto bude výchova v rodinách všemožne podporovaná, a to i finančne.
Každá slovenská matka bude mať po pôrode nárok na trojročné obdobie materskej starostlivosti, počas
ktorého sa bude venovať potomkovi, pričom za túto starostlivosť bude počas celého trojročného
obdobia dostávať odmenu vo výške priemernej mzdy platnej v stave, v ktorom je matka registrovaná.
Takúto výchovu a vzdelanie nie je možné dosiahnuť jednostranným pôsobením len zo strany
rezortu školstva. Preto sa na procese budú aktívne podieľať všetky stavy spoločnosti, najmä však
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predstavitelia Matice slovenskej, Slovenskej armády a Národnej stráže. Z toho dôvodu bude bezplatné
vzdelanie na všetkých úrovniach škôl dostupné pre všetkých, úroveň dosiahnutého vzdelania bude
však podmienená, a to výlučne možnosťami, schopnosťami a záujmom každého jednotlivca. Každý
bude študovať s vedomím, že je v škole na to, aby získané vedomosti, zručnosti a schopnosti po
ukončení štúdia ďalej rozvíjal a využíval ich pre blaho milovaného Slovenského štátu a celej
slovenskej pospolitosti.
SP-NS sa bude všemožne usilovať o rozvoj slovenskej vedy a výskumu, ktorý je významným
prvkom v skvalitňovaní života spoločnosti a má nezastupiteľnú úlohu tiež pri budovaní obrany štátu.
Keďže výchove a vzdelávaniu, vede a výskumu prikladáme dôležité postavenie, bude tomu
zodpovedať aj finančné zabezpečenie stavu.
Aktívne športovanie bude súčasťou života detí, mládeže a celej spoločnosti. SP-NS bude
podporovať najmä tie športy, ktoré slúžia na rozvoj schopností a zručností, potrebných pre úspešnú
obranu vlasti.
SP-NS kladie dôraz na zachovanie kultúrnych tradícií a kultúrneho dedičstva slovenského
národa, ako i celej civilizovanej Európy. Najdôležitejšiu úlohu pri organizovaní kultúrneho života
bude mať Matica slovenská. Centrom kultúrneho diania bude Slovenské národné divadlo, ktoré bude
slúžiť všetkým občanom Slovenského štátu a nie len skupinke akože umelcov a prisluhovačov
zahraničného kapitálu tak, ako je to v súčasnosti. V kultúrnych predstaveniach budú mať prednosť
slovenskí a slovanskí umelci, slovenská a slovanská tvorba, pretože SP-NS zásadne odmieta
ohlupovanie národa primitívnou americkou tvorbou.
Slovenská televízna, rozhlasová aj filmová tvorba, jedno či v rukách súkromníka alebo
milovaného Slovenského štátu, aktívne sa bude podieľať na budovaní a upevňovaní slovenskej
štátnosti ako i národného povedomia. Skutoční slovenskí umelci budú neotrasiteľnými nositeľmi
slovenského a slovanského kultúrneho dedičstva a budú mať neodmysliteľnú úlohu pri výchove našej
hrdej, národne uvedomelej slovenskej mládeže.

Podporovanie úlohy cirkvi a Matice slovenskej
pri obrode slovenského národa
„Kresťanstvo ostane večne mladé. Jedine v kresťanstve je pravda, právo a zákon.“
Andrej Hlinka
V Slovenskom štáte bude povolená len činnosť registrovaných cirkví, ktorými budú: Katolícka
cirkev, Evanjelická cirkev a Pravoslávna cirkev. Ostatné náboženské zoskupenia budú postavené
mimo zákon. Činnosť cirkví bude okrem pomoci pri duchovnej obrode národa a udržiavaní morálky
i ochrana spoločnosti pred zhubným vplyvom siekt a kultov.
V tejto úlohe bude popri cirkvi konať i Matica slovenská, ktorá bude okrem toho poverená
ďalšími, pre zdravý život spoločnosti nevyhnutnými, úlohami.

