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Naša vlasť si zaslúži viac
Vážení občania Slovenska,
žijeme v zložitých časoch, ale konečne vo svojom samostatnom štáte. O ňom snívali dlhé generácie našich predkov a mnohí z nich obetovali tejto myšlienke život. Máme to šťastie, že tento krásny sen je dnes
pre nás skutočnosťou. Máme svoj štát, máme svoje Slovensko. Musíme sa však zamyslieť nad tým,
v akom stave je. Ako sa k nemu správame, ako s ním nakladáme, ako ho chránime, ako ho chceme zachovať
pre budúce generácie. Musíme sa opýtať sami seba, či si ho zaslúžime a či s ním vieme nakladať. Či vieme,
aký ho chceme mať?
Slovenská národná strana sa v roku 1990
ako jeden z mála politických subjektov
zasadzovala o samostatnú Slovenskú republiku. Dnes ju máme. Vážme si ju. Mať vlastný
štát nie je pre národ samozrejmosťou, ale
Božím darom. Nie každý národ má to šťastie.
Uvedomme si, že na svete existujú aj oveľa
väčšie a početnejšie národy, ako sme my, Slováci,
a napriek tomu, že často za vznik svojho
vlastného štátu bojovali alebo bojujú dlhé
roky, nepodarilo sa im ho založiť, spravovať
a rozvíjať.
Slovenská národná strana dnes vidí
potrebu zmeny správania sa k nášmu štátu
a preto chce pre Slovensko stanoviť rámce
jeho bytia. Naša vlasť a jej obyvatelia si
zaslúžia viac!
Je symbolické, že sme si pre Košické
programové
tézy
SNS
pre
Slovensko
vybrali práve metropolu slovenského Východu. Košice sa v minulosti stali symbolom priemyselného
a úspešného Slovenska. Tu sa obyvatelia Slovenska po druhej svetovej vojne spojili ideovo
pre dosiahnutie spoločných strategických cieľov. V Košiciach odštartoval program obnovy elektrární,
hút, ciest i železníc. Dnes je opäť doba, kedy naše Slovensko potrebuje znovu pomôcť.
Slovenská národná strana sa rozhodla prijať Košické programové tézy pre Slovensko presne v deň
144. výročia vzniku SNS a zároveň v roku 70. výročia víťazstva nad fašizmom. Slovensko je 22 rokov
po svojom vzniku rozbité a slabé – podobne, ako pred 70 rokmi po druhej svetovej vojne. Sme presvedčení,
že vlastenectvo a spoločné strategické ciele nám umožnia budovať silný štát a odovzdať ho budúcim
generáciám.
Milujme, budujme a chráňme našu vlasť!

JUDr. Andrej Danko
predseda SNS
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Slovenská národná strana
Slovenská národná strana je najstaršou politickou silou Slovákov a vychádza z národného,
kresťanského a sociálneho hodnotového princípu. Vo svojej histórii sa vždy zasadzovala o štátnu
samostatnosť Slovenska.
Slovenská národná strana vznikla v roku 1871 preto, aby zastupovala slovenský národ
a presadzovala jeho legitímne záujmy. Od svojho vzniku predstavovala stranu slovenských intelektuálnych elít, ktoré počas desaťročí existencie strany formovali programové vízie pre Slovensko. Našu vlasť
Slovenská národná strana vníma ako najcennejšiu hodnotu, ktorú každý príslušník slovenského národa dostal
do vienka od svojich predkov. Po svojom znovuzrodení v roku 1990 si Slovenská národná strana ako
jediná parlamentná politická strana vytýčila uskutočniť dlhoročný sen generácií Sloveniek a Slovákov:
založiť vlastný nezávislý štát. Dlhoročné úsilie národniarov sa vyplnilo 1. januára 1993 vznikom suverénnej
demokratickej Slovenskej republiky. Politická samostatnosť a štátna suverenita však nie sú dané žiadnemu
národu automaticky a naveky. V poslednom desaťročí sme svedkami oslabovania úlohy štátu. Jeho úlohy
nahradzujú nadnárodné záujmy korporácií, jednotlivcov, či finančných skupín. Slovenská národná strana
po svojom znovuobnovení preto apeluje na návrat k zjednoteniu národa, za spoločný cieľ - obnovenie
hospodárstva Slovenska a jeho zachovanie pre budúce generácie.

