
 

 

 

UZNESENIE RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE 

ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ 
 

(per rollam) 
 

č. 106 
z    23. apríla 2014 

 

k Vyhláseniu členov a členiek Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

 a rodovú rovnosť 

 

A.  schvaľuje  

A.1. vyhlásenie, v ktorom ostro odsudzuje ostatné kroky a vyjadrenia predsedu 

 Banskobystrického samosprávneho kraja Mariána Kotlebu namierené proti 

 Európskej únii, rovnako ako aj ním prezentovanú glorifikáciu vojnového 

 Slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisa. 
 

Vyhlásenie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

(Rada vlády) ostro odsudzuje ostatné kroky a vyjadrenia predsedu Banskobystrického 

samosprávneho kraja Mariána Kotlebu namierené proti Európskej únii, rovnako ako aj ním 

prezentovanú glorifikáciu vojnového Slovenského štátu a prezidenta Jozefa Tisa. Rada vlády 

považuje za neprípustné, aby sa šírenie nenávisti a historických klamstiev stalo súčasťou 

oficiálnych vyjadrení takého dôležitého verejného orgánu, akým je úrad samosprávneho kraja, 

prostredníctvom osoby jeho predsedu. Rada vlády rovnako dôrazne odmieta, aby sa na takéto 

a podobné aktivity akýmkoľvek spôsobom využívali verejné zdroje.  

Vyjadrenia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mariána Kotlebu svojou 

podstatou dehonestujú utrpenie a pamiatku obetí holokaustu, 2. svetovej vojny a Slovenského 

národného povstania, ktorého 70. výročie si Slovenská republika v tomto roku pripomenie. 

Nesmieme zabúdať na brutálne popravených z Kľaku, Ostrého Grúňa, či Tokajíku,  na 

desaťtisíce Židov a Rómov deportovaných do vyhladzovacích koncentračných táborov 

a nezabúdame ani na všetky ďalšie obete 2. svetovej vojny.  

Tieto fakty sú nespochybniteľné, a ktokoľvek, kto sa ich dnes, 10 rokov po vstupe Slovenska 

do EÚ, snaží prekrútiť, deformovať a očierniť, si sám vystavuje vizitku ignorancie, tragického 

nepochopenia podstaty a súvislostí a historickej negramotnosti. 

Rada vlády opätovne so znepokojením konštatuje, že zvolením Mariána Kotlebu za predsedu 

Banskobystrického samosprávneho kraja na Slovensku došlo k jasnému prieniku aktérov 

politického extrémizmu do verejnej politiky, ktorej dôsledky môžu byť vážne. S každým 

dňom vzďaľujúcim nás od tragédie druhej svetovej vojny silnie riziko opätovného rozmachu 


