SLOVENSKÁ
ĽUDOVÁ
STRANA
založená v roku 1905 otcom národa Andrejom Hlinkom, napĺňajúc jeho odkaz „budem pracovať vo dne
i v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude
Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské“ veriac, že slovenský národ, pod ochranou Boha všemohúceho,
od vekov sa udržiac na životnom priestore mu určenom, kde
s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo,
zriadil si svoj slobodný Slovenský štát

Vám
predstavuje
volebné
heslo

HOVORIŤ SLOBODNE,
KONAŤ ZODPOVEDNE
a program

slovenského štátu budovaného
na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe:

Volebný program
2006

1. Duchovná obroda Slovenska
2. Rodina
3. Štát
4. Ekonomika
5. Školstvo a kultúra
6. Zdravotníctvo
7. Sociálne zabezpečenie mládeže a dôchodcov
8. Bezpečnosť, spravodlivosť, boj so zločinom
9. Zahraničná politika, obrana
10.Slovensko moja vlasť
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1.

Duchovná obroda Slovenska

ü podpora trojgeneračných domácností a viacdetných rodín,
ü zabezpečenie úplnej rodiny iba z platu otca, ale i uľahčenie
voľby matke pracovať,
ü 50%-ná štátna prémia v stavebnom sporení,
ü možnosť poukázania 10% z ročnej dane na stavebné sporenie, maximálne do výšky 50.000 ,- Sk na osobu,
ü nenávratná stavebná pôžička,
ü možnosť spoločného sociálneho a zdravotného poistenia
pre manželov tak, že nárok na plnenie do sociálneho
a zdravotného poistenia sa rozloží medzi oboch manželov
bez ohľadu na výšku ich príjmov.

„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.“
Andrej Hlinka

Sociálna, národná a duchovná situácia na Slovensku je alarmujúca.
Verejná moc je úplne zotročená modloslužobníkmi a ich prisluhovačmi, ktorí zaviedli národ do morálneho bahna sociálneho dna.
Stav nespravodlivosti, v ktorom žijeme, je už neznesiteľný.
ü výchova mládeže ku kresťanskému, národnému a sociálnemu cíteniu,
ü podpora tradičnej slovenskej rodiny,
ü žiadne spochybňovanie mravných základov spoločnosti,
prezentované liberálnou relativizáciou promiskuity, homosexuality, prostitúcie, či pedofílie.

3. Štát
„Slováci! Všetko čo robíte, sebe robíte. Pre dobro svojich drahých, pre dobro veľkej
slovenskej rodiny, celej národnej pospolitosti.“
Jozef Tiso

2.

Rodina

„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

Požiadavky zo strany spoločnosti sa neposudzujú podľa kritérií
spravodlivosti a morálky, ale skôr podľa volebnej a finančnej sily
skupín, ktoré ich podporujú. Takéto úchylky od zásad politickej
morálky plodia časom nedôveru a ľahostajnosť a tým pokles politickej zainteresovanosti a spoločenského ducha v obyvateľstve,
ktoré sa cíti poškodené a sklamané.

Ľudský život podlieha vplyvom kultúry a zmýšľania modloslužobníkov, ktorí vyzdvihujú individuálny pocit šťastia, vyjadrený vlastným pôžitkom a uspokojením, pri ktorom sa druhá osoba stáva iba
nahraditeľným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. Hodnoty
ako dobro detí, rodiny, národného, náboženského spoločenstva, či
ľudstva, obetavosť, vernosť, láska sa neustále zosmiešňujú.

ü včlenenie kresťanského, národného a sociálneho princípu
do Ústavy SR,
ü potrestanie zločinov socializmu a liberalizmu a odstránenie
zodpovedných zo všetkých oblastí spoločenského života,
ü zrušenie kvóra v referende, pričom výsledok bude pre parlament a vládu zaväzujúci,
ü nový volebný zákon, ktorý umožní nielen zvoliť, ale aj
odvolať poslanca,
ü zníženie hranice na vstup do parlamentu na 1% a zrušenie
štátnych príspevkov na činnosť politických strán,
ü zníženie počtu poslancov zo 150 v Národnej rade Slovenskej republiky na 80 v Slovenskej národnej rade,