Silný štát a hrdý občan tvoria úspešné Slovensko
Sme stranou slovenských vlastencov, ktorým nie je úloha štátu, osud slovenského národa
a všetkých obyvateľov Slovenska ľahostajná. Slovenskú republiku a jej systém treba neustále upevňovať
a rozvíjať.
Rešpektujeme súčasné zmluvné ukotvenie Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Odmietame však, aby z našej vlasti bol iba sivý región európskeho superštátu, v ktorom Slováci
vo vlastnom štáte budú vazalmi nadnárodných štruktúr! Vidíme budúcnosť Slovenska ako zvrchovaného štátu v rodine suverénnych európskych národných štátov. Spoločná Európa má vytvárať len toľko
spoločných aktivít a štruktúr, aby tým nelikvidovala podstatu jej národov, ktoré sú jej najcennejšou
hodnotou. Nechceme, aby nám niekto zvonku vnucoval umelé predstavy o našom národnom bytí, ktoré
sú v rozpore s naším historickým vedomím, národnými tradíciami a stáročiami ukotvenými morálnymi
hodnotami. Sme zástancami národnej diverzity, osobitosti každého etnického a národného celku,
ktorý spoločne s ostatnými vo vzájomnej tolerancii tvorí jednotu európskej civilizácie.
Ctíme si odkaz zakladateľov najstaršej slovenskej politickej strany, preto ako národniari odmietame neslušnosť a netoleranciu v politike. Slovenská politická scéna sa musí zbaviť nešvárov a vzájomných animozít. Slovenská národná strana podáva ruku každému, kto sa zasadzuje za politické dohody
v zásadných národno-štátnych postojoch, ktoré sú v záujme našej vlasti.
Nadčasovým poslaním Slovenskej národnej strany je a ostane vybudovanie a udržanie silného
štátu, v ktorom prosperujú hrdí občania. Len uskutočnenie tejto misie naplní cieľ, ktorý nám leží na srdci
a tým je moderné a úspešné Slovensko.
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Chceme ponúknuť viac
Želáme si, aby Slovensko bolo silný a stabilný štát s hrdými občanmi. Slovenská národná
strana je presvedčená o potrebe upevňovať a rozvíjať národný, demokratický, právny a sociálny charakter
štátu. Slovenská republika má slúžiť štátotvornému slovenskému národu, ako aj všetkým národnostiam
pri dôslednom zachovaní občianskeho princípu a dodržiavania ľudských práv.
Aby sa naša vlasť prestala zmietať v chaose a spoločenskom úpadku, ponúkame slovenskému
národu a občanom Slovenskej republiky tento zásadný ideový dokument. Košické programové tézy
pre Slovensko ponúka Slovenská národná strana na všeobecnú diskusiu.
Ich konečná podoba môže vzísť z celospoločenského konsenzu, majú ambíciu obnoviť
dôveru slovenských občanov v stabilitu Slovenskej republiky a poskytnúť im dôvod, prečo je Slovensko to
pravé miesto pre život. Košické programové tézy pre Slovensko by sa mohli stať základnou hodnotovou
chrbticou štátu, ktorá má určovať zásadnú líniu ústavného a spoločenského vývoja Slovenskej republiky teraz
i v budúcnosti.
Slovenská národná strana prizýva k spolupráci všetky významné slovenské politické sily
a úprimne zmýšľajúcich občanov, aby spoločne projektovali prítomnosť a budúcnosť našej vlasti
pri rešpektovaní národného, kresťanského a sociálneho piliera politiky. Sme za politiku spolupráce
a rozumných riešení v prospech Slovenska. Košické programové tézy pre Slovensko sú platformou, ktorú
ponúkame všetkým vlastencom, aby skutkami dokázali svoj vzťah k Slovensku. Dnes nie je priestor
na prázdne reči a lacné gestá. Nepýtajme sa, čo Slovensko môže urobiť pre nás, ale čo môžeme my urobiť
pre Slovensko. Iba tak dáme životu v našej vlasti ten pravý obsah a zmysel a našim deťom budúcnosť.
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1.

