Zápis z falošnej hry
alebo
Porušenia Ústavy Slovenskej republiky verejnými činiteľmi, teda štátom.

Ústava je základným kameňom právneho štátu.
Na znení Ústavy Slovenskej republiky sa dohodli občania Slovenskej republiky
prostredníctvom svojich volených zástupcov.
Verejní činitelia v tomto vzťahu zastupujú štát, preto pri vykonávaní funkcie
verejného činiteľa, by mala byť pre nich Ústava SR "svätým písmom".
Realita života na Slovensku sa však diametrálne odlišuje od toho, čo je uvedené v Ústave
Slovenskej republiky.
Konkrétne sa jedná o tieto skutočnosti, ktoré nie sú v súlade s našou Ústavou:
Článok 1
Slovenská republika nie je zvrchovaný, demokratický a právny štát.
(dôkaz 1)
Nie sme zvrchovaný štát, pretože bez súhlasu občanov, zachraňuje náš štát majetok
nemeckých a francúzskych bánk.
(dôkaz 2)
Nie sme demokratický štát, pretože volíme podľa volebného zákona, ktorý je v rozpore s
našou Ústavou a v rozpore s medzinárodnými dohovormi.
Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv článku 20 a 21:
„Nikto nesmie byť nútený, aby bol členom nejakého združenia.
Každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo prostredníctvom slobodne
volených zástupcov.“
Naša realita:
Nemôžem voliť svojho zástupcu, ktorý nie je členom strany alebo hnutia, nemôžem
kandidovať, ak nie som členom strany alebo hnutia. Musím si zvoliť zlodeja, ktorí menej
kradne.
Podľa toho, v prospech koho sa prijímali zákony, žijeme v straníckom štáte, ktorý je závislý
od mocenskej oligarchie.
Dôkazom je Kauza Gorila.
Nie sme právny štát, pretože zákony neplatia pre všetkých.
(dôkaz 3)
Článok.20
Štát porušuje naše právo vlastniť majetok.
Štát neochránil majetok občanov. Vykradnutím majetku štátu, občania prišli o svoj podiel na
štátnom majetku a tiež prišli o majetok v investičných fondov, v nebankových subjektoch a v
družstvách.

Štát chránil majetok nadobudnutý v rozpore so zákonom, prostredníctvom justície a nechránil
majetok okradnutého.
Článok 27
Petičné právo sa nezaručuje.
Každý občan nemá právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného
spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a
sťažnosťami.
(dôkaz 4)
Článok 30
Občania nemajú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.
Členovia vládnych strán boli a sú uprednostnení vo funkciách v štátnej správe.
Zákon o štátnej službe, ktorý to zamedzoval, bol zrušený.
Článok 35
Občania nemajú právo na prácu.
Štát sa nečinnosťou podieľal na rozkrádaní - tunelovaní podnikov a tým prišli o prácu státisíce
občanov
Štát vytvoril také dane a odvody pre zamestnávateľov, že zamestnávanie občanov je pre nich
trestom, keď musia priebežne platiť vysoké odvody za zamestnancov.
Článok 36
Občania nemajú právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila
dôstojnú životnú úroveň.
Štát nedokázal vytvoriť podmienky, ktorými by zabezpečil dôstojný život väčšine občanov.
Článok 39
Občania nemajú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na
prácu, ako aj pri strate živiteľa.
Väčšina občanov nemá primerané hmotné zabezpečenie v starobe. .
Článok.40
Každý nemá právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia nemajú občania
právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré
ustanoví zákon.
Štát vytvoril v sektore zdravotníctva "čierne diery", cez ktoré sa tratia prostriedky na ochranu
zdravia, preto si občania musia doplácať za lieky.
Štát umelo znížil prostriedky na zdravotníctvo, keď na sociálnu oblasť štátu neprispievajú zo
zisku ani banky a ani poisťovne.
Článok 46
Každý sa nemôže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a
nestrannom súde, pretože novelizoval zákony tak, aby toto právo nemohli využiť všetci
občania.
Štát dal sudcom imunitu pri rozhodovaní, preto sudcovia nepodliehajú trestnému zákonu a aj
keď úmyselne pripravia občana o majetok, nie sú za to stíhaný.
(dôkaz 5)
Článok 55

Hospodárstvo Slovenskej republiky sa nezakladá na princípoch sociálne a ekologicky
orientovanej trhovej ekonomiky.
Štát oslobodil právnické subjekty od povinnosti, prispievať zo svojho zisku do sociálnej
sféry.
Slovenská republika nechráni a nepodporuje hospodársku štát.
Štát svojimi zákonmi vytvoril diskriminačné trhovo- ekonomické prostredie, v ktorom sú
znevýhodnení živnostníci a tiež firmy s vyšším počtom zamestnancov. Taktiež sú
znevýhodnení podnikateľské subjekty, ktoré nedostávajú finančnú podporu od štátu.
Z uvedeného vyplýva, že štát porušuje ľudské práva a slobody občanom Slovenskej
republiky.
Poznámky:
Kvalita života občanov v jednotlivých krajinách závisí od úrovne dodržiavania ľudských práv
a slobôd v danej krajine.
Ak na Slovensku sa má zvýšiť kvalitu života, musí sa v prvom rade na Slovensku zvýšiť
úroveň dodržiavania ľudských práv a slobôd jej občanom.
(dokaz 6)
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