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RADNIÈNÉ SPRÁVY4. STRANA

Vzniku samostatného Slovenska
predchádzalo takmer tisícroèné
úsilie. Prvým štátnym útvarom

našich slovanských predkov bola
Ve¾komoravská ríša − štát organizovaný
v podstate na feudálnych štátoprávnych
zásadách. Po jej zániku sa Slovensko
stalo súèas�ou územia Uhorska. Štátno−
politické po�iadavky sa podarilo sfor−
mulova� 10. mája 1848 v �iadostiach
slovenského národa. Dôraz na zákonné
uznanie Slovenského národa, vytýèenie
územia a uznanie slovenského jazyka
ako úradného bolo sformulované v Me−
morande slovenského národa a prijaté
v Martine 7. júna 1861. Dvadsiate
storoèie prinieslo nové myšlienkové
prúdy a vznikli nové politické pod−
mienky. Reálnym predpokladom na
dosiahnutie postavenia Slovenska bolo
spojenie sa s èeským národom.
Èeskoslovenská republika vznikla 28.
októbra 1918. Neskôr, prijatím novej
ústavy 9. mája 1948 sa stala
Èeskoslovenskou socialistickou republi−
kou a prijatím ústavného zákona v roku
1968 Èesko − slovenskou federatívnou
republikou.

Predpoklady a podmienky vzniku
samostatnej SR:
"17.7.1992 − Deklarácia SNR o zvr−
chovanosti Slovenskej republiky. Na zák−
lade medzinárodne uznávaného
prirodzeného práva národov na seba−
urèenie vyhlásila SNR zvrchovanos�
Slovenskej republiky ako základ suverén−

neho štátu slovenského národa.
" na prijate deklarácie bolo vyna−
lo�ené ve¾ké úsilie najmä
obèianske iniciatívy (61 krokov
k slovenskej identite − Zvrchované
Slovensko, Korene, Štúrova
spoloènos�, Slovenské národno−
demokratické hnutie a Matica
slovenská).
"14.2.1991 je v dennej tlaèi pub−
likovaný jeden z návrhov
Deklarácie o zvrchovanosti SR
a v tomto istom mesiaci je návrh
doruèený do rúk predsedu SNR.
"Schválenie Deklarácie malo vplyv
na prípravu a obsah, ale i samotný
schva¾ovací proces Ústavy SR a to
najmä preto, �e: ,,touto deklará−
ciou SNR vyhlasuje zvrchovanos� SR ako
základ suverénneho štátu slovenského
národa". Táto skutoènos� urýchlila
prípravné práce na návrhu Ústavy SR,
priebeh rokovaní o rozdelení ÈSFR
ústavnou cestou, ako aj samotnú
prípravu návrhu ústavného zákona
Federálneho zhroma�denia o zániku
ÈSFR.
"Uznesenie è. 438 z 8.2.1990 − schvále−
nie èlenov Komisie na prípravu ústavy.
Išlo o prvú komisiu Predsedníctva SNR,
ktorá sa zaoberala prípravou návrhu
Ústavy.
"Jún 1990 − odovzdaný prvý variant
návrhu ústavy pod vedením profesora
JUDr. Karola Planka DrSc., predsedníctvu
SNR.
"19.6.1991 − SNR prijala uznesenie, aby

zo zástupcov poslaneckých klubov bola
vytvorená komisia na prípravu
spoloèného návrhu Ústavy SR.
"17.12.1991 − uznesenie Predsedníctva
SNR ktorým bol predlo�ený návrh ústavy
na verejnú diskusiu. Bol tu i návrh na
riešenie práv národnostných menšín
a etnických skupín, ktorý navrhli MKDH
a Spolu�itie.
"10.3.1992 − skupina expertov
Predsedníctva SNR odovzdala vypraco−
vaný návrh o výsledku verejnej diskusie
k návrhu Ústavy SR. Ústava však nebola
prijatá.

"Návrh ústavy z júla 1992 − vypracov−
ala skupina expertov pod vedením profe−
sora JUDr. Milana Èièa, DrSc. Zu�itkovala
všetky dovtedajšie návrhy ústava a vychá−
dzala pritom i z platných ústav najmä
demokratických európskych krajín.

Tento návrh po vyèlenení pripomienok
bol predlo�ený ako vládny návrh na pre−
rokovanie SNR.
"1.9.1992 − Ústava SR prijatá väèšinou
poslancov.
"3.9.1992 − slávnostné podpísanie Ústavy
SR predsedom SNR Ivanom
Gašparovièom a predsedom vlády p. Vla−
dimírom Meèiarom na Bratislavskom
hrade. V zbierke zákonov bola publiko−
vaná pod è. 460/1992.
“1.1.1993 − Vznik samostatnej
Slovenskej republiky. Vznikom SR sa
zavàšil národnoemancipaèný proces
slovenského národa. Samostatnos� SR u�
v prvých dòoch existencie uznalo 91 štá−
tov. 

V súèasnosti má vo svete 58 ve¾vys−
lanectiev, 6 stálych misií a 5 generálnych
konzulátov.

Slovensko má 15 rokov

Vyzbieralo sa takmer 11 000 korún

Tradièná Handlovská kapustnica sa konala 8. decembra minulého roka na
Námestí baníkov v príjemnej predvianoènej nálade s hudobným doprovod−
nom koledníkov z celého Slovenska. Jej súèas�ou nebolo len zdobenie

stromèekov materských a základných škôl a ochutnávanie kapustníc, ktoré
pripravili starostovia obcí Zdru�enia obcí handlovskej doliny, OZ �iar a mikro−
regiónu Hornonitrie. Cie¾om bola benefièná zbierka, ktorej vý�a�ok bude venovaný
de�om z detského domova a sociálnych zariadení. 
Poïakovanie patrí starostom, ktorí osobne nad kotlíkmi stáli, ale aj ¾uïom, ktorí
za symbolických 20,− Sk prispeli na dobrú vec.

Prvé spoloèenské podujatie OZ �iar, ktorého súèas�ou je aj mesto Handlová
a dvoch mikroregiónov sa vydarilo a my veríme, �e sa v decembri opä� stretneme
pri chutných kapustniciach v dobrej predvianoènej nálade a s pocitom, �e
pomáhame našim najmenším.
PS: V pondelok po konaní Kapustnice sme všetci zostali smutní, �e  stromèeky
pred Mestským úradom v Handlovej, ktoré s rados�ou deti zdobili sú bez ozdôb.
Všetky drevené, ruène vyrobené ozdôbky detí zo Základnej špeciálnej školy,
upeèené medovníèky od detí zo ZŠ Mierové námestie a papierové re�aze, ktoré
vyrobili deti zo ZŠ MC, zmizli.  Všetkým organizátorom ostala len jedna otázka:
Preèo?
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