Národný štát

1. 1
Silný národný štát je nevyhnutným predpokladom úspešného života svojich občanov v tvrdej konkurenčnej
súťaži jednotlivých štátov a ich záujmov.
1. 2
Slovenský národ je dlhodobo ukotvený na území Slovenska, čerpá z tradícií svojich slovanských predkov,
kresťanského základu a ďalších európskych civilizačných vplyvov.
1. 3
Účelom vzniku a existencie Slovenskej republiky je trvalý a všestranný rozvoj štátotvorného slovenského
národa, ochrana slovenského jazyka a slovenskej národnej kultúry.
1. 4
Slovenská republika zaručuje rovnaké práva a dôstojný život pre všetkých občanov, vytvára podmienky
pre plnohodnotný život neslovenských národností na báze kultúrnej rozmanitosti.
1. 5
Slovenská republika si chráni a zveľaďuje svoje národné bohatstvo – vodu, pôdu, nerastné suroviny, faunu
a flóru.
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2.

Celistvý štát

2. 1
Slovenská republika v záujme uchovania ľudského potenciálu a duchovnej celistvosti vytvára
podmienky na uplatnenie prirodzených schopností každého jednotlivca na jej území a zabraňuje tak
nútenej ekonomicko-existenčnej emigrácii.
2. 2
Slovenská republika trvalo zabezpečuje celistvosť štátu v medzinárodne uznaných hraniciach.
2. 3
Slovenská republika má trvalo ukotvené také územno-správne členenie štátu, ktoré zabraňuje
vnútornému rozpadu štátu.
2. 4
Slovenská republika rozvíja a chráni občiansky princíp ako jednotiaci prvok prirodzenej lojality všetkých
jej obyvateľov.
2. 5
Slovenská republika dbá o lojalitu všetkých slovenských občanov.
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3.

Zvrchovaný štát

3. 1
Slovenská republika zaručuje svojim občanom slobodu voľby a rozhodovania v základných otázkach
vývoja štátu v oblasti ústavného zriadenia, ekonomiky, spoločnosti, bezpečnosti a životného prostredia.
3. 2
Slovenská republika si zvrchovane, bez zasahovania cudzej moci, určuje svoje národné a štátne záujmy.
3. 3
Slovenská republika odolá vplyvu nadnárodných skupín a kartelovým dohodám, ktoré zneužívajú svoje
postavenie a poškodzujú záujmy slovenských občanov.
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4.

Sociálny štát

4. 1
Slovenská republika garantuje dôstojnosť pre každého svojho občana.
4. 2
Slovenská republika a občania spoločne vytvárajú rozsah solidarity a vyrovnávania sociálnych rozdielov
tam, kde jednotlivec nemôže ovplyvniť svoje spoločenské a ekonomické postavenie.
4. 3
Slovenská republika umožňuje, aby každý občan mohol mať aj vlastným pričinením lepšie sociálnoekonomické postavenie.
4. 4
Slovenská republika dôsledne uplatňuje princíp zásluhovosti a výkonu, sociálna politika štátu sa riadi
heslom „pracovať sa oplatí“.
4. 5
Slovenská republika podporuje prirodzený prírastok domáceho obyvateľstva a trvalý pozitívny
demografický vývoj.
4. 6
Slovenská republika podporuje prirodzenú rodinu a jej podstatu – zväzok muža a ženy.
4. 7
Slovenská republika podporuje aktívnu politiku zamestnanosti prostredníctvom individuálnej
sebarealizácie občanov.
4. 8
Slovenská republika vybuduje kvalitný a dostupný systém sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov.
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5.