ü bezúročné mladomanželské pôžičky; podpora mladých
rodín,
ü rozšírenie inštitucionálnej starostlivosti o deti,
ü zvýšenie daňového bonusu na deti pracujúcich rodičov,
ü daňové zvýhodnenie manželstva a rodičovstva,
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ü minimálna mzda bude 1/5 platu poslanca, pričom volič,
ktorý volil bude mať možnosť svojmu poslancovi odovzdať 0,5% zo zaplatenej ročnej dane,
ü absolútna suverenita slovenských zákonov,
ü odstránenie inštitútov potláčajúcich slobodu myslenia, prejavu a vedeckého bádania z trestného zákona a následné
zrušenie poslaneckej imunity,
ü zníženie počtu ministerstiev, štátnych a verejných úradov
a inštitúcií, spojením Ministerstva kultúry a školstva, Ministerstva financií a hospodárstva, Ministerstva pôdohospodárstva a životného prostredia, Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií s Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja,
ü zrušenie miesta podpredsedu vlády pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny; zrušenie možnosti aby ministrom bol neodborník,
ü ku koncu roka každý verejný činiteľ povinne zverejní odpočet činnosti a jej výsledkov,
ü domovské právo; spoluzodpovednosť obce, mesta za svojho obyvateľa,
ü zjednodušenie správneho členenia SR na tri stupne: obec,
okres, župa,
ü zvýšenie dostupnosti úradov pospolitému ľudu.

u jedných i druhých dusivý materializmus, kde lakomstvo je tak
pre národy, ako aj pre jednotlivcov najzjavnejšou formou mravnej
zakrpatenosti. Prostriedkom na prekonanie triedneho boja je plnenie
si
vzájomných
povinností
medzi
pracujúcimi
a zamestnávateľmi podľa spravodlivosti.
ü nedotknuteľnosť súkromného majetku a spravodlivej
mzdy,
ü vyrovnaný štátny rozpočet v zákone o štátnom rozpočte,
ü navrátenie majetku obyvateľstva, rozkradnutého v privatizácii, do rúk slovenského národa,
ü vybudovanie dopravného systému, vrátane južnej diaľnice
Bratislava – Levice – Rožňava – Košice, ktorý odbremení
najvyťaženejšie a nebezpečné ťahy a horské priechody,
ü podpora živnostníkov a malých podnikateľov; oceňovanie
za tvorbu pracovných miest,
ü ochrana a zvýhodnenie slovenských podnikateľov
pred zahraničnými,
ü daňové prázdniny pre slovenských investorov,
ü možnosť odpočtu až 30% podielu z dane slovenského podnikateľa finančne podporujúceho školstvo a zdravotníctvo
a podobné verejnoprospešné organizácie,
ü postupné zníženie DPH z 19% na 10%,
ü rovná 10% daň, daň z luxusu a z kapitálových výnosov,
ü 10% zdaňovanie platov,
ü zníženie dane z piva a vína slovenských výrobcov,
ü zrušenie dane z nehnuteľností (poľnohospodárskej a lesnej
pôdy),
ü daň z reštituovaného majetku účelovo viazaná na jeho obnovu,
ü každá obec sebestačná, rehabilitácia vidieka,
ü okamžité zvýšenie dotácie pre poľnohospodárov na počiatku iba do úrovne dotácií v krajinách pôvodnej EÚ,
ü fond rozvoja poľa a lúky, lesa; podpora nákupu kvalitných
osív a sadeníc,
ü navrátenie plynárenstva, energetiky a vodárenstva do rúk
štátu a obcí a zamedzenie nekontrolovateľného rastu cien
a ziskov spoločností na úkor obyvateľov,

4. Ekonomika
„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

Bez reformy mravov ako prvom a najnutnejšom lieku na mnohé
spoločenské neduhy sa nepodarí vyriešiť ani spravodlivé požiadavky pracujúcich a ani mnohé spoločenské neduhy. Vyvarujme sa
osobného, rodinného a národného lakomstva, ktoré sa môže zmocniť tých najnemajetnejších, ako aj tých najbohatších a vzbudiť
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ü obmedzenie byrokracie na všetkých úrovniach, pretože
úrady majú občanovi slúžiť, nie ho šikanovať, a stanovenie
jednotného miesta pre výber daní, sociálneho
a zdravotného poistenia,
ü grantové úlohy podpory nielen vedy a výskumu, ale aj podnikavosti ľudí,
ü úverové družstevníctvo.

