
Stanovisko Generácie 2020 ku Dňu Ústavy Slovenskej republiky 

My, Generácia 2020, ako príslušníci slovenského národa žiadame v Deň Ústavy 

Slovenskej republiky, jedného z najvýznamnejších štátnych sviatkov nielen 

zachovanie súčasného znenia Preambuly Ústavy Slovenskej republiky, ale aj jej 

posilnenie v zmysle národnej identity. Ešte stále sme tu my - Slováci, najpočetnejšie 

spoločenstvo s najsilnejšou a najstaršou kolektívnou identitou s neodňateľnými 

štátotvornými právami i ambíciami a žiadne mocenské menšinové záujmy, či tzv. 

moderné vízie nebudú diktovať, uzurpovať si a vydierať taký starobylý a skúsený 

národ ako je národ slovenský. Zrušenie Dňa Ústavy Slovenskej republiky, ako to 

navrhujú ešte nezrelí tzv. politickí zástupcovia by bol jasným signálom na odovzdanie 

štátu uzurpátorom. Občania budú mať taký vzťah k svojmu štátu, aký ho vytvoria 

samotní predstavitelia štátu. Namiesto toho sme však svedkami odovzdávania jednej 

štátnej strategickej právomoci za druhou. Niekto v našom štáte má mimoriadny 

záujem o opätovnú vojenskú okupáciu Slovenska proti vôli jeho občanov. Ako inak 

nazvať údajný prísľub na pobyt amerických vojsk na letisku Sliač pod zámienkou jeho 

modernizácie? Keďže Slováci nemajú prístup k týmto informáciám, žiadame 

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o prešetrenie a zverejnenie informácií 

okolo tzv. modernizácie sliačskeho letiska.         

S rozhorčením sledujeme nové nebezpečenstvo na podnet Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky ponúkajúce Slovákom dvojité slovensko-maďarské občianstvo. 

Ak ich raz Slovensko udelí, už ich tak skoro nebude môcť zrušiť. Chceme mať v štáte 

a pri slovenskej vláde ďalších cudzích štátnych tajných agentov s cieľom efektívneho 

rozkladu štátu z vnútra? Nové menšinové iredentistické iniciatívy nepoučiteľne aj 

naďalej sledujú rovnaký cieľ, v rámci neho opäť útok na Benešove dekréty a zrušenie 

účinnosti predpisov viažucich sa na právne podložené skonfiškovanie pozemkov. 

Znamenalo by to zrušenie trestu zločincom. V kombinácii s uznaním takýchto 

zdedených majetkov po maďarských predkoch môže hroziť, že ak bude udelené aj 

druhé štátne občianstvo a zároveň takému občanovi sa vráti pozemok, mohol by si 

nárokovať zapísať ho ako nový občan Maďarska. Môže ísť najmä o súvislé pozemky 

na Žitnom ostrove. Považujeme to za skrytú iredentu menšinových politických strán 

na Slovensku podporovanú maďarským zahraničím a opätovne vyzývame štátne 

orgány, aby konali. Navrhujeme možnosť získania dvojitého občianstva len 

bilaterálnymi zmluvami medzi štátmi.  

V Čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky je uvedené, že Slovenská republika je 

zvrchovaný, demokratický a právny štát. Žiaľ, od jej prijatia v roku 1992 sa činnosťou 

vlastizradcov veľa zmenilo. Dnes Čl. 7 ods. 2, v ktorom je uvedené, že „Právne 

záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred 

zákonmi Slovenskej republiky“, našu vybojovanú zvrchovanosť úplne popiera. 

Žiadame novelou zákona nesúlad týchto článkov zmeniť a zachovať platnosť 

zvrchovanosti Slovenskej republiky v úplnom rozsahu. 



Základné ľudské práva zakotvené v slovenskej ústave porušujú samotné štátne 

orgány. Z našej iniciatívy v Petícii proti potláčaniu slobody slova a za zastavenie 

trestného stíhania doc. Jána Dudáša, DrSc., vyzývame Slovákov, aby využili všetky 

ústavné možnosti na obranu proti zneužívaniu politickej moci a pasivitou a mlčaním 

neumožnili návrat k časom totality! Trestanie občanov za ich názory a navyše aj 

obranu slovenských národnoštátnych záujmov sú s našim demokratickým systémom 

nezlučiteľné. Nepovšimnuté však zostávajú protizákonné vyjadrenia namierené proti 

vlastnému štátu a národu. Preto žiadame rovnaký meter voči každému skutočnému 

extrémizmu na Slovensku! 

Ešte novším nástrojom na zastrašovanie obyvateľstva je hrozba koronavírusu 

a jeho šírenia. Celosvetová hystéria, príprava na akúsi druhú vlnu šírenia vírusu 

a riziko povinného očkovania vakcínou s nepredvídateľnými vedľajšími účinkami. Na 

druhej strane - počet úmrtí na Covid 19 podľa oficiálnych štatistík na celom svete 

klesá, pragmaticky uvažujúce lekárske autority uvádzajú, že koronavírus je 

z medicínskeho hľadiska banálna záležitosť. A pritom Slováci sú oveľa viac ohrození 

vážnejšími onkologickými ochoreniami. Slobodne sa rozhodnime a odmietnime 

neprimeranú ochranu pred vírusom a cudziu naordinovanú obchodnú koncepciu aj 

na základe nášho vlastného zdravého, prirodzeného a inštinktívneho úsudku. Učme 

sa žiť. Zdravo, duchovne, kultúrne. Máme dostatok vzorov v našej slovenskej kultúre.  
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