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Výzva za voľnú nedeľu 

  
 Fórum pre verejné otázky, o.z. víta opätovné otvorenie problému nedele ako dňa 
odpočinku. Podporujeme snahu poslancov, aby Národná rada  prijala zákon, ktorý bude 
garantovať nedeľu ako deň pracovného pokoja! 

 
Na Slovensku sa stále viac a viac stiera rozdiel medzi pracovným dňom a nedeľou. 

Bez skutočnej nedele však v týždni zostane iba sedem pracovných dní. 
  
 Sme vďační všetkým tým, ktorí na úkor svojho osobného a rodinného života slúžia 
nám ostatným v povolaniach, ktoré nemožno obmedziť na päť alebo šesť dní v týždni. Je však 
našim presvedčením, že treba vytvárať také zákony a spoločenské postoje, aby takýchto ľudí 
bolo medzi nami čo najmenej. 

 
Hoci aj v súčasnosti sa v nedeľu neučí na školách, neúraduje v štátnej správe 

a nerokuje v parlamente, stále existuje veľké množstvo spoluobčanov, ktorí sú okolnosťami 
donútení tráviť čas v práci bez skutočnej spoločenskej potreby. Je to tak najmä v stavebníctve 
a maloobchode. 

 
Bez nedele, ako dňa odlišného od tých pracovných je dnes mnohým našim 

spoluobčanom odopreté dosiahnuť rovnováhu v náročnom a rýchlom spôsobe života. Rodičia 
strácajú čas, ktorý mohli venovať rodine a deti strácajú čas, kedy si môžu užiť prítomnosť 
svojich rodičov. Veriaci strácajú možnosť rozvíjať svoj duchovný život stretnutím s ďalšími 
veriacimi na bohoslužbách. 
  
 Chceme pripomenúť, že možnosť ísť si v nedeľu nakúpiť do hypermarketu nie je 
znakom bohatstva a rozvinutej ekonomiky. Je to znakom štátu, ktorý je ahistorický – nemá 
v sebe zabudovaný prirodzený kolobeh týždňa, ročných období a dlhších cyklov. Je to tiež 
štát, ktorý väčší dôraz kladie na pásovú výrobu a každodennú opakujúcu sa rutinu, ako na 
kreatívny rozvoj osobností občanov, ktorý bez prirodzeného oddychu nie je možný. 

 
Nedeľa tu má byť pre človeka a nie človek pre nedeľu. 
 
Vyzývame poslancov NR SR, vládu SR, pána prezidenta SR a ďalšie dôležité 

spoločenské autority, aby sa svojim vplyvom zasadili za rešpektovanie voľnej nedele.  
 
 
Za Fórum pre verejné otázky, o.z. 
 

Mária Guregová, predsedníčka 
 

JUDr. Martin Dilong, právnik, martinmorus@gmail.com,  0948 731 077 
 
V Bratislave 3. 7. 2014  


