
 

Vážená pani ministerka Kolíková, 

Ako predstavitelia maďarskej národnostnej menšiny a zároveň občania Slovenskej 
republiky, s absolútnym nepochopením sledujeme, že Slovensko sa ako druhý členský 
štát Európskej únie pridalo ku Grécku v spore o Minority SafePack pred Súdnym 
dvorom EÚ, čím krajina vyjadruje svoj odmietavý postoj k vzniku možnej legislatívy 
v oblasti ochrany európskych menšinových práv. Je to pre nás obzvlášť sklamaním, 
keďže v krajine žije necelých 20 percent predstaviteľov národnostných menšín. 
Slovenská vláda týmto krokom odmieta podporu svojich občanov a ochranu ich práv 
na európskej úrovni. 

Radi by sme pripomenuli, že Minority SafePack v žiadnom prípade neohrozuje práva 
väčšiny, ale podporoval by diverzitu a presadzoval by rovnosť príslušníkov 
národnostných menšín. Krok vášho ministerstva vnímame aj ako nerešpektovanie 
želania vyše 63 tisíc občanov krajiny – toľko ľudí sa na Slovensku podpísalo pod 
iniciatívu, čo bol štvrtý najvyšší počet podpisov medzi jednotlivými krajinami.  

Občianska iniciatíva Minority SafePack sa už raz dostala pred európsky súd (2017), 
vtedy Slovensko stiahlo svoju podporu pre protistranu (vtedy Rumunsko). Terajšie 
kroky vlády odopierajú princíp čitateľnosti našej zahraničnej, európskej a menšinovej 
politiky, keďže po štyroch rokoch by Slovensko rozhodlo v tej istej veci opačne. 

V roku 2020, keď sa súčasná vláda sformulovala, bývalý premiér Igor Matovič vyjadril 
podporu národnostným menšinám a sľúbil, že bude plne zastupovať ich práva. 
Bohužiaľ, tento krok je v úplnom rozpore s týmto záväzkom. 

Maďarsko-slovenské vzťahy nikdy neboli na takej dobrej úrovni, preto Vás vyzývame, 
aby ste v rámci týchto dobrých vzťahov aj v rámci ochrany práv národnostných menšín 
stiahli Vašu podporu Európskej Komisii v procese týkajúcom sa Minority SafePack. Je 
to pre nás hlboko urážajúce a odmietame, aby sa Slovensko na poli menšinových práv 
vrátilo do deväťdesiatych rokov, do éry mečiarizmu. 

Naši predstavitelia s Vami veľmi radi prekonzultujú potreby národnostných menšín, aj 
to, prečo je Minority SafePack pre nás – pre vyše 650 tisíc obyvateľov Slovenska – tak 



dôležitý. Prosím, zvážte svoje rozhodnutie a stiahnite vašu podporu protistrane v 
tomto spore! 

S pozdravom 

Szabolcs Mózes, predseda hnutia Spolupatričnosť 
Krisztián Forró, predseda SMK 
László Solymos, predseda Mostu-Híd 

V Bratislave, 26.7.2021 

 

Na vedomie: 
Ivan Korčok, minister, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Martin Klus, štátny tajomník, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
Igor Matovič, minister financií, Ministerstvo financií SR 
Eduard Heger, predseda vlády, Úrad vlády SR 


