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Otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky 

 

Vec: Programové vyhlásenie vlády SR 

 

 

Vážený pán predseda vlády, 
 

Únia Slovákov v zahraničí Vás chce týmto otvoreným listom osloviť a požiadať o prehodnotenie tej 

časti v Programovom vyhlásení vlády SR, ktorá sa týka Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Dovoľte nám, aby sme v tejto súvislosti vyslovili poľutovanie nad skutočnosťou,  že autori tohto 

mimoriadne dôležitého dokumentu vymedzili otázkam Slovákov žijúcich v zahraničí iba minimálny priestor.  

Nevieme si vysvetliť, prečo sa v 65- stránkovom texte Programoveého vyhlásenia vlády SR venuje 

starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí jedna-jediná veta, ktorej obsah navyše vzbudzuje dojem, že 

postoj Vašej vlády k pretrvávajúcim problémom slovenského zahraničia  má iba deklaratívny charakter. 
 

2.     POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII A VO SVETE 

Svetová politika a multilaterálne vzťahy 
starostlivý prístup k problematike ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. 

Vláda bude v tejto súvislosti podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, tradície a jazyka Slovákov 

žijúcich v zahraničí. Prijme potrebné systémové a organizačné opatrenia a bude využívať potenciál spoločen-

ských organizácií, vrátane cirkví, ako aj dialóg s partnermi v zahraničí. 
 

Mrzí nás, že úsliie, ktoré sme vynaložili na to, aby sme tvorcov Programového vyhlásenia  presvedčili o 

nutnosti prevziať aspoň niektoré z našich požiadaviek  uvedených v: „Desať základných požiadaviek 

Slovákov zo zahraničia“ (doručili  sme Vám ich 10.4.2012  prostredníctvom Úradu vlády SR) vyšlo nazmar. 

Napriek nášmu sklamaniu chceme naďalej veriť, že sa nám podarí presvedčiť Vás, vážený pán predseda 

vlády SR, o nutnosti konštruktívneho dialógu s cieľom posunút vzťahy medzi Slovenskou republikou 

a slovenskou diaspórou na kvalitatívne výššiu úroveň. Privítali by sme, keby vláda SR prijala čo najskôr také 

opatrenia, ktoré by viedli k prepotrebným štrukturálnym a aj personálnym zmernám v relevantných orgánoch  

štátnej správy SR, ktoré sú podľa nášho názoru nevyhnutným predpokladom pre obnovenie vzájomnej dôvery 

a naštarovanie nových aktivít, medzi ktoré patrí na poprednom mieste aj aktívna podpora záujmov Slovenskej 

republiky zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí.   
 

Veríme, že spravíte všetko, čo bude vo Vašich silách, aby sa slovensko-slovenská spolupráca dostala na 

takú úroveň, aká jej prináleží. 

 

S úctou 

 
 
 
Dušan Klimo  Pavol  Podolay          Dušan Tóth   Aristid Zelenay 
Nemecko   Nemecko           Kanada   Švajčiarsko 

 

 

10. mája 2012 

 

Vážený pán 

JUDr. Robert Fico, CSc. 

predseda vlády Slovenskej republiky 

 

Bratislava 
 

Príloha: Desať základných požiadaviek Slovákov zo zahraničia 
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Desať základných požiadaviek Slovákov zo zahraničia. 

 

1. Zriadenie stálej komisie  pre Slovákov žijúcich v zahraničí  (SvZ) pri Výbore pre zahraničné veci NR SR, 

kde by mali SvZ trvalé zastúpenie. 

 

V relevantných výboroch NR SR by SvZ mali status pozorovateľa s hlasom poradným zastúpenie v týchto 

výboroch: 

 Výbor pre európske záležitosti, 

 Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu  

 Výbor pre sociálne veci  

 Výbor pre zdravotníctvo  

 Zahraničný výbor 

 Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport  

 Výbor pre kultúru a médiá  

 Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny 
 

2. Novelizácia zákona č. 474 za pripomienkovacej a dohliadacej účasti zástupcov SvZ počas celého procesu 

novelizácie ÚSŽZ by sa mal stať samostatným orgánom štátnej správy s vlastným rozpočtom. O predsedovi 

ÚSŽZ by rozhodovala NR SR, pričom SvZ by dostali možnosť navrhnúť vlastného kandidáta. Zriadenie 

konzulárnej evidencie SvZ. 
 

3. Novelizovanie zákona o občianstve SR, ktorá by  umožnila získať občianstvo SR každej osobe, ktorá má 

aspoň jedného predka slovenského pôvodu. (bez ohľadu na počet predchádzajúcich generácií alebo dĺžku 

pobytu na území Slovenska (Lex sanguinis). 
 

4. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom  právnej ochrany 

slovenských rodín, detí a mládeže v zahraničí. 
 

5. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory škôl  

s vyučovacím jazykom slovenským a vzdelavacích centier v zahraničí. 
 

6. Navýšenie finančných prostriedkov v dotačnom systéme pre SvZ na minimálne takú úroveň, ako  

dostávajú menšiny na Slovensku (v roku 2011: 4.034 mil. €). 
 

7. Vytvorenie legislatívneho rámca a zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom podpory duchovnej 

starostlivosti o SvZ. 
 

8. Zabezpečenie voľného príjmu programov STV v zahraničí. 
 

9. Vytvorenie podmienok pre pravidelné vysielanie STV o živote, činnosti, kultúre a práci Slovákov  

žijúcich v zahraničí. 
 

10. Zintenzívnenie prác na dokončení a čo najskoršie spustenie projektu aktívnej podpory záujmov  

Slovenskej republiky v zahraničí zo strany Slovákov žijúcich v zahraničí. 

 

 

"Ak si sami nepomôžeme, nik nám nepomôže." 
 

 


