
Príhovor predsedu predstavenstva Legis Telum (26.11.2015) 

 

Vážení prítomní, 

17. novembra sme oslávili sviatok boja za slobodu a demokraciu. 18. novembra prišla Európska 

komisia s legislatívnym návrhom smernice, ktorý nás vracia do čias hlbokej totality 

a pošliapava základné princípy slobody jednotlivca, práva na osobnú ochranu a práva na 

majetok ako sú vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie. 

V čase teroristickej hrozby a nekontrolovanej masovej migrácie sa Európska komisia rozhodla 

odzbrojiť bezúhonných občanov. Napriek tomu, že žiadny z teroristických útokov nebol 

spáchaný bezúhonným držiteľom zbrojného preukazu legálne držanou zbraňou. Za hriechy 

zločincov majú byť potrestaní tí, čo dodržujú zákon. 

 

Európska komisia navrhuje plošný zákaz držby samonabíjacích zbraní ktoré vznikli úpravou zo 

zbraní samočinných, zákaz samonabíjacích zbraní pre civilné použitie ktoré sa podobajú na 

zbrane so samočinným mechanizmom a zákaz znehodnotených zbraní ktoré vznikli úpravou 

takýchto zbraní. Zbrane, ktoré nadobudli občania do legálnej držby im majú byť odobrané 

a zničené. Vzácne muzeálne exponáty majú byť nenávratne devastované. 

 

Zákaz ohrozuje bezpečnosť, likviduje kultúrne dedičstvo, likviduje šport, podnikanie a pripraví 

o prácu stovky ľudí len v Slovenskej republike.  

 

Obrátili sme sa preto na ústavných činiteľov, poslancov, politické strany a zástupcov rezortov 

s prosbou aby tento šialený návrh nepodporili.  

 

Naši nemeckí kolegovia vypracovali podrobnú analýzu veľmi pochybného postupu kvázi-

expertnej skupiny ktorá pripravovala návrh smernice. Odbor Európskej komisie pre sociálne 

médiá sa vyjadril že legislatíva sama nebude mať dopad na hrozbu terorizmu. Komisia vie, že 

cieľom návrhu je vytvorenie masy bezbranných občanov. 

 

Sme toho názoru, že Komisia trestuhodne zanedbala vlastné povinnosti a je istým spôsobom 

spoluzodpovedná za nelegálny obchod so zbraňami. Podľa smernice č. 2008/51/EC mala 

Európska komisia vypracovať spoločné technické štandardy pre znehodnocovanie zbraní. To 

sa však stalo až teraz. Vďaka absencii takýchto štandardov sa do ilegálneho prostredia po dlhé 

roky dostávali nedôsledne znehodnotené zbrane.  

 

Zďaleka nejde len o zbrane v rukách slušných ľudí. Ide o pokus o obmedzovanie základných 

práv občanov a zabavovanie ich majetku. Dnes ide o zbrane, zajtra môže ísť o čokoľvek iné. 

 

Legis Telum preto dnešným dňom začína petičnú akciu do  ktorej sa môže zapojiť každý komu 

to nie je ľahostajné.  

 

Zároveň očakávame, že predseda Euópskej komisie pán Juncker prevezme politickú 

zodpovednosť za zlyhanie Európskej komisie, za podanie návrhu smernice ktorý popiera 

základné práva a v čo najkratšom čase rezignuje na svoju funkciu. 

 

Dr. Boris Draškaba  