Rehabilitácia prezidenta Dr. Jozefa Tisa
a vyhlásenie dňa vzniku prvej Slovenskej republiky za štátny sviatok
„V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný
a jednotný v sledovaní veľkej zásady – Za Boha a za národ – vždy, všade a v každom ohľade.“
Jozef Tiso
SP-NS očistí meno nášho prvého, a zatiaľ aj jediného, slovenskému národu oddaného
prezidenta, Dr. Jozefa Tisa, od obvinení zo strany sionistov, komunistov a ostatných zradcov národa.
SP-NS vytvorí skutočnú Slovenskú akadémiu vied, ktorej členmi budú len národu oddaní vedeckí
pracovníci. SP-NS prehodnotí slovenské dejiny a odstráni z nich všetky demagógie a klamstvá,
vyprodukované maďarskými, čechoslovakistickými, komunistickými a sionistickými historikmi.
SP-NS upraví kalendár štátnych a iných sviatkov nasledovne:
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1. štátne sviatky – budú sa týkať všetkých občanov Slovenského štátu; občania budú mať v deň
sviatku platené voľno, pracujúcim občanom bude priznaná odmena vo výške dennej mzdy,
2. národné sviatky – budú sa týkať len príslušníkov slovenského národa, ktorí budú mať nárok na
deň plateného voľna; pracujúcim občanom bude priznaná odmena vo výške dennej mzdy,
3. cirkevné sviatky – budú sa týkať občanov daného vierovyznania, ktorí sú registrovanými
členmi príslušnej cirkvi,
4. pamätné dni – budú pracovným dňom, avšak život spoločnosti bude zameraný na spomienku
na danú udalosť, alebo osobnosť; tak sa bude diať najmä v školách a štátnych inštitúciách.
Zoznam štátnych sviatkov:
1. január – vznik Slovenskej republiky,
14. marec – vyhlásenie vzniku Slovenského štátu,
1. máj – sviatok práce,
1. jún – deň detí a mládeže,
5. júl – sviatok sv. Cyrila a Metoda,
29. októbra – narodenie Ľudovíta Štúra.
Zoznam národných sviatkov:
21. júl - narodenie Milana Rastislava Štefánika,
19. septembra - vystúpenie 1. Slovenskej národnej rady,
27. september - narodenie otca národa Andreja Hlinku,
13. októbra - narodenie prvého prezidenta Jozefa Tisu.
Zoznam cirkevných sviatkov bude schválení po prerokovaní so zástupcami všetkých registrovaných
cirkví.

Podporovanie zahraničných Slovákov
ako neoddeliteľnej súčasti slovenského národa
„My milujeme Slovensko, slovenská zem je našou otčinou, slovenský národ je naším
národom.“
Andrej Hlinka
SP-NS bude intenzívne podporovať všetkých Slovákov žijúcich mimo hraníc Slovenského
štátu hlásiacich sa k slovenskému národu. Peniaze na túto bohumilú činnosť získame presunutím
prostriedkov ušetrených na sociálnych dávkach a na predimenzovanej podpore kultúry a školstva
národnostných menšín. Podpora bude smerovať najmä do tých slovenských osídlení, ktoré trpia
silným materiálnym nedostatkom, prípadne sa nachádzajú pod tvrdým útlakom. SP-NS zabezpečí
zjednodušené získanie štátneho občianstva Slovenského štátu pre každého Slováka spoza hraníc, ktorý
o to požiada. V podpore zahraničných Slovákov bude SP-NS úzko spolupracovať s Maticou
slovenskou, zahraničnou Maticou slovenskou a krajanskými spolkami Slovákov.

Chránenie a zveľaďovanie slovenskej prírody a pamiatok
SP-NS zabezpečí vysoký stupeň ochrany životného prostredia a to formou zväčšenia
ochranných pásiem národných parkov, ktorých úlohou bude zabezpečiť pre nedotknutú zdravú
prírodu, ktorá bude slúžiť pre potešenie i oddych detí, mládeže, pracujúcej pospolitosti aj dôchodcov.
Ochranu prírody bude zabezpečovať štátna lesná správa spolu s oddielmi Národnej stráže. Využívanie
prírody a rekreačných zariadení situovaných v nej bude v prvom rade nezištne slúžiť slovenskému
národu a záujmom Slovenského štátu. Poškodzovanie prírody bude považované za závažný trestný
čin.
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Medzi prvoradé záujmy SP-NS patrí obnovenie všetkých slovenských kultúrnych
a historických pamiatok ako večného pamätníka slovenskej histórie a ako nezmazateľný prvok
budujúci slovenskú národnú hrdosť. Opravené a obnovené pamiatky stanú sa symbolmi najstaršej
stredoeurópskej štátnosti – štátnosti slovenskej. Zároveň budú z územia Slovenského štátu odstránené
všetky symboly, spochybňujúce slovenskú štátnosť, urážajúce slovenský národ a hanobiace slovenskú
kultúru, tradície a kresťanskú vieru. Tvrdé opatrenia budú uplatnené voči všetkým, ktorí sa o takéto
paškvily zaslúžili a ktorí budú akýmkoľvek spôsobom urážať alebo spochybňovať slovenský národ či
štát.

