Petičný hárok č.:
PETÍCIA
za vyhlásenie referenda
Referendum je považované za významný nástroj na zmenu prostredníctvom vyjadrenia vôle občanov. Aby sme my, občania, mohli priamo ovplyvňovať dianie v našom štáte, je
potrebné vyzbierať 350 000 podpisov občanov ktorí dosiahli vek 18 rokov. Až na základe vašej podpory môžeme referendom významne ovplyvniť dianie v našom štáte, Slovenskej
republike.
My, občania, Slovenskej republiky na základe zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 27 ústavného zákona č. 420/1992 Zb. Ústavy
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov žiadame prezidenta SR, aby vyhlásil referendum na základe petície občanov uskutočneného v súlade s čl. 93 ods. 2 a čl. 95
Ústavy SR. Týmto žiadame prezidenta SR, aby vyhlásil referendum v nasledovných otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby ostala zachovaná súčasná voľba generálneho prokurátora, ktorý je Národnou radou SR navrhovaný prezidentovi na vymenovanie?
2. Súhlasíte s tým, aby bola prijatá právna úprava o hmotnej zodpovednosti vo verejnej správe?
3. Súhlasíte s tým, aby bol prijatí ústavný zákon, ktorým by občania mali možnosť do troch mesiacov od prijatia zákona alebo novely pozastaviť jeho
platnosť, ak to podporí 100 000 občanov SR? (tzv. ľudové veto).
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Zodpovedná osoba/zástupca pred orgánmi verejnej moci: Radovan ZNÁŠIK, MA, MPP, Záporožská 6, 851 01, Bratislava.
Petičný hárok je možné voľne šíriť a kopírovať, stiahnite si ho na www.radovanznasik.sk. Vyplnené a podpísané hárky (aj čiastočne), prosím pošlite na adresu zodpovednej osoby, alebo elektronicky na adresu kandidat@radovanznasik.sk .
Fyzická osoba svojím podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných
údajov výlučne na účely súvisiace s touto petíciou.

Informácia
k petícii za vyhlásenie referenda
Tento rok slávime 25. výročie vzniku Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) ako významného
medzníka v samostatnom vývoji slovenského národa. Počas uplynulej doby sme sa my, občania SR, až
príliš spoliehali a dôverovali jednotlivým vládam, že dokážu na Slovensku vybudovať silnú
demokraciu a zabezpečiť právny štát. Či už tu boli tzv. pravicové alebo ľavicové vlády, ani jedna
z nich nedokázala prijať účinné opatrenia na odpolitizovanie justície a nedokázali ani v rámci platnej
legislatívy efektívne bojovať proti závažným podozreniam z korupcie. Dosiahli sme demokraciu, v
ktorej občan nedisponuje takmer žiadnym nástrojom na to, aby ovplyvnil to, čo sa v NR SR schvaľuje.
Prezident SR ako súčasť výkonnej moci z titulu svojej funkcie má veľmi obmedzené právomoci na to,
aby účinne zasahoval do mnohých závažných otázok politického života štátu. Dnes sme my, občania,
SR takmer bezbranní účinne sa brániť proti tým, ktorí zneužívajú systém na presadzovanie svojich
alebo straníckych záujmov. Referendum je jediným dostupným nástrojom, ktorým môžeme rozhodnúť
o dôležitých otázkach verejného záujmu. Preto je nevyhnutné, aby sme aj my, občania SR, boli
aktívnejší a aj prostredníctvom referenda sa aktívne domáhali svojich práv. Z tohto dôvodu žiadame
prezidenta SR, aby vyhlásil referendum v nasledovných otázkach, ktoré bližšie ozrejmujeme:
1. Súhlasíte s tým, aby ostala zachovaná súčasná voľba generálneho prokurátora, ktorý je
Národnou radou SR navrhovaný prezidentovi na vymenovanie?
Ústava SR v platnom znení upravuje voľbu generálneho prokurátora Národnou radou SR (ďalej len
„NR SR“), ktorá následne predkladá prezidentovi SR návrh na jeho vymenovanie. Z dôvodu, že na
zvolenie generálneho prokurátora v Národnej rade SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov t. j. 76 hlasov poslancov, tak možno konštatovať, že generálny prokurátor je svojím
spôsobom nominantom vlády. Domnievame sa, že zvolenie generálneho prokurátora by nemala byť len
vecou voľby 76 hlasov poslancov NR SR, a teda poslancov vlády. Generálny prokurátor ako hlavný
nástroj boja proti záväzným podozreniam o korupcii na najvyšších miestach, by nemal byť poplatný
tým, ktorí ho zvolili, ale nám občanom. Ak chceme odpolitizovať justíciu (prokuratúru na všetkých
stupňoch), je nutné sa zasadiť za zmenu voľby generálneho prokurátora v Národnej rade SR.
2. Súhlasíte s tým, aby bola prijatá právna úprava o hmotnej zodpovednosti vo verejnej správe?
Korupcia vo verejnej správe neznamená len to, že niekto dostane „všimné“ - obálku s peniazmi, ale aj
to ak zodpovedná osoba svojím konaním úmyselne predraží verejnú zákazku. Ak riadiaci pracovník
verejného sektora alebo politický nominant vyberie a podpíše predraženú zákazku, čím poškodzuje
záujmy štátu, hrozí mu najviac odvolanie z funkcie. My, občania SR, väčšinou ako zamestnanci v
súkromnom sektore nesieme zodpovednosť za škodu v zmysle občiansko-právnych predpisov, preto
vyžadujeme, aby aj vo verejnej správe (štátna správa a samospráva) platili rovnaké pravidlá pre
zamestnancov verejného sektora, ktorí nakladajú s verejnými financiami. Je poľutovaniahodné, že
viacerí vládni predstavitelia v predvolebnom boji deklarovali odhodlanie legislatívne upraviť túto
problematiku, avšak nikdy k tomu nedošlo. Tým, že považujeme zákon o hmotnej zodpovednosti vo
verejnej správe za jeden zo zásadných nástrojov v boji proti korupcii, ak to nie je politickou vôľou, aby
priamo občania presadili túto iniciatívu prostredníctvom referenda.
3. Súhlasíte s tým, aby bol prijatí ústavný zákon, ktorým by občania mali možnosť do troch
mesiacov od prijatia zákona alebo novely pozastaviť jeho platnosť, ak to podporí 100 000
občanov SR? (tzv. ľudové veto).
Podľa súčasného znenia Ústavy SR, je teoreticky postačujúce na prijatie zákona len 39 hlasov
poslancov NR SR, pričom na opätovné schválenie zákona vetovaného prezidentom SR postačuje 76
hlasov poslancov NR SR. Z čoho vyplýva, že občan SR ako i prezident SR nemá takmer žiadnu
právomoc vetovať takýto zákon. Domnievame sa, že občania by mali mať právo priamo zasahovať
prostredníctvom tzv. ľudového veta, pozastaviť platnosť prijatého zákona alebo novely. Princíp tzv.
ľudového veta spočíva v tom, že ak do troch mesiacov od prijatia zákona alebo novely, podporí petíciu
za zrušenie zákona najmenej 100 000 občanov SR, zákon alebo jeho časť (novela) stráca platnosť.

