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SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ
(Maľba) Andrej Hlinka a Martin Rázus 16. októbra 1932 Zvolenský manifest

Spájame národné, kresťanské a sociálne sily
Národniari a Kuffovci podpísali Memorandum za život a vlasť
V predvečer Pochodu za život podpísal
predseda Slovenskej národnej strany
(SNS) Andrej Danko a predseda
Kresťanskej demokracie život a prosperita (KDŽP) Tomáš Taraba Memorandum za život a vlasť. Začíname celospoločenskú diskusiu na tému ochrany
života.
SNS pozvala k okrúhlemu stolu všetky politické a spoločenské subjekty,
pre ktoré je téma ochrany života a vlasti
dôležitá. Sme štátotvorná strana, ktorá
vybojovala samostatnosť Slovenska.
Dôsledne dbáme na ochranu rodiny
a na to, aby sa rodilo na Slovensku viac
detí. Spoločne s KDŽP budeme brániť
kresťanské a štátoprávne tradície slovenského národa. Za prvoradú považujeme tradičnú rodinu zloženú z otca,
mamy a ich detí. Právo dieťaťa na život
už od počatia je základné ústavné právo,

ktoré si zaslúži politickú a právnu ochranu. Táto téma sa však nesmie politicky
zneužívať. Sme svedkami klamlivej kampane ľudákov, ktorí si trúfalo privlastňujú
túto tému. Zneužívanie otázky ochrany
života zo strany Kotlebu nebudeme
tolerovať. Strana, ktorej členovia nosia
gardistické uniformy a popierajú ľudské
práva iných sa nehanebne ukrýva
za práva nenarodených detí. Takáto
pokrytecká politika a jej predstavitelia nepatria do parlamentu. Slovensko
musí byť moderný štát, ktorý si súčasne
ctí svoje tradície. Preto podporujeme
posilnenie ochrany života, úlohu rodiny,
morálky, obetavosti a lásky medzi ľuďmi.
Odmietame občianske násilie a neznášanlivosť, ako nám ho v tomto období
svojou neúctou a demagógiou predvádzajú neoľudáci a neoliberáli. Národniari presadzujú modernú vlasteneckú
politiku, ktorá ľudí spája, nie rozdeľuje.

Kotleba je
stratený hlas
Ľudáci pomáhajú liberálom
likvidovať slovenskú štátnosť
Každý hlas, ktorý dostane v najbližších
voľbách strana nových ľudákov je hlas, ktorý
prepadol. Prečo? Lebo popierajú holokaust,
negujú oslobodenie Slovenska Červenou
armádou, SNP považujú za protislovenský
puč, útočia na menšiny a bijú vlastných
poslancov. S Kotlebom si nikdy nesadne
za rokovací stôl ani Putin, ani Orbán, ani
Zeman, ani ďalší významní politici. Ľudácka
politika šliape po slovenskej národnej myšlienke gardistickými čižmami.

Čítajte vo vnútri!

VIAC INFORMÁCIÍ O REKREAČNÝCH POUKAZOCH, ICH VYUŽITÍ A BENEFITOCH NÁJDETE NA WWW.REKREACNE.SK
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Znižujeme dane!
Myslíme na budúcnosť
Slovenska

Chceme pre vás
lacnejšie potraviny!

Športový poukaz
pre vaše deti

Obchodné reťazce by mali začať znižovať
ceny potravín. Výrazne sme znížili DPH
na potraviny dennej spotreby. 10% daň
z pridanej hodnoty znamená, že obchodníci sa už nemôžu na nič vyhovárať a musia
začať znižovať ceny.

Chceme, aby naša mladá generácia športovala a bola zdravá. Preto sme zaviedli od
roku 2020 športové poukazy do výšky 500 €.
Podmienkou je, že musíte byť zamestnaný vo
firme alebo byť SZČO najmenej 24 mesiacov.

SNS podporuje potravinovú sebestačnosť
Slovenska. Jednou z ciest ako to docieliť,
je znížiť daň na potraviny, ktoré produkujú
slovenskí poľnohospodári a potravinári.
Nižšia DPH sa týka týchto produktov:
maslo, cmar, kyslé mlieko a smotana,
jogurt, kefír, acidofilné mlieko a smotana,
tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný
cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené
alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy
alebo kakao, syry a tvaroh, ovčia bryndza,
prírodný med, zemiaky, rajčiaky, cibuľa,
cesnak, pór, kapusta, karfiol, kaleráb,
kel, hlávkový šalát, čakanka, uhorky
šalátové a nakladačky, strukoviny, ostatná
zelenina, jablká, hrušky, duly, chlieb, sladké
pečivo, koláče, sušienky, ostatné pekárske
výrobky, tiež obsahujúce kakao, hostie,
prázdne oblátky, oblátky na pečenie, ryžový
papier, ovocné a zeleninové šťavy.

