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N Á R O D N Á   R A D A   S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y 

 
VIII. volebné obdobie 

    
 

N á v r h 
 

skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  

n a   p r i j a t i e 

 

uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa odsudzujú činy Ruskej 

federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra 

Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a 

demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie vrátane zločinov 

proti ľudskosti a vojnových zločinov 

_________________________________________________________________________ 

 

P r e d k l a d a j ú :  Materiál obsahuje: 
   
Monika Kozelová v.r. 

Kristián Čekovský v.r.  

Juraj Krúpa v.r.  

Andrej Stančík v.r. 

Anna Mierna v.r. 

Róbert Halák v.r. 

Jaromír Šíbl v.r. 

Vladimír Zajačik v.r. 

Peter Osuský v.r. 

Marek Šefčík v.r. 

Lucia Drábiková v.r. 

Peter Dobeš v.r. 

Igor Hus v.r. 

Monika Kavecká v.r. 

Jana Majorová Garstková v.r. 

Radovan Kazda v.r. 
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Bratislava marec 2022 

(Návrh) 

 UZNESENIE   

Národnej rady Slovenskej republiky 

Z.........2022 

ktorým sa odsudzujú činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených 

síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov 

voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej 

agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov 

 

Slovenská republika deklaruje svoje záväzky vyplývajúce z  

A)      charty Organizácie spojených národov 

B)      Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

C)      Ženevského dohovoru  

a taktiež záväzky vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Medzinárodnom 

trestnom súde, vrátane najzávažnejších trestných činov týkajúcich sa medzinárodného 

spoločenstva ako celku, trestných činov genocídy, zločinov proti ľudskosti, vojnových 

zločinov, trestných činov agresie,  

a preto, 

Národná rada Slovenskej republiky, 

              ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán zvrchovanej a demokratickej 

Slovenskej republiky, zastupujúci jej občanov, hrdo sa hlásiaci k odkazu Slovenského 

Ján Benčík v.r. 

Ondrej Dostál v.r. 

Anna Zemanová v.r. 
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národného povstania a Novembra 1989, pamätajúci na vlastné skúsenosti zo zápasov o 

národné bytie a vlastnú štátnosť, slobodu a práva na sebaurčenie,  

dôrazne odsudzuje činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených 

síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov 

voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej 

agresie vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, a vyzýva Ruskú 

federáciu k okamžitému zastaveniu bojov, stiahnutiu všetkých ozbrojených síl z 

územia Ukrajiny a rešpektovaniu jej územnej celistvosti v medzinárodne uznaných 

hraniciach. 

Národná rada Slovenskej republiky, 

 

  

podporuje a oceňuje vyjadrenia a činy predstaviteľov organizácií ruského verejného a 

spoločenského života, mimovládnych organizácií a jednotlivcov, odsudzujúce vojenskú 

agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine a vyzýva štátne orgány Ruskej federácie, vrátane 

prezidenta Vladimíra Putina, aby zastavili represiu voči týmto osobám a rešpektovali 

ľudské práva a slobody. 

 

 

Odôvodnenie:   

 Navrhuje sa prijatie uznesenia Národnou radou Slovenskej republiky odsudzujúce 

neodôvodnenú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine, vrátane vojnových zločinov a 

zločinov proti ľudskosti. Slovenská republika deklaruje svoje záväzky vyplývajúce z 

medzinárodných dokumentov a preto Národná rada Slovenskej republiky vyzýva Ruskú 

federáciu, jej prezidenta Vladimíra Putina a predstaviteľov ozbrojených síl Ruskej federácie, 

aby agresiu voči Ukrajine zastavili a rešpektovali medzinárodne uznané hranice Ukrajiny z 

roku 1991. Národná rada vyjadrí svoj jednoznačný postoj k agresii Ruskej federácie voči 

Ukrajine, vrátane vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti tak, ako sú definované v 

medzinárodných dokumentoch. 

Národná rada tiež vyjadrí podporu občanom Ruskej federácie, ktorí odsudzujú agresiu 

Ruskej federácie voči Ukrajine. Národná rada vyjadrí svoj jednoznačný postoj podpory 

týmto občanom a vyzve orgány Ruskej federácie, vrátane prezidenta Vladimíra Putina, aby 

zastavili represiu voči týmto osobám a rešpektovali ľudské práva a slobody. 

 


