
Deň Ústavy SR 

Aj nebo dnes plače nad tým, akí politickí predstavitelia najvyšších orgánov štátu riadia Slovenskú 

republiku a ovplyvňujú osud slovenského národa. 

My sme však neprišli plakať, ale - ako to KORENE a ich členovia "vždy v prvej línii na čele národných síl v 

službe národu a vlasti" konajú už vyše tridsať rokov - jasne vyjadriť svoj postoj a verejne prejaviť svoje 

odhodlanie pokračovať v boji za naplnenie pravdivého odkazu zmyslu slovenských dejín a za ľudsky 

dôstojný život slovenského národa. 

Od čias najmúdrejšieho zo slovenských štátnikov kráľa Rastislava - tvorcu koncepcie a budovateľa prvého 

národného slovenského štátu našich predkov Slovenov - zmyslom slovenského dejinotvorného úsilia, 

zápasov a bojov je:  

SLOBODNÝ NÁRODNÝ ŽIVOT A ZVRCHOVANÉ ROZHODOVANIE O VLASTNÝCH VECIACH, VZŤAHOCH A 

ZÁUJMOCH V POSTAVENÍ ROVNOPRÁVNEHO A REŠPEKTOVANÉHO SUBJEKTU MEDZINÁRODNÝCH 

VZŤAHOV. 

Tieto hodnoty a výsady subjektu medzinárodného práva sú pod našim národným menom             

"MY, NÁROD SLOVENSKÝ..." zakotvené v preambule najvyššieho zákona nášho štátu, ktorý je v čl. 1 

Základné ustanovenia Ústavy SR charakterizovaný vyhlásením "Slovenská republika je zvrchovaný, 

demokratický a právny štát."  

S touto Ústavou SR z 1. 9. 1992 sme boli v roku 1993 - všetkými štátmi sveta - prijatí do medzinárodného 

spoločenstva. Táto skutočnosť by mala všetkých občanov slovenského štátu - predstaviteľov Slovenskej 

republiky však bezpodmienečne musí - zaväzovať, aby Ústavu SR dodržiavali a konali výhradne v zmysle 

jej ustanovení ! 

Vzhľadom na celosvetovú krízu úcty k hodnotám ľudskosti a ľudskej kultúrnosti ako aj snahy globalistov 

oslabovať suverenitu štátov - s cieľom uzurpovať si nadvládu nad ľudstvom a zdrojmi sveta            

a totalitnými spôsobmi diktovať všetkým vôľu úzkej skupiny oligarchov - za trvalé priority rozvoja 

slovenskej spoločnosti a jej štátu považujeme: Všestranné posilňovanie vnútornej integrity a 

upevňovanie bezpečnosti Slovenskej republiky v zmysle Ústavy SR. Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti 

nášho ďalšieho vývoja je zachovanie si slovenskej identity a autentickej slovenskej kultúry. Rovnako 

dôležitá je naša potravinová, energetická aj intelektuálna bezpečnosť, aby sme si dokázali naše 

vnútroštátne problémy riešiť sami a neboli sme odkázaní na cudzie ideológie ani vzory. 

Prežívame ďalšiu zo skúšok našej národnej aj občianskej zrelosti a našou povinnosťou je zvládnuť ju so 

cťou národa tvorcov hodnôt. Nech nám pri zdolávaní prekážok pomáha skúsenosť a múdrosť velikánov 

našich dejín a vedomie, že všetky doterajšie generácie slovenských národovcov a vlastencov to mali 

nepomerne ťažšie a nebezpečnejšie ako my. 

Rok 2020 je v mnohom prelomový a preto si vyžaduje múdre rozhodnutia aj odvážne činy! 

 



Je to osudová výzva pre celý slovenský národ, najmä však pre mladú generáciu, aby sa ujala svojej 

nezastupiteľnej povinnosti na čele nášho ďalšieho vývoja. Je to úloha ťažká, ale nanajvýš čestná. Naša 

Generácia KORENE jej v tom bude všetkými svojimi silami, schopnosťami a skúsenosťami z bojov za 

rovnoprávnosť pomáhať. Aby sa naša odveká vlasť mohla oprávnene nazývať SLOVENSKÉ SLOBODNÉ A 

ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO! 

1. mája 2004 Slobodná rada slovenského národa obnovila SNR 1848 ako "parlament cti a svedomia 

národne uvedomelej slovenskej inteligencie.“ Text Devínskej prísahy, ktorou 138 slovenských osobností 

potvrdilo svoje rozhodnutie brániť a presadzovať slovenské národnoštátne záujmy ponúkame ako vzor 

textu PRÍSAHY POSLANCOV SÚČASNEJ NR SR. 

Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty 

slovenského národného dedičstva, konať v zmysle múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia historickou  

skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejín ako nám prikazuje 

česť a svedomie dobrých, vďačných a verných synov a dcér slovenského národa. Tak prisahám! 

 

Bratislava 1. september 2020                                     Viliam Hornáček 

                                         predseda združení slovenskej inteligencie KORENE  

 

 

                                             

 

 

 

 