Zamestnávateľ Vám môže preplatiť najviac
275 € nákladov na športovú činnosť dieťaťa,
ktoré je v športovom klube. Motiváciou
zamestnávateľa, aby vám poskytol tento dobrovoľný príspevok je, že športový poukaz je
oslobodený od platenia daní a odvodov ako
zamestnancom tak aj zamestnávateľom.
To znamená, že je pre zamestnanca aj zamestnávateľa omnoho výhodnejším spôsobom
odmeny ako priama finančná odmena, ktorá
podlieha plateniu daní a odvodov. Športový
poukaz môžu využiť všetci zamestnanci
v súkromnom aj verejnom sektore, ako aj
zamestnanci na polovičný pracovný úväzok.
Budujeme moderný systém podpory mladých
športovcov.

Slovenská národná strana rozumie ekonomickým princípom.
Preto ak na jednej strane
dávame výhody zamestnancom, musíme poskytnúť benefity aj zamestnávateľom.
Cieľom našej podpory sú malí
a strední podnikatelia, pretože
tí tvoria chrbtovú kosť našej
ekonomiky. Máme odvahu meniť
systém. Zrušili sme daňové
licencie a teraz sme výrazne
znížili dane. Vďaka SNS je
od 1. Januára 2020
zavedená nová 15% sadzba
dane z príjmu právnických
osôb a živnostníkov! Týka
sa
všetkých
podnikateľov,
ktorých ročný obrat nepresiahne sumu 100 000 €! Zníženie
sadzby dane zvýši potenciál
domácich investorov. Týmto
výrazne podporujeme domáci
podnikateľský potenciál. Nová
15% daň bude veľmi atraktívna
aj pre zahraničných investorov
a inovatívne projekty našich
mladých podnikateľov. Sme
štátotvorná
strana,
preto
pomáhame Slovensku rásť!

Plníme sľuby, rušíme koncesionárske poplatky!
Naši seniori si zaslúžia lepšiu a dôstojnejšiu jeseň života. Preto postupne zavádzame
opatrenia, ktorými zlepšujeme kvalitu života slovenských dôchodcov. Národniari plnia
svoje sľuby. Od budúceho roka všetci poberatelia starobného dôchodku, predčasného
starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského, vdoveckého dôchodku
a sirotského dôchodku, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti nebudú
platiť koncesionárske poplatky Rozhlasu a televízii Slovenska. Od platenia koncesií
sú oslobodení aj všetci, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi. Vzišli sme z národa,
pracujeme pre národ!
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KLAMSTVO
používajú Kotlebovci ako základný politický nástroj.

Poďme vyvrátiť niektoré
z nich...
PRAVDA

LOŽ

Kotleba je
stratený hlas
(Pokračovanie)

Kotleba tu nikdy žiadny poriadok
neurobí! Pracuje len ústami a nie sú
za nim žiadne výsledky. Stačí sa pozrieť
na totálne fiasko, ktoré po sebe zanechal
v Bystrickej župe. Preto si nemýľme
ľudácku a vlasteneckú politiku! SNS je
najstaršia slovenská politická strana.
Je našou povinnosťou upozorniť ľudí, aby
si uvedomili, že voľbou ľudákov ich hlas
prepadne. Kotleba trieštením národných
síl môže opäť dosiahnuť víťazstvo neoliberálov, ako to už raz urobil pri prezidentke Čaputovej.

Istanbulský dohovor
zastavili ľudáci.

Istanbulský dohovor proti LGBTI zastavila
iniciatíva SNS.

Ľudáci majú dobré vzťahy
s Ruskom.

Nadštandardné vzťahy
s Ruskom má SNS.

Ľudáci spravia poriadok
v štáte.

Ľudáci pohoreli pri správe
Bystrického kraja.

Nelegálnu migráciu
zastavili ľudáci.

Marrakéšsky Globálny pakt
o migrácii zastavil tvrdý postoj SNS.

SNS podporuje rekonštrukciu
letísk Američanmi.

SNS zmluvu o vstupe amerických vojsk
na Slovensko zablokovala.

Ľudáci bojujú
proti liberalizmu

Kvôli Kotlebovi národné hlasy prepadli
v prospech slniečkárov a Čaputovej.

Rusi považujú Kotlebu za neonacistu
Správa Ministerstva zahraničných
vecí Ruskej federácie z 6.mája 2019
má názov „ O situácii ohľadom oslavy
nacizmu, šírenia neonacizmu a iných
praktík, ktoré prispievajú k eskalácii
moderných foriem rasizmu, rasovej
diskriminácie, xenofóbie a s tým súvisiacej neznášanlivosti v Slovenskej
republike“.
Rusi v správe konštatujú, že, cit.:
„na Slovensku je oficiálne zaregistrovaná strana, Ľudová strana naše Slovensko (ĽSNS), ktorá otvorene vyznáva extrémistické myšlienky s prvkami
rasovej nenávisti a najmä aktívne
využíva protirómsku rétoriku. Medzi
základné princípy strany patrí orientácia
na vytvorenie národne a sociálne orientovaného štátu (národný socializmus

