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Výzva občanom SR 

k obrane našej občianskej slobody  

 

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a 

slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“ 

Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky 

  

 
Dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou (EK) – nikým nevoleným orgánom, predložený návrh novely 

smernice č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Mnoho ľudí si túto skutočnosť nevšimlo. 

Ide však o zásadný krok EÚ smerom k občanom všetkých členských štátov a útok na ich základné práva 

a slobody.  

 

EK sa netají tým, že primárnym cieľom novej legislatívy je odzbrojenie občanov EÚ a zákaz legálnej držby 

samonabíjacích zbraní. Návrh však 

 Vôbec nerieši problém na ktorý sa odvoláva. 

EK tvrdí, že dôvodom návrhu po útokoch v Paríži je riešenie problému terorizmu. Nie je to pravda. Útoky 

spáchali občania Francúzka a Belgicka NELEGÁLNE držanými zbraňami, ktoré získali na čiernom trhu od 

belgických priekupníkov. Prečo teda chce EÚ vziať LEGÁLNE zbrane bezúhonným občanom, ktorí sú 

pravidelne preverovaní políciou a sú podrobovaní kontrole odbornej, zdravotnej a psychickej 

spôsobilosti? Prečo chce odzbrojiť ľudí, ktorí dodržiavajú zákony? Tu nejde o boj proti terorizmu! 

 Nemá nič spoločné s európskymi hodnotami.  

Sloboda a demokracia. To sú myšlienky, ktoré viedli k vstupu Slovenska do EÚ, založenej na otvorenom 

trhu a voľnom pohybe osôb a služieb. Dnes je namiesto dôslednej ochrany vonkajších hraníc a týchto 

hodnôt voči škodlivým a nepriateľským elementom, vytváraná vnútorná atmosféra strachu, vyhrážanie sa 

„dvojrýchlostnou úniou“, malým Schengenom a pod. Niektoré štáty vymenili spoluprácu za priamy nátlak, 

rešpekt za pohŕdanie, a to len kvôli odlišnému postoju k spoločným problémom. Strach je ideálny pre 

ovládanie ľudí. Ale Slovenská republika je slobodný štát a nie direktívne riadený európsky protektorát!  

 Je mocenským aktom totalitného charakteru. 

Dátum útokov a likvidácie teroristov je 13.-16.11.2015. Dátum predloženia novely smernice je 18.11.2015. 

V dobe, keď ešte len začalo prebiehať vyšetrovanie a zisťovanie čo sa vôbec stalo, prišli vysokí európski 

úradníci s jasným riešením. Je nepochybné, že ide o vopred pripravený dokument, ktorý iba čakal na 

vhodnú udalosť, aby bol vytiahnutý zo zásuvky. V zrýchlenom konaní, ideálne bez plošnej odbornej 

diskusie. Zneužite smrti 140 ľudí za účelom upevnenia moci totalitným spôsobom akceptovať nemôžeme! 

 Je nebezpečný precedens. Dnes zbrane, zajtra možno motorky a autá. A čo potom? 

Tento návrh celkom ignoruje ústavné práva občanov jednotlivých krajín. Neberie vôbec ohľad na 

existenciu súkromného vlastníctva. Každá krajina má v oblasti bezpečnosti svoje právne, historické a iné 

špecifiká. Neberie ani ohľad na vývoj trestnej činnosti, ktorá u legálnych zbraní neustále klesá. Európska 

komisia jednoducho zakazuje, berie a likviduje. Pretože si myslí že môže. Zdôvodnenie sa nájde dodatočne. 

Máte auto s vyššími emisiami, hlučnejšiu motorku, doma kotol na tuhé palivo? Tento precedens znamená, 

že nebude problém vám to zakázať a následne vyvlastniť či konfiškovať a to prakticky s akýmkoľvek 

zdôvodnením. História nás už smutne poučila. Zbraňami to vždy celé iba začína! 
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Dobu, keď iný „zväz“ rozhodoval o nás bez nás sme už zažili. Viac krát. Neumožnime svojou benevolentnosťou 

a nečinnosťou  nechať sa ovládať!  

Čo robiť? Prosíme vás: 

- ROZOŠLITE STANOVISKO LEGIS TELUM k návrhu svojim voleným zástupcom, ktorých ste 

v posledných voľbách volili, či už do NR SR alebo EP. Je dôležité aby ľudia, ktorí majú legislatívnu 

právomoc vnímali toto ohrozenie slobody. 

- SLEDUJTE TENTO PROBLÉM, pretože informovaný človek sa ťažko manipuluje (dokumenty k analýze 

sú na konci článku). Keď bude vyhlásená podpisová akcia – petícia, zapojte sa prosím. 

- ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE a rozprávajte sa o tom čo sa deje s ľuďmi okolo vás. Dnes nejde len 

o zbrane. Ak tento návrh prejde, budú nás oberať o slobodu aj naďalej. 

 

„Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým 

a mocným.“   

Ľudovít Štúr 

 

Viac informácii nájdete na našom webe www.zbrojak.sk pod článkom „Výzva občanom SR“, okrem iného aj 

podrobné stanovisko a analýzu v súbore „Stanovisko LT k návrhu smernice“. 

 

Ďakujeme. 

JUDr. Boris Draškaba 
Predseda predstavenstva 

Ing. Ľudovít Miklánek 
Člen predstavenstva 

 

 

Legis Telum - Združenie vlastníkov strelných zbraní je občianske združenie s celorepublikovou pôsobnosťou. 

Zastupuje organizácie s členskou základňou viac ako 100.000 ľudí spolupracuje aj s výrobcami a predajcami 

zbraní a streliva. Je pridruženým členom AFEMS – európskeho združenia výrobcov streliva. Ako zástupca 

verejnosti sa pravidelne podieľa na legislatívnom procese na úseku zbraní a streliva na pôde PPZ a MVSR. 
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