POLITICKÝ PROGRAM
(určený na pripomienkovanie širokej verejnosti
aktualizovaný 25. 7.2015)

Charta ľudskosti
Súhrn základných ľudských potrieb pre dôstojný ţivot v 21 storočí

1. Človek ţijúci v zdravom ţivotnom prostredí.
Pre zdravý vývoj človeka je dôleţité zdravotné ţivotné prostredie v ktorom sa nachádza.
Preto zdravé ţivotné prostredie je jednou zo základných ľudských potrieb na ktorých treba
stavať zdravý vývoj celej spoločnosti. Vo vzťahu človek príroda musí existovať vyváţený
stav. Človek má právo vyuţívať nerastné bohatstvo ako aj všetky dary prírody na uspokojenie svojich základných potrieb. Nemá však právo prírodu drancovať z cieľom vytĺcť
z darov zeme a prírody osobné bohatstvo a nepotrebný prepych a luxus. Ekonomika štátu
musí fungovať v súlade so zdravým ţivotným prostredím. Hlavným mottom
v ekonomickom rozvoji človeka musí byť:
„Prospešné pre človeka, neškodiace prírode“

2.Dostatok zdravej stravy – potravinová sebestačnosť
Kaţdodennou základnou potrebou človeka je nasýtiť sa. Preto je potrebné, aby kaţdý človek mal dostatok zdravej stravy a aby v 21storočí nikto nemusel trpieť hladom. Preto je
potrebné zvyšovať produkciu potravín z cieľom zabezpečiť 100%nú potravinovú sebestačnosť v pestovaní produktov, ktoré sa na našom území dajú dopestovať a su nedeliteľnou súčasťou stravy v našej krajine.
Nasýtený občan – stop hladu a nedostatku!

3. Dostupnosť strechy nad hlavou
Potrebou kaţdého človeka je mať strechu nad hlavou. Ţijeme v 21 storočí a je neprípustné, aby spoločnosť túto úlohu nedokázala vyriešiť. Aby sme na uliciach museli stretávať
ľudí spávajúcich po kanáloch, na lavičkách v parkoch či v akýchkoľvek iných nedôstojných podmienkach. Preto je potrebné aby kaţdý občan mal moţnosť získať cenovo dostupné bývanie, bez toho aby sa musel na 30 rokov zadlţiť.
Dostupné a dôstojné bývanie pre kaţdého¨

4, Dostupnosť, kvalifikovanej bezplatnej zdravotnej starostlivosti
Zdravie nemôţe byť tovarom, pretoţe je základnou prirodzenou potrebou človeka. Preto
kaţdému občanovi musí byť poskytnutá celoţivotná kvalifikovaná a bezplatná zdravotná
starostlivosť. Zdravie spoločnosti musí byť na prvom mieste. Zo zdravotníctva musia byť
odstránené všetky skupiny ktorých cieľom je parazitovať a priţivovať sa na ňom.
Zdravie nieje tovar- zdravotníctvo nesmie byť oblasťou drancovania

5. Dostupnosť vzdelania
Vzdelanie je prirodzenou základnou potrebou človeka. Preto kaţdý občan musí mať prístup ku vzdelaniu. Pre zdravý vývoj jednotlivca i celej spoločnosti je neprijateľne aby na
ceste ku vzdelaniu stáli neprekonateľné finančné prekáţky, ktoré by bránili rovnakému
prístupu kaţdého občana ku vzdelaniu.
Dostupnosťou vzdelania k spoločenskému pokroku
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6. Práca pre kaţdého
Práca je základnou tvorivou činnosťou človeka. A preto mať prácu je základnou ľudskou
potrebou. Práca musí byť dostupná kaţdému občanovi. Kaţdý občan musí dostať prácu
primeranú jeho vedomostiam, schopnostiam, fyzickým či psychickým moţnostiam. Práca
musí byť dostatočne ocenená, aby pracujúci človek mohol zo svojej práce slušne ţiť. Hodnoty vytvorené ľudskou prácou, musia slúţiť celej spoločnosti a nie majiteľovi fabriky.
Majiteľmi fabrík musí byť totiţ celá spoločnosť a nie jednotlivec ako je to v súčasnosti.
