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SLOVO PREDSEDU

ŠTÁT VERZUS OBČAN
TEXT ROMAN STOPKA • FOTO JANA BIROŠOVÁ

Prihováram sa tým, ktorí už stratili vieru v nezištnosť politikov a ich
ochotu konať v prospech voliča, občana, národa a republiky. Prihováram sa tým, ktorí odmietajú zúčastniť sa na voľbách, pretože
sú oprávnene presvedčení, že voľby neponúkajú nijaký výber a nech
zvolia kohokoľvek z ponuky, výsledok bude vždy rovnaký. Po voľbách
je záujem voliča, občana republiky a dokonca aj budúcnosť republiky samotnej podriaďovaná záujmom zahraničných sponzorov a len
svoje záujmy strážiacich globalistov. Obraciam sa na tých, ktorí si už
všimli, že na volebné sľuby a predložené vízie sa po voľbách automaticky zabúda a politikmi získaná moc sa upriamuje na naplnenie
osobných ambícií vodcov strán či tých, ktorí politikom financovali ich
kariéru a neraz aj súkromnú existenciu. Občan, ktorý im pod vplyvom
informačnej manipulácie postúpil na spravovanie svoj podiel na štátnej moci, je vytlačený do zabudnutia a z poslaneckého mandátu v
NR SR sa stáva súkromné vlastníctvo politickej strany, ktorá sa podľa
toho aj správa, nielen k republikovému majetku, ale aj k ochrane záujmov a slobôd občana i jeho majetku. Pochybujem, že politik, ktorý
takto pracuje, si vie predstaviť následky svojho konania aspoň pre
svojich voličov, ak už nie pre všetkých našich potomkov. Prihováram
sa tým, ktorí nechcú byť sluhami politikov, ale majú ambíciu dosiahnuť stav, keď celá NR SR, všetci ministri a celá vládna i výkonná
moc budú slúžiť najprv záujmom nášho občana, nášho štátu a až potom prídu na rad potreby a zámery iných. Viem, že početnosť nášho
obyvateľstva i výkonnosť domácej ekonomiky nás dáva do značnej
závislosti od štátov určujúcich globálnu politiku sveta. Preto pripúšťam, že môžeme byť voči zahraničným partnerom vo vyrovnaných
vazalských vzťahoch, ale odmietam akceptovať takú mieru nesamostatnosti, ktorá nás tlačí do totálnej závislosti od sluhov ich sluhov.
Odmietam podrobiť sa vnútornej i zahraničnej politike založenej na
vytrvalom, účelovom upravovaní pravdivých informácií na prospech
záujmov zahraničných vlastníkov našich informačných prostriedkov.
Odmietam taký stav v našom štáte, keď zdravotnícke zabezpečenie
psíka prevyšuje starostlivosť o zdravie občana, kontrolované mierou
zisku zdravotnej poisťovne. Hoci je už na Slovensku politických strán
ako smetia, vo voličskom vedomí stále prevláda názor, že sa niet na
koho obrátiť vo veciach ochrany občana pred svojvôľou chamtivcov,
najrozmanitejšími formami manipulácie a destabilizáciou štátnosti. Na zvrátenie stavu sme sa rozhodli založiť politickú stranu Práca
slovenského národa. Kto zmýšľa podobne, má príležitosť.