Zdravotná starostlivosť a zabezpečenie občanov v starobe
SP-NS zabezpečí bezplatnú zdravotnú a liečebnú starostlivosť pre všetkých občanov
Slovenského štátu. Počas aktívnej činnosti v stave bude občan prispievať do štátnej zdravotnej
sporiteľne, ktorá bude z príspevkov občanov hradiť zdravotnú a liečebnú starostlivosť i pre deti,
mládež a dôchodcov. Dôležitou časťou zdravotnej starostlivosti bude prevencia. Na preventívne
prehliadky a rehabilitačné pobyty budú mať nárok všetci občania. Základná preventívna starostlivosť
bude pre všetkých rovnaká, doplnková preventívna starostlivosť bude závisieť od stavu, v ktorom
občan pôsobí a od veľkosti jeho príspevkov do štátnej zdravotnej sporiteľne. Štátna zdravotná
sporiteľňa bude financovať zdravotnú a liečebnú starostlivosť poskytovanú štátnymi zdravotníckymi
zariadeniami, ktoré budú vybavené najmodernejšou technikou a v ktorých budú pracovať skutoční
odborníci, pretože tam nebudú presadzovaní politickými stranami, ale umiestňovaní len na základe
svojich schopností a odbornosti. Nakoľko ale odvody do zdravotnej a dôchodkovej sporiteľne nebude
za občana odvádzať zamestnávateľ, ale tieto peniaze budú súčasťou mzdy zamestnanca, občan bude
mať k dispozícii väčší obnos peňazí a len na ňom samotnom bude záležať, koľko z nich odvedie
do zdravotnej alebo dôchodkovej sporiteľne nad rámec, určený štátom. Od toho bude záležať, či sa
občanovi dostane len bežnej starostlivosti alebo dôchodku, alebo či bude mať nárok na nadpriemerné
služby a dôchodok. Každý občan si bude sporiť len pre seba, a táto nasporená suma bude jeho
osobným vlastníctvom. Tento systém okrem iného umožní, aby sa občania slobodnejšie, na základe
svojho vlastného rozhodnutia a možností, sami rozhodovali, kedy chcú odísť do dôchodku.
Slovenský štát bude účelne využívať voľné finančné prostriedky na záchranu životov a zdravia
svojich občanov. Peniaze sa využijú na zdravotnícke úkony, ktoré sú mimoriadne finančne náročné
a ktoré nie je možné pokryť z prostriedkov, ktoré si jednotlivec našetrí v zdravotnej sporiteľni.
Z týchto rezerv sa budú namiesto nezmyselných zasadaní NATO alebo stretnutia Busha s Putinom
hradiť napríklad životne dôležité operácie detí alebo chronicky chorých pacientov.

Azylová a prisťahovalecká politika
SP-NS okamžite zavedie vízovú povinnosť najmä pre občanov zo štátov Afriky, Ázie, ďalej
pre občanov Izraela, USA a Maďarska. Nepovolené prekročenie štátnej hranice bude pokladané za
závažný trestný čin proti slovenskej štátnosti. Občania štátov, voči ktorým bude zavedená vízová
povinnosť, budú sa pre pobyt na území Slovenského štátu musieť preukázať pozvaním.
SP-NS zabezpečí, aby v Slovenskom štáte nebol udeľovaní politický azyl pre tých, ktorí by
akýmkoľvek spôsobom mohli ohroziť alebo poškodiť národné výdobytky poskytované Slovenským
štátom, alebo by mohli ohroziť kultúrne a duchovné dedičstvo národa. Preto bude azyl v Slovenskom
štáte možné získať len po splnení prísnych podmienok, ktoré budú upravené zákonom.
Získať občianstvo Slovenského štátu bude možné len vtedy, ak žiadateľ preukáže, že pochádza
z národa slovenského, prípadne slovanského, alebo iného európskeho národa, nekonal proti
slovenskému národu alebo Slovenskému štátu a na získanie občianstva Slovenského štátu preukáže
objektívny dôvod. Udeľovanie občianstva Slovenského štátu upraví nový zákon o štátnom občianstve
so spätnou platnosťou do roku 1993. Cudzincom, nespĺňajúcim podmienky tohto zákona bude štátne
občianstvo odňaté a budú vyhostení z územia Slovenského štátu.
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Za Boha, za národ!
Aby sa človek – koruna tvorstva – mohol pri živote udržať a začať sa
rozvíjať v osobu, utvoril Boh rodinu. Aby človek dosiahol úplný rozvoj
osobnosti najmä v jej duchovnej sfére, utvoril Boh národy.
Štát, ako prostriedok slúžiaci národu, sa zakladá na individualite
svojich občanov, ktorým umožňuje sa uplatniť, pričom preberá na seba
povinnosti a obstaráva tie úkony potrebné k životu všetkých, na ktoré sila
jednotlivca nestačí.
Milovať svoj národ pre kresťana znamená plniť príkaz Boží. Láska
k vlastnému národu je povinnosť a kto sa jej vyhýba, klame sám seba.
Stretnete mnohých, ktorí chcú oklamať druhých, ale nie takého, ktorý by
chcel oklamať sám seba.
Každý ma povinnosť a právo vlastnej cesty hľadania pravdy. Vážnou
mravnou povinnosťou každého, kto už pravdu našiel je pridŕžať sa jej.
Neodkloníme sa od kresťanských základov kultúry a našich
národných dejín. Odmietame preto v domácej i zahraničnej politike smery,
ktoré znamenajú rozvrat v spoločnosti ľudskej a záhubu európskej
civilizácie.

Verní sebe - svorne napred!
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