ü zlepšenie postavenia učiteľa v spoločnosti priznaním štatútu verejného činiteľa a primeraného finančného ohodnotenia,
ü možnosť poukázania 5% zo zaplatených daní pre školské
a zdravotnícke zariadenia,
ü podpora školských družín a cenovo prístupných mimoškolských záujmových klubov, zameraných na výchovu detí
a mládeže v národnom a kresťanskom duchu,
ü kontrola dodržiavania zákona na ochranu mladistvých
a jazykového zákona,
ü uprednostňovanie slovenskej tvorby; podpora slovenských
národných a kresťanských tradícií,
ü začlenenie Historického ústavu SAV a Slovenskej národnej
knižnice pod Maticu slovenskú.

5. Školstvo a kultúra
„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.“
Andrej Hlinka

Prvoradou a podstatnou úlohou kultúry je výchova. Zajtrajší svet
závisí od dnešnej výchovy, ktorá sa nemôže obmedziť len na jednoduché odovzdávanie vedomostí, pretože výchova musí človeka
pripraviť na zapojenie sa do spoločenského života a podporiť jeho
psychické, fyzické, intelektuálne, kultúrne, mravné i duchovné
vyzrievanie. Až uznanie dôležitosti umenia znamená uznanie, že
génius a citlivosť človeka sú stvorené pre pravdu a krásu.
ü bezplatný prístup ku vzdelaniu,
ü automatické právo študovať na vysokej škole po úspešnom
absolvovaní strednej školy,
ü reforma stredného i vysokého školstva so zameraním
na kvalitu tak, aby ponúkané špecializácie odpovedali potrebám trhu práce,
ü v obci slovenská škola tak, aby každý mohol študovať
na slovenskej škole,
ü vyučovanie v slovenčine a slovenského jazyka v rovnakom
rozsahu na celom území SR,
ü zvýšenie rozsahu vyučovania slovenskej histórie na základných a stredných školách,
ü možnosť úplného, i vysokoškolského, vzdelania aj deťom
zo sociálne slabších rodín,
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6. Zdravotníctvo
„Zdravé dieťa v rodine, zdravý občan v dedine, zdravý národ v krajine, taký národ
nezhynie.“

Nepodliehajme programovanému nadšeniu nad možnosťami zásahov do ľudského života a uvedomme si, že veda, technika a pokrok
podliehajú vyššej norme a že nie je dobré a dovolené, čo je technicky možné. Dôsledkom boja proti etike, proti láske a životu je, že
veľa ľudí považuje napr. sterilizáciu a eutanáziu za prvok humanizmu, hoci sú to znaky genocídy a holokaustu.
ü zastavenie dehonestácie pospolitého ľudu,
ü bezplatná, dostupná a rovnaká zdravotnícka starostlivosť
na celom území SR,
ü ochrana ľudského života od počatia,
ü rovnaká štandardná kvalitná lekárska starostlivosť pre každého poistenca,
ü dvojprvkový systém financovania zdravotnej starostlivosti
- štátne zdravotné poisťovne, zabezpečujúce štandardnú
starostlivosť financovanú z odvodov a štátneho rozpočtu
a komerčné zdravotné poisťovne, pokrývajúce nadštan7

dardné úkony,
ü zákonom stanovené výdavky poisťovní; konkurzy insolventných poisťovní,
ü zákon o lekárskej starostlivosti, určujúci lehoty, do ktorých
musia byť vykonané operácie a iné úkony a kedy vykonané
povinné preventívne vyšetrenia,
ü financovanie základnej zdravotnej starostlivosti len z odvodov a zrušenie akýchkoľvek administratívnych poplatkov
v lekárskych zariadeniach,
ü zvýšenie úrovne starostlivosti o postihnutých obyvateľov,
zabezpečenie dostupnosti liekov a pomôcok pre ťažko
zdravotne postihnutých,
ü odstránenie korupcie v zdravotníctve; vykonávanie zdravotníckych zákrokov bude podmienené len zdravím pacienta, nie finančnou náročnosťou výkonu,
ü zavedenie inštitútu rodinného lekára.

stačiť na dôstojný život, pretože staroba nie je trest,
ü zvýhodnenie podnikateľov a živnostníkov, zamestnávajúcich zdravotne postihnutých ľudí,
ü vytvorenie podmienok pre vzdelávanie a rekvalifikáciu
zdravotne postihnutých ľudí, ktorí budú prednostne zamestnávaní v štátnej správe a samospráve,
ü zvýšenie vdovských a vdoveckých dôchodkov,
ü podpora činnosti Klubov dôchodcov spolu s ľudovými jedálňami pre samostatne žijúcich dôchodcov,
ü výrazné zvýšenie finančnej podpory pre opatrovateľa nezaopatreného dôchodcu v starobe alebo zdravotne postihnutého,
ü ročný štátny príspevok na kúpeľnú starostlivosť pre dôchodcov a zdravotne postihnutých,