Zdravý štát

5. 1
Slovenská republika vychádza z poznania, že zdravie človeka je základným predpokladom pre jeho šťastný
život a zdravá populácia je hybnou silou zdravého štátu.
5. 2
Slovenská republika podporuje ochranu a obnovu životného prostredia nielen pre zachovanie prírodného
dedičstva, ale aj ako významnú investíciu s perspektívou zdravého vývoja súčasných aj budúcich generácií.
5. 3
Slovenská republika garantuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného
poistenia pre všetkých svojich občanov.
5. 4
Slovenská republika nad rámec garantovanej zdravotnej starostlivosti vytvára predpoklady pre zvýšenie
dostupnosti kvalitného poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom viaczdrojového
financovania.
5. 5
Slovenská republika zabezpečuje efektívne a zodpovedne svoje povinnosti v oblasti podpory a financovania národných zdravotných programov.
5. 6
Slovenská republika zabezpečuje dostupnú zdravotnú starostlivosť prostredníctvom len jednej štátnej
zdravotnej poisťovne, ktorá je verejnoprávnou inštitúciou bez možnosti vytvárania zisku.
5. 7
Slovenská republika bojuje proti všetkým druhom závislostí, ktoré poškodzujú zdravie jej obyvateľov.
5. 8		
Slovenská republika podporuje a propaguje zdravý životný štýl, životosprávu a všestranný rozvoj telesnej
kultúry občanov ako prevenciu pred chorobnosťou.
5. 9
Slovenská republika systematicky podporuje rozvoj amatérskeho, výkonnostného a profesionálneho
športu ako predpokladu zdravej a kultúrnej spoločnosti.
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6.

Vzdelaný štát

6. 1
Slovenská republika podporuje skutočnosť, že len vzdelaný človek je základom existencie a prosperity
štátu, pretože rozmýšľa kriticky a analyticky. Je teda prirodzeným partnerom a oponentom spoločenských
procesov.
6. 2
Slovenská republika si ctí postavenie pedagóga a uskutočňuje všetky kroky pre navrátenie a udržanie
spoločenského kreditu učiteľského stavu.
6. 3
Slovenská republika kladie osobitný dôraz na kvalitnú výuku a dobré osvojenie si štátneho jazyka.
6. 4
Slovenská republika prispôsobuje koncepciu vzdelávacieho procesu a model školskej správy potrebám
slovenskej spoločnosti, ako aj medzinárodným trendom.
6. 5
Slovenská republika zabezpečuje dostupnosť kvalitného vzdelávania pre každého obyvateľa.
6. 6		
Slovenská republika zabezpečuje svoju primárnu povinnosť v oblasti vzdelávania prostredníctvom
predškolských zariadení a základného školstva.
6. 7
Slovenská republika podporuje uplatnenie sa občanov v praxi prostredníctvom
stredoškolského odborného vzdelania.

využiteľnosti

6. 8
Slovenská republika garantuje bezplatnosť štátneho školstva až do úrovne vysokoškolského vzdelania.
6. 9		
Slovenská republika vytvára predpoklady pre viaczdrojové financovanie vyšších stupňov vysokoškolského
štúdia.
6. 10
Slovenská republika vytvára základy sociálneho, ekonomického a kultúrneho života aj prostredníctvom
podpory vzdelávania, investícií do vedy, výskumu a inovácií.
6. 11
Slovenská republika systematicky buduje svoje vedecké a výskumné kapacity a trvalo podporuje rozvoj
vedy a výskumu, a rozvoj vedomostnej a informačnej spoločnosti.
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7.

Ekonomicky zdravý a efektívny štát

7. 1
Slovenská republika vykonáva svoje kompetencie prostredníctvom efektívneho systému štátnej správy
a územnej samosprávy.
7. 2
Slovenská republika zabezpečuje svoje sociálne funkcie a verejné služby efektívne a hospodárne. Zároveň
rozvíja podnikateľské prostredie a predpoklady pre budúci udržateľný makroekonomický rast.
7. 3
Slovenská republika je povinná podporovať všetky funkcie štátu v súčasnosti a zároveň ich neohroziť
v budúcom období a to najmä zodpovednou rozpočtovou politikou a trvalým vytváraním osobitných
rezerv pre budúce generácie.
7. 4
Slovenská republika vytvára systémové podmienky pre zdravú štruktúru svojho hospodárstva. Najmä
v oblasti vzdelanostnej ekonomiky, významných investícií, priemyselnej výroby a trvalého zlepšovania
podnikateľského prostredia.
7. 5
Slovenská republika vytvára stabilné a štandardné podmienky na rozvoj malého a stredného podnikania
odstraňovaním prekážok a zvyšovaním pozitívnej motivácie s cieľom podnikať a pracovať na Slovensku.
7. 6
Slovenská republika podporuje domáce tradične prosperujúce sektory hospodárstva a zároveň trvalo
vytvára podmienky pre rozvoj hospodárskych oblastí, pre ktoré sú na Slovensku zdroje a prirodzené
podmienky.
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7.

