PETÍCIA
ZA PRIJATIE ZÁKONA
NA OCHRANU VOĽNEJ NEDELE
Hárok č.
My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, v súlade s článkom 27 Ústavy Slovenskej
republiky a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov žiadame
prezidenta Slovenskej republiky, Národnú radu Slovenskej republiky, vládu Slovenskej
republiky a ostatné kompetentné orgány, aby po vzore Rakúska, Nemecka a väčšiny
členských krajín Európskej únie urýchlene a v čo najkratšej dobe prijali zákon na ochranu
nedele na Slovensku.
Nedeľa, ako voľný deň, je najväčším sociálnym výdobytkom ľudstva, ktorý patrí ku
kresťanským koreňom Európy. Aj v čase hospodárskej a finančnej krízy má každá ľudská
bytosť právo na odpočinok, dôstojný pracovný čas vylučujúci prácu vo sviatky a nedele a
spravodlivú mzdu. Ekonomika nie je na to, aby človeka zotročovala, ale aby mu slúžila. Ľudia
nie sú tu pre ekonomiku, ale ekonomika je tu pre ľudí. Tak občania Slovenskej republiky, ako
aj všetci občania Európskej únie majú právo na to, aby sa ich rodina aspoň jeden deň v týždni
mohla stretnúť za jedným stolom a porozprávať sa o svojich problémoch, názoroch
a plánoch. Pre budúcnosť a zdravý vývoj rodín na Slovensku a v celej Európske únii má preto
legislatívna ochrana nedele zásadnú dôležitosť.
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Petičný výbor: Anton Čulen, Wolkrova 3, 851 01 Bratislava, - (osoba určená pre styk
s orgánom verejnej správy, mob: 0902 711 487, email: uskutocnujte.slovo@gmail.com); Peter
Novoveský, Stromová, 2363/7, 917 02 Trnava; Jozef Rydlo, Donnerova 11, 841 04 Bratislava;
Ján Chlup, Smolenická 2, 851 05 Bratislava; Milan Alezár, Inžinierska 12, 040 11 Košice;
Elena Selecká, Röntgenova 18, 851 01 Bratislava; Libuša Válkyová, Váhovská 479, 925 63
Dolná Streda;
Petičné hárky si môžete stiahnuť na našom webe: www.azn.nawebe.net
Riadne vyplnené Petičné hárky zasielajte na adresu: Aliancia za nedeľu, Wolkrova 3,
Bratislava 851 01