- nacizmus), ktorého modelom je pro fašistická Slovenská republika počas druhej
svetovej vojny.“ Líder strany Marián
Kotleba, bol opakovane zadržiavaný
políciou za propagovanie vykrikovanie
nacionalistických hesiel počas masových
udalostí.“ Je pozoruhodné, že Kotleba bez
hanby víta v Bystrici ruský motorkársky
klub Noční vlci, ale na výročie SNP vyvesuje čierne zástavy! Je pozoruhodné,
že vykrikuje heslá na podporu Ruska,
ale osloboditeľov z Červenej armády nazýva banditmi. Zrejme trpí na nejakú formu
rozdvojenia osobnosti... Úprimný záujem
o Rusko ľudáci iba predstierajú.
Nastal čas, aby ľudia poznali pravdu
o týchto ľuďoch. Síce sa tvária ako
vlastenci, ale v skutočnosti oslavujú
nacistov a urážajú pamiatku tisícov obetí
SNP.
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Vďaka iniciatíve predsedu Slovenskej
národnej strany Andreja Danka a podpore
slovenských vlastencov veje pred budovou
parlamentu najväčšia štátna vlajka
na území Slovenskej republiky.

Vlajka všetkých Slovákov

„Slovensko je náš domov, ktorý sme povinní budovať a chrániť. Vyzývam občanov
Slovenskej republiky, aby sa na tom podieľali. Biela, modrá a červená symbolizujú
rovnosť, bratstvo, slobodu všetkých slovenských občanov. Naša vlajka nie je ani
hnedá, ani dúhová, ale má tie najkrajšie
farby. Nech Boh chráni toho, kto na tento
stožiar zavesí inú ako slovenskú vlajku,“
povedal počas slávnostného vztýčenia štátnej vlajky predseda Národnej rady Andrej
Danko. Veríme, že prvého septembra budú
Slováci oslavovať nielen Deň Ústavy ale aj
Deň národnej vlajky.

Bránime Slovensko - pred ekonomickým kultúrnym a sociálnym úpadkom

UROBILI SME PRE VÁS:
ZNÍŽILI DANE

ZRUŠILI POPLATKY

PODPORILI ŠPORT

☑ zvýšili sme minimálnu mzdu ☑ zaviedli sme 13 a 14 plat - bez daní a odvodov ☑ zaviedli sme rekreačné poukazy – bez daní a odvodov
☑ podporili sme príplatky za prácu cez víkend a sviatky ☑ podporili sme príplatky za nočnú prácu ☑ znížili sme dane pre podnikateľov
a živnostníkov z 19% na 15% ☑ znížili sme daň z príjmov pre firmy z 21% na 15% ☑ zvýšili sme paušálne výdavky pre živnostníkov
☑ zrušili sme daňové licencie ☑ zrušili sme koncesionárske poplatky pre dôchodcov ☑ znížili sme DPH na potraviny a ubytovanie ☑ zvýšili sme platy
učiteľom a vojakom ☑ zaviedli sme športové poukazy pre deti ☑ podporili sme obedy zadarmo pre vaše deti ☑ poskytli sme 100 € každému prvákovi
na školské pomôcky ☑ zvýšili sme podiel slovenských potravín v obchodoch ☑ poskytli sme 25 dní dovolenky pre všetkých zamestnancov s deťmi
☑ STOP LGBTI agenda – zastavili sme Istanbulský dohovor ☑ STOP migrácii – zastavili sme Marrakéšsky dohovor ☑ STOP americkým vojenským
základniam na Slovensku ☑ STOP islamizácii Slovenska – sprísnili sme registráciu nových cirkví ☑ chránime zvieratá – zviera nie je vec ☑ poskytujeme dotáciu na zelenú naftu pre slovenských poľnohospodárov ☑ spustili sme pozemkové úpravy ☑ opravili sme školské telocvične, futbalové
a hokejové štadióny ☑ budujeme cyklotrasy, atletické dráhy a športové haly ☑ poskytujeme stabilizačné pôžičky pre študentov ☑ zvýšili sme mzdy
učiteľom, nepedagogickým zamestnancom a vojakom ☑ zlepšujeme vojenský výstroj a modernizujeme vojenskú výzbroj cez slovenský priemysel
Do konca volebného obdobia sa ešte chystáme pre Vás urobiť:
▶ zavedieme rekreačný poukaz pre dôchodcov ▶ garantujeme minimálny dôchodok ▶ sprístupníme podnikové byty
▶ ochránime deťmi pred zvrhlíkmi - pedofília bude trestný čin ▶ zriadime Ministerstvo cestovného ruchu a športu ▶ zavedieme povinné poučenie ženy
lekárom pred interrupciou ▶ zjednodušíme verejné obstarávanie na rekonštrukciu nemocníc a škôl ▶ zjednodušíme živnostenské podnikanie
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