Rovnako prirodzenou potrebou človeka su dôstojné pracovné podmienky. Ich zmyslom
má byť, zlepšovanie a skvalitňovanie pracovného prostredia, zniţovanie pracovného zaťaţenia a skracovanie pracovného času. Stroj má slúţiť človeku a nie človek stroju.
Prácu a dôstojné pracovné podmienky pre kaţdého
Človek pre spoločnosť, spoločnosť pre človeka
Stroj slúţiaci človeku a spoločnosti. Nie spoločnosť slúţiaca stroju

7. Pokojná staroba
Prirodzenou potrebou človeka je aby svoju jeseň ţivota preţil dôstojne, bez strachu
o budúcnosť. Do dôchodku má človek odchádzať vo veku ktorý mu umoţní svoju starobu
preţívať aktívne. Je nemysliteľné, aby bol vek odchodu do dôchodku neustále zvyšovaný.
Vek odchodu do dôchodku sa musí vrátiť na úroveň spred „reformy“ Teda na 60 rokov
u muţov a 55 rokov u ţien. Je to totiţ optimálny vek na odchod do dôchodku. Výška dôchodku musí odráţať pracovné zaradenie človeka a jeho prospešnosť pre spoločnosť. Súčasne však musí dosahovať takú úroveň aby dôchodca ktorý celý ţivot pracoval nepociťoval biedu a nedostatok.
Úctu a dôstojnosť tvorcom hodnôt v jeseni ich ţivota

8. Mierové spoluţitie
Mier patrí taktieţ medzi základné prirodzené potreby človeka. Preto si zaslúţi spoločnosť
bez vojenských blokov, vojen, vojnového štvania a rozsievania nenávisti. Človek si zaslúţi spoločnosť tolerantnú ku všetkým národom a štátom, presadzujúcu mier
a porozumenie.
Mierový svet pre kaţdého, stop vojnovým štváčom
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Vykorisťovaní a utlačovaní obyvatelia Slovenska, ktorí slúţite ako kvalifikovaná lacná
pracovná sila pre násobenie ziskov finančných magnátov a ešte máte byť za to vďační
a ďakovať svojim „chlebodarcom“,
okradnutí o všetko, čo ste vlastnými rukami vybudovali, orabovaní o základné ľudské
práva,
tvrdo pracujúci, neraz odlúčení na celé mesiace od vlastných rodín, aby ste vlastným potom zabezpečili existenciu pre seba a svoje deti a pritom naplnil vrecká úţerníkov a parazitov,
dovoľte, aby sme ako jediná revolučná marxisticko-leninská strana na Slovensku predstavili svoj riadny politický program.
Sme marxisticko-leninskou stranou, ktorá si plne uvedomuje, ţe súčasné kapitalistické zriadenie je tu len v prospech triedy vykorisťovateľov, vidíme, ţe napriek pokroku
v technológiách sa ľudstvo nemá lepšie ale naopak, prudko rastie počet ľudí v sociálnej
núdzi. Aj ten, kto pracuje je chudobný. Vidíme, ţe kapitalizmus potrebuje na svoje fungovanie vyvolávať celosvetové konflikty. Výsledky našej práce sú odsávané svetovým kapitálom a naša vykonaná práca sa teda neprejavuje v raste ţivotnej úrovne, práve naopak,
sociálne práva sú prekáţkou vo fungovaní trhu.
Keďţe výsledky práce celých národov sú odsávané svetovým kapitálom, ktorý
navyše stále tlačí na zniţovanie nákladov, predovšetkým na pracovnú silu, na zabezpečenie ţivotných potrieb obyvateľstva neostáva mnoho prostriedkov. Jediná moţnosť, ako
zmeniť súčasnú situáciu, je dostať sa do konfliktu s vládnucou triedou kapitalistov.
Ţiadne prostriedky navyše nám z neba nespadnú. Politické strany, ktoré sú poskokmi
kapitalistov nikdy nepriniesli a ani neprinesú zlepšenie ţivotnej úrovne. Môţu priniesť len
nekonečné sľuby a heslá. Finančný kapitál je plne previazaný s politikou do ktorej pumpuje gigantické sumy. On rozhoduje o čom sa bude a o čom sa nebude hovoriť, on rozhoduje o čom sa bude premýšľať, čo je v móde a čo je na smiech.