Ekonomicky zdravý a efektívny štát

7. 7
Slovenská republika chráni národné ekonomické záujmy Slovenska v súlade s princípmi voľného trhu
služieb, pracovnej sily a kapitálu.
7. 8
Slovenská republika osobitne zabezpečuje rozhodujúci vplyv v strategických podnikoch štátu
a infraštruktúre Slovenska.
7. 9
Slovenská republika trvalo udržuje bezpečný a rozhodujúci podiel domácej poľnohospodárskej
a potravinárskej produkcie.
7. 10
Slovenská republika obmedzuje neúmerný vplyv a zasahovanie súkromných korporácií do života
spoločnosti a zabraňuje prerastaniu štátnych a súkromných inštitúcií v jeden celok.
7. 11
Slovenská republika si ctí každého poctivého zamestnanca, štátneho zamestnanca, podnikateľa, či
investora. Vytvára predpoklady pre spravodlivý systém solidarity a individuálnej zásluhovosti.
7. 12
Slovenská republika zaslúžený úspech netrestá, ale podporuje.
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8.

Právny štát

8. 1
Slovenská republika je zodpovedná za stabilitu právneho poriadku.
8. 2
Slovenská republika je zodpovedná za kvalitné výstupy a lojalitu zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.
8. 3
Slovenská republika zvýši kvalitu procesu tvorby slovenského práva, sprehľadní a zjednoduší právne
normy.
8. 4		
Slovenská republika vytvorí a bude systematicky zdokonaľovať právny rámec na motiváciu čestného
a zákonného konania efektívnym potieraním korupcie.
8. 5
Slovenská republika zabezpečí profesionálne, funkčné a nezávislé súdnictvo, ako základný predpoklad
fungovania právneho štátu.
8. 6
Slovenská republika pomáha a ochraňuje občanov v krízových životných situáciách.
8. 7
Slovenská republika zabezpečí profesionalitu a autoritu orgánov ochrany právneho poriadku.
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9.

Bezpečný štát

9. 1
Slovenská republika sa stará o bezpečnosť slovenských občanov doma a v zahraničí.
9. 2
Slovenská republika trvalo disponuje funkčnými a akcieschopnými profesionálnymi ozbrojenými silami.
Pre potreby svojej bezpečnosti môže vytvárať ďalšie ozbrojené zložky na báze občianskej dobrovoľnosti.
9. 3
Slovenská republika zabezpečuje profesionálnu ochranu svojich strategických záujmov, ako aj ochranu
životov, zdravia a majetku svojich občanov.
9. 4
Bezpečnostné zložky Slovenskej republiky sú riadené a kontrolované legitímnou civilnou mocou, aby
sa zabránilo zneužitiu silových zložiek v politickom súboji.

Slovenská národná strana - Košické programové tézy pre Slovensko

- 22 -

10.

Kultúrny štát

10. 1
Slovenská republika chráni a zveľaďuje dedičstvo svojich predkov.
10. 2
Slovenská republika dôsledne chráni a rozvíja slovenský jazyk ako základný pilier slovenského národa.
10. 3
Slovenská republika podporuje rozvoj slobodnej tvorby a kritického myslenia predovšetkým prostredníctvom verejnoprávnych a nových médií.
10. 4
Slovenská republika systematicky podporuje pôvodnú slovenskú kultúru (ľudové umenie, literatúru,
výtvarné umenie, dramatické umenie, hudobné umenie, pohybové umenie a audiovizuálne umenie).
10. 5
Slovenská republika považuje za kľúčové efektívne prepojenie tradičných kultúrnych hodnôt s modernými
prístupmi využívajúcimi pozitíva tvorivého priemyslu v prospech národnej kultúry.
10. 6
Slovenská republika vytvára efektívne podmienky na ochranu a revitalizáciu kultúrnych pamiatok.
10. 7
Slovenská republika systematicky podporuje a rozvíja kultúrny ráz krajiny a jej citlivé pretváranie človekom
ako významný aspekt kvality života.
10. 8
Slovenská republika vytvára podmienky na rozvoj kultúry národnostných menšín a podporuje kultúrnu
rozmanitosť štátu a jeho obyvateľov.
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11.