8. Bezpečnosť, spravodlivosť, boj so zločinom
7. Sociálne zabezpečenie mládeže a dôchodcov
„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy, nech ako cesto na chlebík,
im rastú v teple pod rukami.“
Milan Rúfus

Životodarnou podstatou spoločnosti je zmysel pre spoločenstvo,
predstavujúce vedomie jednotlivcov, že v rámci istého sociálneho
celku utvárajú vzájomné spoločenstvo, v ktorom si uvedomujú
svoju úlohu a povinnosti voči spoločenstvu, ktorá je základom solidarity.
ü
ü
ü
ü
ü

odvody štátu za študentov do sociálnej poisťovne,
v univerzitných mestách nové internáty,
zvýšenie nízkych dôchodkov a minimálnej mzdy,
trinásty vianočný dôchodok,
výška dôchodku bude odrážať odpracované roky, výšku
vtedajšej životnej úrovne, charakter práce, zdravotné následky a výšku dosiahnutého vzdelania,
ü aj ten najnižší dôchodok, rovný minimálnej mzde, bude
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„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

Úlohou štátu je usmerňovať ľudské spolunažívanie a pôsobiť
k takej vyrovnanosti medzi slobodou a dobrom, aby každý mohol
dôstojne žiť. K štátu teda patrí nielen vládnutie, prostredníctvom
moci, ale aj ochrana práva každého jednotlivca a blaha všetkých.
V takomto štáte nie je poslušnosť voči právu obmedzovaním slobody, ale jej podmienkou a takémuto štátu prináleží poslušnosť.
ü zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva
reformou policajného zboru a justície,
ü zrušenie Najvyššieho bezpečnostného úradu,
ü redukcia počtu úradníkov v polícií a zvýšenie počtu policajtov v uliciach,
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ü vyrovnanie rozdielov v platoch vojakov, policajtov, hasičov a záchranárov,
ü pri ochrane poriadku a majetku (vrátane polí a lesov) polícii pomáhajú oddiely Národnej stráže,
ü obecný inštitút nariadenia verejnoprospešných povinných
prác,
ü zníženie výdavkov na väzňov, zníženie trestnej zodpovednosti na 12 rokov a trestná zodpovednosť rodičov za maloletých,
ü týranie a zneužívanie detí, úžera ako i prechovávanie
a predaj omamných látok a drog je zločinom proti národu
a štátu,
ü trestnoprávna zodpovednosť všetkých zainteresovaných
v procesoch privatizácie a kauzách, na ktoré doplatili všetci
obyvatelia (ST, ČSOB, B.M.G Invest, a pod.)
so zverejnením úplných podmienok privatizácie, za akých
boli privatizované štátne podniky a kým,
ü trestnoprávna zodpovednosť predstaviteľov dôchodkových
poisťovní, finančných spoločností a nebankových subjektov,
ü tvrdý a nekompromisný postup voči policajtom, porušujúcim zákon,
ü zavedenie verejného hlasovania v Slovenskej národnej rade,
ü zrušenie všetkých nadácií, spolkov a občianskych združení,
vyvíjajúcich podvratnú činnosť proti národu a štátnej samostatnosti,
ü zákon o preukazovaní pôvodu majetku,
ü žiadosť na švajčiarske a iné zahraničné banky, aby zverejnili bankové kontá slovenských politikov a ďalších verejných činiteľov,
ü prešetrenie novodobého násilného vyvlastňovania pôdy
a majetku v prospech zahraničných investorov,
ü zdanenie zahraničných príjmov nadácií a fondov,
ü recipročná vízová a represívna azylová povinnosť,
ü zabezpečenie faktickej rovnosti pred zákonom; zrovnoprávnenie jednoduchého človeka s milionármi a spoločnosťami v právnych sporoch,
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ü máme čisté ruky; v prípade korupcie člen SĽS odovzdáva
poslanecký mandát.