Kapitalistické zriadenie zaloţené na vykorisťovaní človeka človekom musí byť
nahradené socialistickým zriadením, v ktorom pracujeme spoločne pre seba, nie spoločne
pre vrchných 5%. Neexistuje ţiadna legislatívna úprava, ktorá zmení súčasnú situáciu bez
toho, aby šla proti záujmom kapitálu, či uţ domáceho alebo svetového.
Súčasný poriadok a právo stavia zisk a vykorisťovanie vysoko nad človeka a jeho
potreby. Okrem toho, ţe nepracujeme pre seba, pre spoločnosť, ale pre súkromných vlastníkov podnikov, neraz za 400 € mesačne, platíme si zdravotné odvody, ktoré však nejdú
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale na zisky súkromných spoločností, platíme za
lieky, ktoré sme zaplatili najmenej 1000 krát. Za samozrejmosť, akou je pre pracujúceho
človeka strecha nad hlavou a teplo domova, platíme úţerníckym bankám na úrokoch tisícky eur za nič! Pre banku je to číslo, pre nás sú to však tisícky riadne odpracovaných hodín. Ak sa niekto pokúsi narušiť hodnoty súčasného zriadenia, okamţite čelí obvineniu
a súdy rozhodnú v jeho neprospech, dôjde k zablokovaniu účtov. Krajina, ktorá sa postaví
medzinárodnému zločineckému kapitálu sa dostáva do ekonomickej a politickej izolácie,
čelí rozsiahlej ohováračskej kampani, snahám o rozvrat, kontrarevolúciu aţ po otvorený
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vojenský zásah.
Najväčším dôkazom protiľudovosti kapitalizmu je fakt, ţe v čase kríz na svoje
ďalšie fungovanie, prerozdelenie trhov a naštartovanie ekonomiky potrebuje svetové konflikty, v ktorých nechá zomrieť milióny ľudí.
Naša strana nepotrebuje „voličov“. Tých potrebujú strany, ktorým ide o to, dostať
sa ku korytu a odplatiť sa svojim sponzorom. Nepotrebujeme ľudí, ktorí nás zvolia a budú
dúfať, ţe im bude lepšie. Nechceme ľudí, ktorí budú čakať, ţe „tam niečo spravíme“. Potrebujeme ľudí, ktorí aktívne stoja za revolučnými poţiadavkami, ktoré dokáţu podporiť
v uliciach, štrajkoch, ale aj ďalšími formami. Potrebujeme odváţny a uvedomelý národ,
pretoţe stojíme proti mocnému nepriateľovi.
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PRACOVNÉ PRÁVO
Zaviesť všeobecnú pracovnú povinnosť.
Zodpovedajúce pracovné ohodnotenie.
Povinné odbory v podnikoch.
Minimálna mzda 600 eur pri osemhodinovej pracovnej dobe.
Nezaplatenie za prácu je trestný čin.
Kontrola dodrţiavania pracovnej doby, dĺţky turnusov, pracovných prestávok
a celkových pracovných podmienok.
Zintenzívniť a zvýšiť právomoci inšpekcie práce.
Demokratizácia riadenia firiem, vymeniteľnosť nadriadených i podriadených.
Odborárov platiť cez štátne fondy, do ktorých prispievajú podniky.
Trestné stíhanie za šikanovanie, skrytú diskrimináciu.
Zrušiť pracovné agentúry.
EKONOMIKA A HOSPODÁRSTVO
Socialistická ekonomika, zaloţená na všeľudovom vlastníctve výrobných prostriedkov a plánovanie výroby podľa skutočných potrieb spoločnosti
Demokratizácia riadenia výroby, osobná zodpovednosť za dosiahnuté výsledky od dielne aţ po vládu
Presadzujeme podniky so štatútom „národný podnik“, ktoré sú súčasťou štátneho mechanizmu k uspokojovaniu potrieb obyvateľstva.
Dostupnosť sluţieb bez ohľadu na ich ziskovosť.