Štát a zahraničná politika

11. 1
Trvalou a najvyššou hodnotou slovenskej zahraničnej politiky je mier.
11. 2
Slovenská republika vykonáva svoju zahraničnú politiku v súlade s národnými a štátnymi záujmami
s prihliadnutím na hodnotové, bezpečnostné a hospodárske priority.
11. 3
Slovenská republika nemá žiadne územné nároky voči iným štátom a rešpektuje medzinárodné záväzky,
ktoré nie sú v rozpore s národnoštátnymi záujmami a záujmami svojich občanov.
11. 4
Slovenská republika uznáva princíp medzinárodnej spolupráce a rešpektovania práva v medzinárodných
vzťahoch.
11. 5
Slovenská republika vyhodnocuje svoju účasť v nadnárodných štruktúrach podľa hodnotových princípov
uvedených v tomto dokumente, ako aj z pohľadu výhodnosti pre štát a jeho občanov.
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Tézy volebného programu 2016
Štát musí byť riadený a spravovaný tak, aby svojou činnosťou vytváral podmienky
na neustály rozvoj v budúcnosti. Slovenská národná strana vie, že nastal čas na pozitívne zmeny.
Spoločenský
a ekonomický rast nášho štátu sa odvíja aj od týchto programových priorít, ktoré
si národniari stanovili na najbližšie volebné obdobie ako programové piliere v podobe téz:
1. Vytvárať predpoklady na plnenie základných úloh štátu autochtónneho slovenského národa,
ktorými sú zabezpečenie ekonomickej prosperity, sociálne istoty jeho občanov a ochrana národnoštátnych
záujmov v spoločenstve národov. Len tak je možné, aby zo Slovenska bol stabilný, silný a všeobecne
rešpektovaný štát.
2. V medzinárodných vzťahoch aktívne podporovať všetky iniciatívy vedúce k nastoleniu mieru
a mierových riešení medzinárodných konfliktov. Vo vzťahu k Európskej únii brániť a nedopustiť ďalšiemu
prenosu zvrchovaných kompetencií a právomocí Slovenskej republiky v prospech bruselského
byrokratického centra a to v súlade s programovými hodnotami obsiahnutými v dokumente Popradské
memorandum – www.popradskememorandum.sk.
3. Vytvoriť efektívny verejný sektor, znížiť administratívu, zmeniť štruktúru štátnej a verejnej správy a nové
územnosprávne členenie regionálnej samosprávy. Dôsledne profesionalizovať a odpolitizovať štátnu
správu, zaviesť tzv. štátnu definitívu pre kľúčových štátnych a verejných zamestnancov, ale zároveň
im zrušiť kolektívnu zodpovednosť a presunúť individuálnu zodpovednosť do roviny občianskeho,
obchodného a trestného práva.
4. Konsolidovať verejné financie - základným východiskom finančnej politiky v rámci správy štátneho
rozpočtu je dlhodobá udržateľnosť verejných financií a napĺňanie základných cieľov Slovenskej národnej
strany v tejto oblasti: krátkodobého cieľa, ktorým je vyrovnané rozpočtové hospodárenie a dlhodobého
cieľa, ktorým je prebytkové rozpočtové hospodárenie štátu a následné znižovanie štátneho dlhu.
5. Zaviesť centrálny výber daní, odvodov a ciel, vytvoriť efektívnu správu verejných zdrojov
prostredníctvom konsolidačných procesov a zníženia administratívnych nákladov. Znížiť daň z príjmov
na úroveň 19% a zaviesť osobitnú daň z obratu pre obchodné reťazce.
6. Poskytovať základnú zdravotnú starostlivosť v SR jednou štátnou neziskovou zdravotnou
poisťovňou. Definitívne ukončiť transformáciu zdravotníckych zariadení a určiť stabilnú sieť
zdravotníckych zariadení.
7. Vypracovať stratégiu nového financovania sociálnej sféry po roku 2020, prijať komplexný zákon
o sociálnom zabezpečení (o sociálnom poistení a o sociálnom sporení). Zabezpečiť dôchodkové
poistenie zo zákona jednou štátnou sociálnou poisťovňou (doplnkové dôchodkové poistenie môžu