www.psn.sk
http://www.romanstopka.sk/12-psn-blog/35-stop-zneuzivaniu-politickej-moci
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KTO SME:
Štátu nemôže prospievať štátnik, ktorý ho nechce!
Štátu nesmú diktovať tí, čo na jeho prospech nepracovali
a pracovať nechcú!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sme tí, ktorým sa nepáči, aby v spore medzi lekármi a štátom bol
nezdravý človek rukojemníkom.
Sme tí, ktorým sa dvíha žalúdok nad masovým šírením klamstiev
a poloprávd v masmediálnych prostriedkoch.
Sme tí, ktorí si musia odpľuť, keď vidia koľko kriku sa spraví okolo ubližovania túlavému psíkovi, ale o zmlátení bezbrannej ženy
príslušníkom bezpečnostnej služby sa mlčí.
Sme tí, ktorí sa hrozia ak polícia nedokáže vypátrať a usvedčiť vrahov a zároveň prepúšťa zo svojich radov skúsených odborníkov.
Sme tí, ktorí nesúhlasia s poskytovaním zahraničných pôžičiek za
horších podmienok, než si ich sami berieme.
Sme tí, ktorí sa nechcú nečinne prizerať ako štátni funkcionári
nedokážu, alebo nemajú záujem čeliť rozbujnenej korupcii, devalvujú moc štátu a nútia voliča vypisovať petície.
Sme tí, ktorých poburuje ľahostajné šafárenie so štátnym majetkom vytvoreným generáciou našich rodičov a krátkozraká ľahkovážnosť pri spravovaní národného bohatstva.
Sme tí, ktorí dvíhajú varovný hlas proti znevažovaniu evolúciou
nastolených a teda prirodzených ľudských hodnôt, deformovaniu
pravdy, ospravedlňovaniu príživníkov, popularizovaniu zločincov
a démonizovaniu peňazí.
Sme tí, ktorých poburuje ignorantstvo zákonodarcov voči záujmom a potrebám občana a arogancia s akou likvidujú autoritu
zákona a štátu, ktorá preto rýchlo upadá.
Sme tí, ktorí sú odhodlaní brániť a zveľaďovať národné hodnoty,
existenciu, nezávislosť, zvrchovanosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.
Sme tí, ktorí sa divia koho si národ vo voľbách vybral na svoje
zastupovanie, komu dal do rúk štátnu moc, keď vládne a koaličné
problémy riešia na úkor voličskej a štátotvornej väčšiny!
Sme tí, ktorým sa bridia politici poklonkujúci manažmentu predstavujúcemu zahraničný kapitál, ktorý včera dostal darom naše
fabriky či technologické zariadenia a dnes vydiera vlády bezočivou
cenovou politikou, pričom neplatí dane a destabilizuje trh práce,
čím diktátorsky ovplyvňuje výsledky demokratických volieb.
Sme tí, ktorí varujú všetkých pred bezbrehou svojvôľou vlastníkov
masmédií deformujúcich pravdu svojimi komentármi.

Viac na: http://www.psn.sk/kto-sme

2

PRÁCA

SLOVENSKÉHO NÁRODA

1/2017

www.psn.sk
www.romanstopka.sk

Informačný magazín politickej strany PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA

Prioritná vízia PSN:

� Našim prvoradým cieľom je trvalý prospech občanov, zvrchova-

nosť, suverenita, nezávislosť, územná celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.

� Politika i politici majú slúžiť prítomným i budúcim záujmom štát
tvoriacich občanov SR a bezpečnosti štátu.

� Zahraničná politika štátu má byť vedená s cieľom posilňovať au-

toritu SR v medzinárodnom prostredí s dôrazom na jej teritoriálnu, energetickú, informačnú, potravinovú, obchodnú bezpečnosť
a minimalizáciu neprospechu z každej závislosti.

� Zbaviť republiku deštruujúcich dlhov i nevýnosných pôžičiek.
� Dosiahnuť priemerný mesačný príjem a životnú úroveň pracujúcich a zaslúžených dôchodcov popredných štátov EÚ v reálnom
časovom horizonte.

� Zrovnoprávniť podmienky na rozvoj domáceho i zahraničného
podnikania.

� Obrannú a bezpečnostnú politiku podmieňovať záujmami SR a jej
občanov.

� Zabezpečiť

zdroje pre energetickú, informačnú, potravinovú,
obchodnú, dopravnú, finančnú samostatnosť republiky a medzi
národné partnerstvá uzatvárať na základe rovnoprávnosti a oboj
stranného prospechu.

