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1. Slovensko je prvé, Slovensko je absolútne suverénne – pri
každom opatrení sa musí zohľadniť primárny záujem Slovenska
ako krajiny, ktorá je postavená na princípoch sociálnej spravodlivosti, kresťanstva a vlastenectva. Medzinárodné záväzky voči
EÚ, NATO, OSN a ostatným medzinárodným organizáciám nesmú poškodzovať záujmy Slovenskej republiky. Ideologickým zásahom zo zahraničia cez medzinárodné inštitúcie sa musí Slovensko účinne brániť.

spravodlivosti – tí, čo pracovali, sa musia mať lepšie ako tí, čo
nepracovali. Súčasne bude potrebné výrazne zvýšiť úroveň najnižších dôchodkov.

2. Žiadna medzinárodná organizácia alebo nadnárodná inštitúcia nemôže diktovať etnické zloženie Slovenska. Akékoľvek
snahy o nanútenie imigrácie sa musia stretnúť s jednoznačným
odmietnutím. Slovensko musí zabrániť neoprávnenému vstupu
imigrantov na svoje územie, a to aj posilnením monitorovania
na hraničných priechodoch. Neoprávnení imigranti musia byť
okamžite deportovaní na územie, odkiaľ prišli.

7. Slovenské školstvo sa v maximálnej možnej miere sústredí
na technologické a prírodné vedy so zameraním na robotiku,
biotechnológie, informačné technológie, aplikovanú matematiku
a fyziku, a to s výraznou podporou štátu. Štát určí, ktoré odbory
bude prioritne financovať.

3. Slovenská republika dodrží svoje spojenecké záväzky. V rámci
nich splní požiadavku zaistenia obranyschopnosti svojho územia vlastnými silami a vybudovania funkčného modelu teritoriálnej obrany postavený na dobrovoľných zálohách ako doplnenie
ozbrojených síl. Musí byť zavedená príprava obyvateľstva na katastrofické situácie, výučba na školách o prvej pomoci a civilnej
obrane. Cieľom je, aby obranná a bezpečnostná politika bola dosiahnutá konsenzom čo najväčšieho počtu politických strán.

6. Štát ako prioritu zabezpečí dostupnú zdravotnú starostlivosť
pre všetkých. Je potrebné neodkladne riešiť platové tarify lekárov, a najmä zdravotných sestier. Spoločnosť sa musí postarať
o odkázaných a dlhodobo chorých občanov.

8. Slovensko musí v čo najväčšej miere usilovať o potravinovú
a energetickú sebestačnosť. Štát musí zastaviť drancovanie lesov, prírodných zdrojov Slovenska, zabezpečiť účinnú ochranu
vodných zdrojov. Zároveň musí zastaviť špekulácie s pôdou.
9. Štát musí zaviesť hmotnoprávnu zodpovednosť politikov,
zvýšiť účinnosť boja proti korupcii, a to najmä odstránením výnimiek a sprehľadnením verejného obstarávania. Zároveň zabezpečiť lepšie podmienky pre sudcov a súdy s cieľom posilnenia
nezávislosti súdnej moci.

4. Slovensko musí predísť populačnému kolapsu,
opatreniami na podporu rodiny dosiahnuť zvýšenie počtu novonarodených detí a prijať efektívne opatrenia na zabránenie odchodu mladých
ľudí do zahraničia. Pritom musí usilovať o trvalé zvyšovanie kvality života občanov.
5. Sociálna pomoc neprispôsobivým musí
skončiť v plnom rozsahu. Štát zabezpečí prácu namiesto dávok. Musí platiť princíp sociálnej
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10. Sloboda slova musí byť garantovaná v plnom
rozsahu. Vyjadrenie názoru, resp. iný prejav verejnej povahy, pokiaľ nejde o priame vyhrážanie sa konkrétnej osobe či skupine osôb, nebezpečné ohováranie alebo navádzanie na
trestný čin, či ohrozovanie mravnej výchovy
mládeže alebo rušenie verejného poriadku
obscénnym správaním na verejnosti, nesmie
byť za žiadnych okolností trestné, či inak záIng. Slavěna Vorobelová
konom postihnuteľné.
predsedníčka strany

„MILIARDA pre RODINY“ - NAŠA PRIORITA
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Uplatníme 3x vyšší
daňový bonus
na každé dieťa.
Pracujúcim rodičom tak v podobe
nižších daní okamžite prispejme sumou
cca 70 eur/mesiac na každé dieťa.

Zavedieme 3 ročnú
materskú dovolenku.
Spolu s materskou dávkou vo
výške 100 % platu matky.

Sledujte nás aj na
www.facebook.com/narodnakoalicia
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Rozbehneme masívnu
výstavbu štartovacích
nájomných bytov pre
mladé rodiny.
V krátkodobom horizonte podporíme
výstavbu 25 000 bytov, v strednodobom
horizonte výstavbu 50 000 bytov.

www.narodnakoalicia.sk