poskytovať aj súkromné poisťovne).
8. Prijať komplexný program rodinnej politiky, ako súčasť koncepcie v nadväznosti na pozitívne
programy (napr. národný akčný plán pre deti, národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách).
9. Zlepšiť podnikateľské prostredie zmenou legislatívnych noriem v oblasti vymáhateľnosti práva,
flexibility trhu práce, reštrukturalizačných a exekučných zákonov a korektnej systémovej dotačnej
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politiky. Zrovnoprávniť podnikateľské prostredie cez zásadné protikorupčné opatrenia, hlavne voči subjektom, ktoré systematicky parazitujú na verejných zdrojoch, osobitne v sektore informačných technológií,
v sektore zdravotníctva, dopravy a energetiky. Prijať zásadné opatrenia voči nadnárodným monopolom,
ktoré zneužívajú dominantné postavenie na slovenskom trhu.
10. Prijať zákon o osobitnom režime schránkových spoločností z tzv. daňových rajov, teda
spoločností, ktoré na území Slovenska síce vykonávajú podnikateľskú činnosť, ale svojim špekulatívnym
sídlom využívajú daňové výhody iného štátu. Zároveň zakázať podieľať sa na čerpaní verejných zdrojov schránkovým spoločnostiam a firmám s nejasnou vlastníckou štruktúrou. Zaviesť centrálny register
užívateľov konečných výhod a osôb oprávnených konať za tieto subjekty.
11. Prijať zákon o zdanení monopolov a bánk, zaviesť osobitné zdanenie do výšky 6 %, lebo
predovšetkým banky a telekomunikačné spoločnosti dlhodobo zneužívajú svoje dominantné postavenie
na trhu v neprospech svojich klientov, čiže občanov, malých i stredných podnikateľov a živnostníkov.
12. Prijať ústavný zákon o ochrane strategických spoločností, ktorým je daná povinnosť vlády odkúpiť,
spravovať a rozvíjať majetkové účasti v strategických spoločnostiach tak, aby štát nad nimi už nikdy
nestratil kontrolu. Zároveň zákonom definovať strategické podniky a striktne zakázať akejkoľvek vláde
nakladať s majetkovými právami v strategických spoločnostiach tak, aby stratila nad nimi majoritnú
kontrolu (osobitne zamerané na energetiku, plynárenstvo, petrochemický priemysel, telekomunikácie).
13. Zaviesť paušálnu daň pre živnostníkov, daňovo a finančne podporovať rozvoj malého a stredného
podnikania s cieľom podporiť rodinné podnikanie. Zároveň znížiť administratívnu záťaž a náklady
pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby na minimum. Zrušiť licencie pre právnické a fyzické
osoby. Zrušiť odvodovú povinnosť pri určitých typoch pracovno-právnych zmlúv (brigádnická činnosť,
dohoda o vykonaní práce). Znížiť DPH na 10% pre zariadenia cestovného ruchu.
14. Vytvoriť systém efektívnejšieho využívania prírodného a nerastného bohatstva Slovenska
a zároveň zachovať prírodné a krajinotvorné dedičstvo ako základnú hodnotu. Osobitnú pozornosť venovať
vodným zdrojom a možnostiam využitia geotermálnych prameňov. Obnoviť kúpeľné centrá .
15. Zvýšiť podporu nosných odvetví hospodárstva, najmä priemyslu, moderných technológii,
pôdohospodárstva ako základných predpokladov zvýšenia zamestnanosti a rozvoja vidieka najmä
v najmenej ekonomických rozvinutých regiónoch Slovenska.
16. Prijať zákon o potravinovej sebestačnosti ako nástroja na trvalé dominantné postavenie domácich
producentov na slovenskom trhu. Zaviesť definíciu domácej potraviny. Zmeniť prístup Slovenskej
republiky z pasívnej transformácie platieb EÚ na aktívnu politiku rozvoja s angažovaním sa štátu na úrovni
porovnateľnej s okolitými štátmi.