� Zachovanie slobôd a práv občana SR, nedotknuteľnosť jeho majetku, záväznosť a vymožiteľnosť právnych a sociálnych istôt.

� Zachovanie a posilnenie zvrchovanosti, suverenity, nezávislosti
Slovenskej republiky a nedotknuteľnosti jej hraníc.

� Povinnosť nielen občana voči štátu,ale aj štátu voči občanovi.
Viac sa na: http://www.psn.sk/nas-ciel
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NÁŠ TÍM
FOTO JANA BIROŠOVÁ

Mgr. Roman Stopka
predseda strany Práce slovenského národa (PSN)

Narodil sa 10. februára 1969 v Trenčíne. Vyštudoval Strednú priemysel
nú školu v Novom meste nad Váhom. Je absolventom Vysokej školy
Jána Amosa Komenského v Prahe. Po ukončení štúdií začal pracovať
v Keramoprojekte Trenčín. Od roku 1992 pôsobil vo vrcholových riadia
cich pozíciách v slovenských i medzinárodných obchodných spoločnostiach (DUX, Citelum Slovakia), dnes je predsedom predstavenstva
v spoločnosti NECO SK. Na základe svojich vnútorných hodnôt a vzťahu
k Slovensku sa rozhodol v roku 2007 vstúpiť do SNS. V októbri 2012 ho
zvolili do funkcie podpredsedu SNS, na ktorú, ako sám hovorí, sa prepracoval od radového aktivistu cez predsedu okresnej a krajskej rady.
Ako člen SNS bojoval za záchranu základných hodnôt a ideálov tejto
strany. Odmietol sa však stotožniť s politikou nového predsedu strany
a v októbri 2014 opustil rady národniarov. V decembri 2014 sa rozhodol
založiť nový politický subjekt Práca slovenského národa (PSN).
www.romanstopka.sk

Ing. Emil Vestenický
Genmjr. v.v., podpredseda strany Práce slovenského národa (PSN)

Pochádza z roľníckej rodiny z Turej neďaleko Levíc. Po absolvova
ní VVU OJ vo Vyškove na Morave v roku 1969 pracoval ako profe
sionálny vojak. Počas svojej vojenskej kariéry prešiel prevažne
veliteľskými, ale aj štábnymi funkciami od veliteľa čaty až po veliteľa
pozemného vojska Armády SR. Do hodnosti generála ho vymenoval
prezident SR v roku 1994. Je absolventom vojenskej akadémie AZ
v Brne a Akadémie generálneho štábu Ozbrojených síl v Moskve.
V roku 1999 prešiel osemmesačným anglickým jazykovým kurzom
v USA a potom absolvoval americký vojenský právnický kurz na
riadenie zahraničných operácií v podmienkach spojeného velenia
NATO. Od roku 2005 pracoval pre odborný kabinet národniarov,
v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom NR SR za SNS. V súčasnosti
sa spolu s Romanom Stopkom podieľa na založení novej politickej
strany Práca slovenského národa, ktorej hlavným poslaním je šírenie pravdy a udržanie zvrchovanej Slovenskej republiky. Patrí medzi
tých, ktorým nie sú cudzie slová ako morálka, česť a spravodlivosť.
www.vestenicky.sk

Mgr. Ľuboš Masár
podpredseda strany Práce slovenského národa (PSN)

Narodil sa 7. júna 1981 v Trenčíne. Študoval na Strednej priemyselnej škole v Novom meste nad Váhom odbor technický manažment.
V roku 2016 ukončil štúdium učiteľstvo ekonomických predmetov na
Dubnickom Technologickom Inštitúte v Dubnici nad Váhom. Počas
štúdií pôsobil na rôznych pozíciách ekonomického, finančného,
výkonného i generálneho riaditeľa v súkromných firmách. Od roku
2014 stojí na čele stavebno-obchodnej spoločnosti, ktorú založil, lebo
verí, že práca sa dá robiť kvalitne, rýchlo, načas a vždy profesionálne.
V tomto duchu jeho firma rieši všetky, či už malé, alebo veľké projekty.
www.lubosmasar.sk