9. Zahraničná politika, obrana
„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

Reforma medzinárodného obchodného systému, svetového peňažného a finančného systému, vzájomných technologických výmen
a štruktúr medzinárodných organizácií uplatnením princípu subsidiarity a solidarity i opustením všetkých foriem totalitarizmu a autoritarizmu, prehnanej propagandy a náboženského fanatizmu je
nádejou pre celý svet. Pokiaľ bude každý pokladať toho druhého za
konkurenta, odporcu a nepriateľa vlastných súkromných záujmov,
nebude možné opustiť logiku vzájomných konfliktných vzťahov
a nájsť spoločné dobro vo vytvorenom spoločenstve a skutočnú
solidárnosť ľudstva. Nie je možné hľadať spoločné dobro realizáciou najskôr vlastného dobra a až potom hľadať spoločné dobro
obmedzovaním vlastného dobra.
ü Európa suverénnych národných štátov a nie totalitná ríša,
ü okamžité stiahnutie slovenskej armády a polície zo zahraničia; žiaden cudzí vojak na území štátu,
ü vytvorenie domobrany - Národnej stráže v počte 250.000
mužov a žien,
ü zníženie výdavkov na zbrojenie,
ü obnova zbrojárskej výroby, zrušenej po roku 1989; slovenské výrobky sa stanú základňou pre výzbroj a výstroj Slovenskej armády,
ü zabezpečenie zbraňových systémov, schopných zničiť nepriateľa na jeho vlastnom území,
ü stredoeurópske spoločenstvo neutrálnych štátov Švajčiarska, Rakúska a Slovenska.
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10. Slovensko moja vlasť

v rámci verejnoprospešných prác,
ü podpora cestovného ruchu, turistiky a agroturistiky v súlade s rázom krajiny a ochranou prírody,
ü podpora amatérskeho športu a telovýchovy, najmä so zameraním na obranu vlasti,
ü úprava kalendára štátnych a iných sviatkov,
ü zjednodušenie života (napr. ŠPZ vo vlastníctve osoby a nie
auta, …),

„My milujeme Slovensko, slovenská zem je našou otčinou, slovenský národ je naším
národom.“
Andrej Hlinka

„Roľník, obrábaj aj naďalej svoju otcovskú domovizeň v tom povedomí, že obrábaš
kus, ktorý má byť podstatou života našich potomkov ďalekej budúcnosti. Obchodník,
ktorý obsluhuješ terajšiu generáciu, pamätaj, že nielen pre seba žiješ, ale musíš si
byť vedomý toho, že prácou svojou máš zakladať budúcnosť, aby tí, čo po Tebe
prídu, našli tu lepšie pomery ako si ich Ty našiel. Slovenský robotník, slovenský
učiteľ, slovenský kňaz, slovenský literát, slovenský turista, slovenský výtvarník,
pamätajte, že pre národ sme tu, aby sme národ zabezpečili a národ do lepšej budúcnosti viedli.“
Jozef Tiso

ü aplikácia slovenského jazyka ako jediného úradného jazyka
na celom území SR,
ü Dom Matice slovenskej v každom okrese, i v každom štáte,
v ktorom žije výrazná slovenská národnostná menšina,
ü podpora Slovákov v zahraničí ako neoddeliteľnej súčasti
slovenského národa,
ü zjednodušenie získania štátneho občianstva pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny,
ü reorganizácia Slovenskej akadémie vied,
ü očistenie mena prezidenta Dr. Jozefa Tisa, ako aj ostaných
slovenských hrdinov od obvinení zo strany modloslužobníkov,
ü starosť o hroby a pamätníky slovenských hrdinov nielen
doma, ale i v zahraničí,
ü odstránenie všetkých symbolov, spochybňujúcich slovenskú štátnosť a urážajúcich slovenský národ, kultúru, tradície, a kresťanskú vieru,
ü primerané odškodnenie najmä politických väzňov z 50tych rokov, ľudí odvlečených do gulagov, slovenských
vojakov prinútených bojovať na strane horthyovského Maďarska ako i slovenských vojakov a legionárov,
ü rozšírenie Ústavu pamäti národa o oddelenie zločinov
po roku 1989,
ü starosť o krásnu slovenskú prírodu pre ďalšie generácie,
ü obnova hradov, zámkov a ostatných unikátnych pamiatok
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Za Boha a 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.
"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

Verní sebe, svorne napred!
14

Volebný program 2006-skrátená verzia A
Vydané Tlačovou kanceláriou Slovenskej ľudovej strany © 1905-2006
Slovenská ľudová strana
P. O. Box 234, 814 99 Bratislava
www.hsls.sk, info@hsls.sk

