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PSN V POLITIKE

STRÁCAME ZEM POD NOHAMI
Kvalitná orná pôda a pitná voda sú tie najcennej
šie zdroje, akými môže národ disponovať. A Slováci 
majú naozaj veľké šťastie, keďže naša vlasť je ob
darená hojnosťou oboch. Nečudo, že cudzinci by 
radi získali kontrolu nad týmito pokladmi, ktorých 
hodnota sa bude časom len zvyšovať. Ako sa uká
zalo už v mnohých prípadoch, najefektívnejší ná

stroj na presadzovanie cudzích záujmov vo vzťa
hu k menším štátom je Európska únia. A tak sa po 
našej vode stali terčom živého záujmu bruselskej 
mašinérie aj naše polia. 
 
Viac sa dočítate na: http://www.psn.sk/21-aktuality/
psn-v-politike/70-stracame-zem-pod-nohami

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR USTÚPILO EURÓPSKEJ KOMISII 
A ZME NILO ZÁKON, KTORÝ DOTERAZ OCHRAŇOVAL SLOVENSKÚ PÔDU PRED 
PREDAJOM CUDZINCOM. SÚHLASÍTE S PRISPÔSOBENÍM SA BRUSELSKÝM 
POŽIADAVKÁM A ČO TO BUDE ZNAMENAŤ PRE SLOVENSKO DO BUDÚCNOSTI?

Vlastníctvo pôdy je základ zvrchovanosti štátu. Na rozpredaj pôdy je verejnosť 
pripravovaná už roky. Vykonávatelia si postup rozdelili na malé, nevšímané 
kroky, ktorými okliešťujú slovenskú štátnosť. Predaj pôdy cudzincom je súčasť 
demontáže štátnej zvrchovanosti a deštrukcie štátu. Za tento proces nesie 
osobnú zodpovednosť každý predstaviteľ vládnej koalície, ale, žiaľ, aj každý 
ich volič, ktorý im umožnil dostať sa k moci. Smutné je, že aj väčšina dnešnej 
opozície by konala rovnako. Čo bude nasledovať? Zvýšia tlak na domácich 
vlastníkov, aby sa pôdy zbavovali. Môžu to urobiť daňami, znevýhodnením 
domácej poľnohospodárskej produkcie. Pôda prejde do vlastníctva cudzincov, 
kvalitné potraviny a zisky pôjdu do cudziny, nám zostanú ohnuté chrbty a plač 
za stratenou príležitosťou mať svoj štát.

ROMAN STOPKA
PREDSEDA PSN
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PSN V MÉDIÁCH

ŠPINAVÉ RUKY BIELYCH GOLIEROV
Množstvo občanov čoraz viac znechucuje záplava 
škandálov a korupčných afér, ktorých pôvodcami 
sú osobnosti z politického a hospodárskeho života. 
Nie je dôležité, či patria do koalície alebo opozície, 
lebo ani jedna z nich nie je proti tým zahanbujúcim 
javom imúnna. Podstatný je fakt, že nijaká z publi
kovaných káuz nebola dôsledne vyšetrená. Škan
dály sa v našej spoločnosti stali formou riadenia 
štátu. Pre manipulátorov nie je podstatná ich vý
znamnosť, ale upútanie pozornosti občana. Preto 
sa mieša korupcia, zneužitie moci, kriminálne prí
pady či hokejový neúspech. Aké sú však skutočné 
ciele ich širokej publicity?

Viac sa dočítate na: http://www.psn.sk/13-aktuali t y/
psn-a-obcan/54-spinave-ruky-bielych-golierov

L’UBOŠ MASÁR   Kandidát na poslanca VÚC TSK    

PRÁCOU K ZMENE

www.psn.sk

PSN A OBČAN

KANDIDÁT NA POSLANCA ZA PSN
ĽUBOŠ MASÁR sa bude uchádzať o dôveru občanov  
Trenčianskeho kraja vo voľbách do VÚC 4. novembra 2017

Podpredseda strany Práce slovenského národa Mgr. Ľuboš Masár sa rozhodol kandidovať na post  
poslanca do VÚC v Trenčianskom kraji. 

Viac sa dočítate na: http://www.lubosmasar.sk
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PSN O SOCIÁLNOM SYSTÉME

EUTANÁZIA SENIOROV
V nákupnom košíku najlacnejšie potraviny a dilema, či 
dať posledných desať eur vnukovi za vysvedčenie, ale
bo ich minúť na predražené lieky. Aj toto je realita mno
hých ľudí, ktorí celý život poctivo pracovali a dnes žijú 

na hranici chudoby. Zaslúžený odpočinok slo  venských 
dôchodcov získal trpkú pachuť boja o prežitie.