4

PRÁCA

SLOVENSKÉHO NÁRODA

1/2017

www.psn.sk
www.romanstopka.sk

Informačný magazín politickej strany PRÁCA SLOVENSKÉHO NÁRODA

PSN V MÉDIÁCH

KTO NEPRACUJE, NECH NEJE
TEXT LENKA EREMIÁŠOVÁ • FOTO JANA BIROŠOVÁ

Na slovenskej politickej scéne začala pôsobiť nová politická strana,
ktorá predstavila svoje zámery informačnom sneme v Trenčíne. Stretnutie delegátov politickej strany Práca Slovenského národa (PSN) sa
uskutočnilo pod vedením predsedu Romana Stopku, podpredsedov
Emila Vestenického a Ľuboša Masára. Úvodné slovo patrilo podpredsedovi strany, generálmajorovi v. v. Emilovi Vestenickému, ktorý
vysvetlil dôvody založenia politickej strany. Podľa jeho slov vznikla na základe stúpajúcej nespokojnosti ľudí v Slovenskej republike,
ale aj ako reakcia na postupujúcu likvidáciu samostatného a zvrchovaného štátu. Vo svojom vystúpení povedal, že Práca slovenského
národa chce byť iná ako ostatné štandardné politické strany, ktoré
pred voľbami občanom dávajú rôzne sľuby, no po voľbách sa na
všetko zabudne. Strana vznikla dvomi kľúčovými cestami. Prvou bolo
vyzbieranie 14-tisíc podpisov na založenie novej politickej strany.
Súbežne si jej predstavitelia vzhľadom na skúsenosti pri registrovaní
nových politických strán na Ministerstve vnútra SR zvolili ako poistku, aby predišli prípadným pochybnostiam o množstve vyzbieraných
podpisov, aj ďalšiu cestu. V tejto súvislosti PSN prevzala štruktúry
existujúcej strany, ktorú obrodila svojím programom. Postavili sme
novú budovu na starom pozemku, uzavrel svoju úvodnú reč Emil
Vestenický.

Domáce verzus zahraničné
Nosné vystúpenie mal predseda PSN Roman Stopka, ktorý delegátov oboznámil s hlavnými myšlienkami a informáciami o prioritách
a cieľoch politickej strany Práca slovenského národa. Na úvod povedal, že politickú stranu nezaložili z túžby po moci. „Založili sme ju
a usilujeme sa o politickú moc preto, aby Slovensko napredovalo
a zachovalo si svoje miesto medzi významnými národmi Európy.
Založili sme ju preto, aby sme zabránili rozbitiu štátu či jeho pohlteniu
niektorým z našich susedov.“ Podľa slov predsedu Romana Stopku
sa na slovenskom národe už napáchalo mnoho s prispením našich
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politických vodcov, ktorým dal národ na svoje nešťastie vo voľbách
moc: „Rozbili nám náš moderný priemysel a rozpredali slovenské
podniky za babku. Problémom sú pripravované zákonné normy na
rozpredaj slovenskej poľnohospodárskej pôdy zahraničným záujemcom, ktorí sú minimálne 3- až 5-krát solventnejší než našinci, a to
za ceny, ktoré sú pre nich v porovnaní s ich domácim prostredím
oveľa výhodnejšie. Potravinovú a energetickú bezpečnosť sme hodili cez plece ako Cigán lopatu. Napriek tomu, že máme dostatok
úrodnej pôdy, pastvín a vody na to, aby sme si zabezpečili kvalitné obilniny, strukoviny, zemiaky, mlieko, syry, vajíčka, pestré mäso
od dvojnohých vtákov po štvornohé svine (nemyslím tých v politike),
dovážame zámerne vyrábanú nekvalitu, ale platíme plnohodnotne.
Nepotrebujeme nijaké potravinové odpady zo zahraničia, pretože
máme potenciál vyrobiť si vlastné, kvalitné a zdravé potraviny. Do
čerta, zamýšľam sa nad tým, prečo rozpredávať našu pôdu a ložiská
minerálnych vôd cudzincom?“
Podľa predsedu PSN Romana Stopku bolo Slovensko najsebestačnejším štátom v elektrickej energii z jadrových zdrojov. „Mali
sme najlacnejšiu elektrinu a pozrite sa, čo z toho máme dnes. Máme
dve atómové elektrárne na vlastnom území a platíme desaťnásobok
pôvodnej ceny za kW, samozrejme cudzincom, ktorí elektrárne vlastnia.“ Predseda strany zároveň upozornil, že Slovákom dnes z Bruselu diktujú nimi nevolení úradníci. Komu sa zodpovedajú? Nadraďujú
svoje normy slovenským obchodníkom, poľnohospodárom, priemyselníkom, stavbárom, lekárom, živnostníkom a dokonca aj záhradkárom či drobnochovateľom. Kto potrebuje normy typu obmedzenia
produkcie Tokajského vína či bravčového mäsa? Určite nie občan
Slovenska.