Deprivatizácia a zákaz privatizácie.
Posilnenie právomoci finančnej polície proti korupcii, machináciám
a tunelovaniu.
Systém jednej banky, ktorá odvádza peniaze do rozpočtu.
Vlastná mena.
Vyuţitie druţstiev v priemyselnej výrobe
ZDRAVOTNÍCTVO
Vyhnať súkromný sektor zo zdravotníctva do najväčšej moţnej miery.
Zrušiť súkromné zdravotné poisťovne. Všetky odvody pouţiť na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti.
Poisťovňa nesmie mať štatút akciovej spoločnosti.
Pracovať na vývoji a technickom výskume, ktoré zabezpečia výrobu liekov,
zdravotníckych prístrojov a sluţieb, bez vyuţívania súkromných firiem.
Bezplatné a dostupné zdravotníctvo.
Zaviesť jasné štandardy pri výkone prác a dodrţiavanie pracovnej doby lekárov a sestier. Zabezpečiť prepustenie personálu, ktorý hrubo porušil štandardy.
Určenie maximálneho platu riaditeľa a manaţmentu poisťovne.
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Zrušiť priamu i nepriamu reklamu v zdravotníctve.
Zrušiť sponzorstvo a prednostné vyšetrenie.
Kúpeľníctvo vrátiť do rúk štátu. Musí slúţiť pracujúcej triede z dôvodu psychického a fyzického zaťaţenia.
Opatrenia proti úplatkom:
uţ v podmienkach kapitalizmu ozrejmovať nemorálnosť a škodlivosť úplatkárstva,
uţ v rámci kapitalistického práva a zákonov zaviesť maximálnu moţnú kontrolu nad financiami v zdravotníctve a zdravotných poisťovniach,
pôsobiť na pacientov v tom smere, aby sa nebáli úplatkárstvo a nekvalitnú
zdravotnú starostlivosť oznamovať,
v rámci platných zákonov dôsledne postihovať úplatkárstvo a nekvalitnú
zdravotnú starostlivosť,
v socialistickej spoločnosti tieto v kapitalizme čiastkové riešenia ďalej upevniť a rozvíjať pre úplné odstránenie terajších problémov v zdravotníctve,
v socialistickej spoločnosti vyuţívať jej politické orgány na otvorené
a verejné pranierovanie spomínaných neduhov v zdravotníctve, tak na strane
lekárov, ako aj pacientov,
v socialistickej spoločnosti pomocou prísnej celospoločenskej kontroly nad
zdravotníctvom, financovaním zdravotníctva plne z verejných prostriedkov,
odstránením súkromného vlastníctva a podnikania v zdravotníctve, úplne
odstrániť všetky ekonomické pohnútky k úplatkárstvu.
ŠKOLSTVO
Bezplatné školstvo bez výhrady (od materskej po vysokú školu).
Prispôsobiť vzdelávací proces potrebám spoločnosti.
Vyučovanie prepájať s praxou.
Povinný predškolský ročník.
Jeden povinný cudzí jazyk.
Zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie škôl.
Vychovať vlastnú kvalifikovanú technickú a vedeckú inteligenciu.
Ţiadne dotácie pre súkromné a cirkevné školy.
Vyučovanie podľa jednotných osnov.
Adekvátne finančné ohodnotenie učňov počas praxe.
Zváţiť systém vysokoškolského vzdelania pre učiteľky materských škôl
a zdravotné sestry.
Radikálne obmedziť byrokraciu na školách.
Vychovávať mládeţ v duchu antifašizmu, vlastenectva a priateľstva medzi
národmi
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ZAHRANIČNÁ POLITIKA
Vystúpenie z NATO
Vystúpenie z eurozóny a z EÚ
Hľadanie zahraničných partnerov, ktorí jednajú ako rovní s rovným
Obchodovať s krajinami s reálnou menou
Odmietnutie zmluvy TTIP
Podpora pokrokových hnutí vo svete, rázne vystupovanie proti reakčným vládam
DOPRAVA
Obmedziť individuálnu dopravu formou sprístupnenia a modernizácie verejnej
dopravy.