17. Vypracovať dopravný model Slovenska s cieľom definovať alokáciu dopravnej záťaže a vzájomnej
interakcie medzi diaľničnú, cestnú, železničnú, kombinovanú, leteckú a vodnú dopravu. Navrhnúť systém
optimalizácie integrovanej regionálnej, prímestskej a mestskej dopravy a systém alokácie verejných dopravných služieb. Predefinovať verejný záujem v oblasti dotovanej verejnej dopravy, vypracovanie korektných pravidiel vo vzťahu k súkromnej sieti dopravcov a ich vzájomnej súťaživosti. Dobudovať diaľničné
siete a siete rýchlostných cestných komunikácií, definovať postupnosť výstavby obchvatov miest a obcí.
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18. Dokončiť proces rekodifikácie občianskeho práva, v súvislosti s prijatou novou úpravou občianskeho
procesného práva je potrebné dokončiť reformu prijatím nového znenia Občianskeho zákonníka ako
hmotno-právneho kódexu. Zvýšiť nároky na odbornosť, občiansku bezúhonnosť a etické správanie
sa sudcov a to tak v pracovnom, ako aj v súkromnom živote. Zlepšiť informovanosť o činnosti súdov
a zvýšiť transparentnosť výkonu súdneho povolania, ktorá zároveň oslabí nežiaduci politický
a ekonomický tlak, ktorý zasahuje do práce súdov.
19. Dôrazne uplatňovať vízovú politiku voči tzv. ekonomickým imigrantom. Prijať zákon o zákaze
nosenia burky a zákaze výstavby minaretov. Novelizovať zákon o cirkvách tak, aby bolo zvýšené
kvórum na registráciu novej cirkvi a náboženskej spoločnosti na 50 000 členov.
20. Vypracovať novú koncepciu obrany štátu ako súčasti jednotného bezpečnostného systému, nové
sformovanie ústavného a právneho stavu bezpečnosti obrany štátu. Zaviesť dobrovoľnú vojenskú službu,
s cieľom zlepšenia prípravy mladých ľudí v oblasti zdravotníctva a bezpečnosti. DVS musí byť založená
prísne na slobodnom rozhodnutí jedinca. Podporiť revitalizáciu slovenského obranného priemyslu
s dôrazom na prednostné vyzbrojenie a vystrojenie slovenských ozbrojených síl.
21. Revidovať a rozvíjať školskú reformu, najmä v oblasti obsahovej prestavby a to prostredníctvom
sústavy vzdelávacích štandardov (ISCED). Zvýšiť funkčnú gramotnosť žiakov, zlepšiť tvorivé, samostatné
a kritické myslenie a kreativitu žiakov.
22. Zabezpečiť zvýšenú a systémovú podporu kultúry aj prostredníctvom rozvoja kreatívneho
priemyslu. Prijať zákon o športe, ktorý rieši aj problematiku financovania masového, výkonnostného
a vrcholového športu.
23. Prijať zákon o majetkových priznaniach ako základné východisko nielen deklarovaného, ale
aj reálneho úsilia v boji s korupciou.
24. Systematicky prehlbovať oddelenie zákonodárnej, výkonnej a súdnej moci. V dlhodobom horizonte
nastavovat systém fungovania štatu na vzájomnej kontrole týchto zložiek systémom bŕzd a protiváh.
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Sľubujeme, že dodržíme...
Členovia Predsedníctva Slovenskej národnej strany, členovia rozšíreného Predsedníctva SNS
ako aj členovia SNS sa zaväzujú, že urobia všetko pre to, aby naplnili a skonkretizovali predložené Košické
programové tézy pre Slovensko do podoby uceleného volebného programu pre Slovensko, ktorého
základnou myšlienkou je: SILNÝ ŠTÁT A HRDÝ OBČAN TVORIA ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO. Naším záujmom
je vybudovať Slovensko, ktoré bude dobrým miestom pre život všetkých jeho občanov.
Chceme Slovensko ako silný štát - štát, kde sa jeho občania budú cítiť dobre, komfortne
a najmä dôstojne!

Rozšírené Predsedníctvo SNS, Košice, 6. júna 2015
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