Živoria

Podľa prieskumu Slovenského národného strediska 
pre ľudské práva až 60 percent z nich pocit chudoby 
a 30 percent dokonca nemá financie na najzákladnej
šie ľudské potreby. Každý siedmy senior potvrdil, že 
si musí požičiavať na holé prežitie a mnohí dokážu 
prežiť len vďaka finančnej podpore zo strany rodiny. 

Viac sa dočítate na: 
http://www.psn.sk/11-aktuali ty/psn-o-socialnom-
pro grame/71-eutanazia-dochodcov

PSN V MÉDIÁCH

MAŤ ŠTÁT JE OBROVSKÁ HODNOTA
S vysokoškolským pedagógom a predsedom Slovenskej  
ekonomickej spoločnosti Nezávislých ekonómov Slovenska  
Ladislavom Lysákom

� �  NEZES sa medzi prvými jasne prihlásil k ná-
rodno-emancipačným snahám časti sloven-
skej inteligencie. Splnili sa vaše oča kávania 
po Novembri 1989 a najmä po vzniku samos-
tatnej Slovenskej republiky?

Vývoj, ktorý nastal, nezodpovedal našim predsta
vám. Nepredpokladali sme takú deštrukciu vlastníc
kych vzťahov, nemysleli sme si, že poten ciál slo
venskej ekonomiky sa môže tak rýchlo roztratiť. 

� �  Nemal by sa u nás prijať dôsledný zákon 
na ochranu poľnohospodárskej pôdy, tak ako 
v Maďarsku?
V roku 1997 som ako poslanec Národnej ra dy SR 

vy stúpil v pléne s myš-
lienkou, že by sme 
ma  li prijať zákon na 
och  ranu republiky. 
Pro  ti tomu sa vehe-
ment  ne postavil vtedajší predseda SDĽ Peter  
Weiss. Obvinil ma, že chcem na Slovensku presa
dzovať masarykovské zákony. Lenže ako by sa nám 
dnes zišiel taký rozumný zákon, ktorý by zahrňoval 
napríklad aj paragraf striktne zakazujúci predaj poľ
nohospodárskej pôdy zahraničným vlastníkom.

Viac sa dočítate na: http://www.psn.sk/14-aktuality/
psn-v-mediach/69-mat-stat-je-obrovska-hodnota
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NÁŠ CIEĽ

• Našim prvoradým cieľom je trvalý prospech občanov, zvrchovanosť, suvereni ta, 
nezávislosť, územná celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

ČO POTREBUJEME

• čo najširšiu podporu od rovnako zmýšľajúcich občanov, aby sme vo voľbách zís
kali možnosť tvoriť naše zákony, usmerňovať štátnu moc určujúcu stav v našej 
republike 

• rozšíriť rady o občanov, ktorí oceňujú pravdu, ktorí sa chcú podieľať na správe 
a riadení nášho štátu, ktorí chcú zveľaďovať tradičné hodnoty nášho národa 

• určovať a presadzovať pravidlá racionálneho hospodárenia s národným a ob-
čianskym majetkom, ktorým nie je ľahostajná občianska, národná, štátna 
budúcnosť Slovenskej republiky

PRIDAJTE SA K NÁM

• na regionálnych stretnutiach v rámci celej Slovenskej republiky prezentuj te svo
je postrehy a návrhy na zlepšenie 

• vstúpte do našich radov a rozšírte tak budovanie základne poctivých ľudí, ktorý 
ešte vidia nádej a majú záujem o zveľadenie nášho štátu

• Politická strana Práca slovenského národa medzi sebou privíta každého 
slušného človeka, ktorý má úprimný a nezištný záujem posunúť Slovensko 
dopredu s akceptovaním programových cieľov PSN.

Viac na: http://www.psn.sk/dokumenty-psn/pridajte-sa-k-nam
alebo nás neváhajte kontaktovať mailom: psn@psn.sk
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Práca slovenského národa (PSN), Ružová 111, 019 01 Ilava
psn@psn.sk
tlacove@psn.sk

Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa,  
že by si mohol priehrštiami brať,  
i keby tma Ti každú stopu skryla,  
Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
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