Jediným oprávneným prevádzkovateľom hromadnej dopravy sú mestské alebo
štátne podniky. Je vylúčené, aby polosúkromné firmy boli dotované mestami.
Všetok zisk sa vráti do rozpočtu mesta/štátu.
Obnova ţelezničných tratí.
Preferovať budovanie podnikov blízko ţelezničných trás.
Stopercentná elektrifikácia ţelezníc.
Modernizácia vlakov a sluţieb.
Zlúčenie ţelezničných spoločností do jednej so značkou Národný podnik.
Zjednotenie zliav pre všetky druhy dopravy.
Zavedenie rýchlovlakov na trase Košice – Ţilina – Bratislava, so zastávkami
výlučne v týchto mestách.
Dokončenie diaľnic.
AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
obmedziť jednostrannú výrobu osobných automobilov a všestrannejšie rozvinúť
automobilový priemysel.
Presun časti výroby osobných automobilov k výrobe nákladných automobilov a
stavebných strojov, autobusov, trolejbusov a strojárskych súčiastok pre električky a vlaky.
vytvorenie všestranných obchodných vzťahov, čiţe preorientovať sa zo západoeurópskeho trhu viac na Rusko, Čínu, Indiu a juţnú Ameriku.
100% súčiastok automobilov montovaných v automobilkách na Slovensku musí
byť vyrábaných na Slovensku, od základnej suroviny aţ po hotovú súčiastku. To
isté platí o strojoch a výrobných linkách pouţívaných pri výrobe a montáţi automobilov.
O týchto záleţitostiach navrhujeme spoločné rokovania s jednotlivými auto
mobilkami a dodávateľmi pre automobilových priemysel pôsobiacimi na
Slovensku. Výsledkom rokovaní má byť:
kto sa v akej miere bude podieľať na financovaní takéhoto rozvinutia automobi-
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lového priemyslu na Slovensku,
v závislosti na tejto miere určiť podiel na rozhodovaní a zisku v automobilových
podnikoch,
určenie minimálnej miery ďalších investícií do rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku.
Ak automobilky nebudú ochotné na takéto rokovania pristúpiť, bude nutné ich
podniky na území Slovenskej republiky vyvlastniť a následne prebudovať podľa hospodárskych potrieb Slovenskej republiky.
STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE
Bytové priestory majú slúţiť výhradne na bývanie.
Vybudovanie systému národných stavebných podnikov aj subdodávateľov
(cement, betón, tehly a pod.)
Opustené alebo poloprázdne developerské projekty, ktoré sú často len
„práčkou peňazí“, znárodniť a následne ponúknuť rodinám formou nájomných
bytov.
Rozvoj miest a obcí smerovať k rozvoju potrieb obyvateľstva. Anarchia trhu
nemôţe určovať tvar miest. Rozhodujúce slovo budú mať obyvatelia formou
miestneho referenda.
Zákaz vlastnenia viacerých bytov jednou osobou. Uprednostňovať formu nájomných bytov v osobnom uţívaní.
Pre firmy a školy vybudovať kvalitné ubytovne či internáty. V bytoch majú
bývať rodiny.
Funkčný zákon o čiernych stavbách.
Stanoviť maximálnu výšku úroku pri hypotéke, zrušiť poplatky za jej poskytovanie. Smerovať k vytvoreniu národnej banky, ktorá bude poskytovať mladomanţelské pôţičky.
ŠPORT
V plnom rozsahu podporovať mládeţnícky šport vrátane zabezpečenia všetkých
pomôcok a výstroje.
Dotácie poskytovať na rozvoj všetkých športov rovnomerne.
Obmedziť platy hráčov a športových funkcionárov. Zamedziť, aby športové kluby boli akciovými spoločnosťami.
KULTÚRA
RTVS by mali poskytovať vyváţené informácie.
Odoberať licencie pri porušení zákona o ohrozovaní mravnej výchovy detí
a mládeţe.
Zastaviť mediálne zarábanie na malomyseľných a psychicky (duševne) chorých ľuďoch, napr. v reality šou.
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Zastaviť mediálnu tvorbu propagujúcu primitívne násilie, nedôstojné správanie sa k človeku a egocentrizmus.
