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OTVORENÝ LIST NAJVYŠŠÍM ÚSTAVNÝM ČINITEĽOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vážená pani prezidentka,
vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

aj tohto roku 1. januára sme mali možnosť osláviť vznik novodobej Slovenskej republiky, náš najvýznamnejší štátny 
sviatok. Sviatok, ktorý nám pripomína zavŕšenie stáročného úsilia našich predkov zápasiacich o národné práva,  
slobodu a svojbytnosť. Hľadiac do minulosti je zrejmé, že celé generácie Slovákov mohli o takom dni len snívať. 

So zármutkom konštatujeme, že dnes sa akosi dostáva do úzadia hodnota nadobudnutej štátnosti, nevyzdvihujú sa 
dostatočne ideály našich veľkých osobností, ktoré nás svojim oduševnením, odvahou a obeťami priviedli k vlastnému 
štátu – najlepšej garancii rozvoja, povznesenia a lepšieho života jeho obyvateľov. 

Nakoľko ani v tomto roku ste ako najvyšší štátni predstavitelia neponúkli slovenskej verejnosti v súvislosti s nato 
predurčeným štátnym sviatkom žiadny podnet k oslave, spomienke na míľniky na našej ceste k dnešku, nehovoriac 
o akomkoľvek naznačení potreby zdravej národnej hrdosti na dosiahnuté výdobytky, dovoľujeme si Vám pripomenúť, 
že z titulu Vašich funkcií ste pokračovateľmi veľkých osobností slovenského národa a máte povinnosť nadväzovať na 
ich odkaz. 

Naša smelosť obrátiť sa na Vás v tejto veci pramení zo skutočnosti, že my Černovčania, potomkovia obetí Černovskej 
masakry, stále udržiavame ich pamiatku a pri každej príležitosti vzdávame hold našim pätnástim zastreleným rodá-
kom, ktorí v roku 1907 priniesli národu tú najväčšiu obeť. Táto udalosť sa všeobecne uznáva za jeden z najvýznam-
nejších okamihov pri budovaní slovenského politického uvedomenia. 

Vyzývame Vás, aby ste to boli Vy, kto bude v budúcnosti pripomínať občanom, že vznik Slovenskej republiky, je nie 
len formálne štátnym sviatkom, ale že má svoj hlboký význam a obsah. Nazdávame sa, že sa tak zaradíte k pred-
staviteľom všetkých štátov sveta – prezidentom, premiérom, predsedom parlamentov, kráľom a kráľovnám – ktorí 
majú svoje „sviatky nezávislosti“ v najväčšej úcte, stmeľujú svojich občanov a v ťažkých časoch vlievajú ľuďom nádej 
a odhodlanie. 

Slovenskej republike prajeme úspešný, pokojný, požehnaný rok 2021 a Vám prajeme otvorené oči, jasnú myseľ, dobré 
srdce, odvahu, statočnosť a lásku k Bohu a národu.

S úctivým pozdravom

Ružomberok – Černová 5. 1. 2021

Adresa odosielateľa: Patrik Habo, ul. Andreja Hlinku 78, 034 06 Ružomberok-Černová

Vážený pán Boris Kollár
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
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Vážený pán predseda,

ďakujeme za Vašu odpoveď na náš list súvisiaci so slávením štátneho sviatku Deň vzniku Slovenskej republiky.  
S uspokojením a radosťou prijímame Vaše ubezpečenie, že si ctíte „všetky udalosti slovenskej histórie, ktoré 
viedli ku vzniku dnešnej Slovenskej republiky“. Vaše slová nás napĺňajú nádejou, že predstavitelia Slovenskej 
republiky budú sláviť nielen deň vzniku svojho vlastného štátu, ale i výročia národných dejateľov, ktorí nás  
k nemu priviedli. V tejto súvislosti sme s uznaním vnímali Vašu účasť na odhalení pamätníka Andreja Hlinku  
v septembri 2020 v Košiciach.

Dovoľujeme si Vás informovať, že popri každoročných podujatiach súvisiacich s výročiami Andreja Hlinku  
a Černovskej tragédie, ktorá v roku 1907 upriamila pozornosť sveta na Slovensko, v tomto roku pripravujeme 
súbor podujatí spojených s odhalením pamätníka pátrovi Vendelínovi Javorkovi SJ (1882 – 1966), dňa 15. 10. 2021. 
Tento náš rodák, zakladateľ a prvý rektor Pápežského kolégia Russicum v Ríme, mučeník v sovietskych  
gulagoch, sa tiež preslávil  svojím misionárskym pôsobením na Blízkom i Ďalekom východe a v Rusku.

Bude nám cťou, ak v budúcnosti – podľa Vašich možností – budete môcť prijať pozvanie na niektoré z našich 
podujatí, prípadne neodmietnete žiadosť o prevzatie záštity. Posledným z našich podujatí pod záštitou predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky bola slávnostná akadémiu pri príležitosti 80. výročia úmrtia Andreja Hlinku 
v roku 2018, ktorá sa konala v historickej budove SNR v Bratislave za účasti popredných predstaviteľov štátu, 
cirkví a Matice slovenskej. 

Na záver si Vás, vážený pán predseda, dovoľujeme požiadať o krátke stretnutie, na ktorom by sme Vás bližšie 
informovali o našich aktuálnych aktivitách a plánovaných podujatiach.

S úctou,

Adresa odosielateľa: Patrik Habo, Andreja Hlinku 78, 034 06 Ružomberok-Černová
e-mail: patrik.habo@cernova.sk Mobil: 0905 607 137 
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