Nenásytní pažravci
Predseda PSN Roman Stopka sa na sneme vyjadril aj k aktuálnej
domácej politickej situácii: „Kým je a koho predstavuje naša vládnuca elita dnes? O tom svedčia nepretržité škandály, ktoré okolo nich
vznikajú a zanikajú. Tieto škandály definujú ich podstatu. Nejde im
o prospech republiky, ani o prospech národa. Vidia len seba, sú to
nenásytní pažravci. Oni aj tí, ktorí ich nominovali. Z Danka je kapitán,
z Hrnka zatknutý dopravný delikvent, Fico zachraňuje ceny energií,
ktoré Slovákom naordinoval jeho nominant, a Bugár si pomaďarčuje
dediny a mestá už aj na železničných staniciach na území, ktoré
Maďarsko malo pod palcom po Viedenskej arbitráži. Aby to nekričalo, ministerka Lucia Žitňanská si zakladá politickú políciu a pokúša sa
národných reprezentantov obviniť z fašizmu a extrémizmu.“
Predseda PSN Roman Stopka sa dotkol aj financovania politickej
strany. Zdôraznil, že jej slabinou môže byť nedostatok finančných
prostriedkov, pretože PSN sa nemieni podriadiť mocenským a oligarchickým vplyvom. Stranu budujú klasickým pyramídovým spôsobom.
Ako ďalej povedal, ideová a programová iniciatíva síce prichádza od
zakladajúcich členov, ale PSN sa opiera o inšpiračnú a akčnú silu
členskej základne, usporiadanej do miestnych organizácií a ostatných štruktúr sledujúcich štátne a územné členenie republiky. Vrcholovým cieľom je získať takú podporu voličov, ktorá dá strane mandát
dostatočnej mohutnosti, aby mohla uplatniť silu pravdivých informácií
a zároveň rozšíriť a upevniť mienku verejnosti v duchu národných
a štátnych záujmov Slovenskej republiky, a to už od školského veku.
Viac na: http://www.psn.sk/35-kto-nepracuje-nech-neje
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Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!
Sv. Bernard

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!

„Prečo sa ten slovenský ľud
každého tak bojí? Doja si
ho sťa kravičku a on ticho
stojí! Ľudia idú ako ovce,
kam ich baran vedie a ku
stolu chodia vtedy, keď je po
obede. Vyvolia si za vyslanMária Rázusová-Martáková ca, koho im rozkážu a keď
majú raz ruky voľné, sami si
ich zviažu. Či to tak má byť
naveky? Niet Slovákom rady?
Kto si sám nevie byť pánom,
nedočká sa vlády!“

Nepochybnou podmienkou
šťastia je práca. Duševná
práca, ktorú máme radi
a fyzická práca, ktorá
prináša apetít a tvrdý,
spokojný spánok.

Immanuel Kant

Jonáš Záborský

www.psn.sk
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