Podporovať výchovné, náučné a na príkladoch vysvetľujúce programy, zamerať sa na históriu a kultúru našich predkov, vychovávať ku spolupatričnosti
a hrdosti.
Podpora zachovania tradícií predkov, podpora folklórnych súborov, miestnych
múzeí a pamiatok.
Podpora kultúry národnostných menšín.
Zákaz rozoberania trestných činov. Je to návod na ich páchanie na vyššej
úrovni.
Obmedziť nehorázne odmeny „umelcov“. Vyriešiť spravodlivé odmeňovanie.
Zakázať podvodnícke TV súťaţe.
Vyňať folklórnu hudbu spod autorských zväzov
STAROBA A DÔCHODOK
Pretoţe neustále stúpa produktivita a celková produkcia, zavedieme vek odchodu do dôchodku 60 (pre muţov) a 55 rokov (pre ţeny).
Zabezpečiť spravodlivé dôchodky pre všetkých opätovným prepočítaním podľa zákona o dôchodkovom zabezpečení spred roku 1989. Do úvahy vziať pomer platov a cien.
Určiť minimálny a maximálny dôchodok – minimálny vypočítať na základe
základných potrieb a nákladov.
Pri fyzicky náročných prácach, kde sa pracuje 12 hodín denne, zarátavať do
odpracovaných rokov 1,5 násobok odpracovanej doby.
VODA, PÔDA A NERASTNÉ BOHATSTVO
Všetky vodné zdroje a nerastné bohatstvo v rukách štátu.
Zrušiť poplatky za daţďovú vodu.
Tvrdé sankcie pre znečisťovateľov podľa výšky majetku.
POĽNOHOSPODÁRSTVO a HOSPODÁRSTVO
Znárodniť všetku poľnohospodársku pôdu, lesy a lúky a dávať ju do uţívania
iba osobám, ktoré na nej preukázateľne pracujú.
Potravinová sebestačnosť.
Podpora zakladania národných potravinárskych podnikov, ako aj miestnych
druţstiev.
Dohliadať na kvalitu ţivota zvierat chovaných v potravinárskych a mäso spracujúcich podnikoch. Je neprípustné, aby tieto zvieratá akýmkoľvek spôsobom
trpeli počas ţivota či poráţania.

POLITICKÝ PROGRAM VZDOR-STRANA PRÁCE
NÁBOŢENSTVO
Kaţdému občanovi SR garantovať slobodu vierovyznania.
Odluka cirkvi od štátu.
Štátna podpora len na historické pamiatky v správe cirkvi.
Zistiť skutočný majetok cirkvi.
Odstúpiť od zmluvy s Vatikánom.
Rozšíriť daňovú povinnosť aj na príjmy cirkví
REFERENDÁ
Záväznosť referenda – hlasovali občania, politici uţ nemusia
ŢIVOTNÉ PROSTREDIE
Tvrdšie tresty a kompenzácie za znečisťovanie a tvorbu čiernych skládok
Odstraňovanie čiernych skládok
Výchova na školách, kurz ochrany prírody, pravidelné prednášky
Ponechať isté chránené územia bez zásahu človeka
Kaţdý okres bude mať vybrané miesta pre náučné chodníky pre školy
Vrátiť systém zálohovania fliaš – mlieko, minerálky, prechádzať z plastov na
sklo
Reklamné letáky musia byť z recyklovaného papiera
Ekologizácia elektrární a teplární
Podporovať alternatívne pohony automobilov a strojov
Budovať alternatívne elektrárne – vyuţiť aj strechy rozľahlých budov, skladov,...
ENERGETIKA
Elektrárne, teplárne výhradne ako národné podniky
Zniţovanie energetickej náročnosti budov
VAZENSTVO A JUSTÍCIA
Trestná zodpovednosť sudcu za nesprávne rozhodnutie
Trestná zodpovednosť prokurátora za nekonanie vo veci
Uzákoniť sudcov z ľudu
Tresty za nečinnosť polície
Tresty za šikanovanie občanov
Zákaz styku so závadnými osobami
Pracovná povinnosť odsúdených
Prísne tresty za výrobu a distribúciu tvrdých drog
Vyčistenie ulíc od násilných a agresívnych skupín

