
 
Hárok por. č. ............ 

PETÍCIA  
za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách 

 

Po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 29. 02. 2020, nastali 

v Slovenskej republike nové závažné skutočnosti, ktoré neboli predmetom volebných programov a volebnej 

kampane politických strán a politických hnutí. V dôsledku nedostatočných, neodborných a 

neusporiadaných opatrení súčasných zvolených zástupcov občanov Slovenskej republiky dochádza 

k ohrozeniam dosiahnutej úrovne základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a historickému 

prepadu hospodárstva Slovenskej republiky. Zároveň sa po týchto voľbách objavili nové závažné 

informácie o ich viacerých morálnych zlyhaniach a skutočnom nenaplnení nimi daných predvolebných 

sľubov. Sme preto presvedčení, že súčasní zvolení zástupcovia občanov Slovenskej republiky nie sú počas 

volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2020 schopní prijímať zodpovedné 

rozhodnutia pre blaho občanov Slovenskej republiky, a preto my, občania Slovenskej republiky,  
 

žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby podľa čl. 95 ods. 1 Ústavy Slovenskej 

republiky vyhlásila referendum, v ktorom sa rozhodne o nasledovnej otázke: 
 

Súhlasíte s tým, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom 

zákone, ktorým sa volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 

2020 skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 180 

dní odo dňa vyhlásenia výsledkov tohto referenda? 
 

Por. 

č. 
Meno a priezvisko 

Adresa trvalého pobytu Vlastnoručný 

podpis Ulica, číslo domu Obec 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Prosíme o čitateľné, úplné a pravdivé vyplnenie podľa údajov v občianskom preukaze. 
 

Členovia petičného výboru: 

JUDr. Andrej Danko, Lúčna ulica 632/17, Miloslavov - Alžbetin dvor; 

Ing. arch. Jaroslav Paška, Cádrova 2700/7, Bratislava – Nové Mesto; 

Stanislav Kmec, 140, Snežnica. 
 

Určená osoba na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci:  

JUDr. Andrej Danko, Lúčna ulica 632/17, Miloslavov - Alžbetin dvor. 
 

Vyplnené hárky môžete zasielať na adresu: 

Slovenská národná strana, Šafárikovo námestie 3, 814 99 Bratislava 


