
Oznámenie Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky 

o výsledku vybavenia petície s označením 

„PETÍCIA  udelenie  štátneho vyznamenania za celoživotný prínos v oblasti záchrany 

ľudských  životov a výcviku záchranárskych psov p. Mariánovi FABUŠOVI“ 

 

Vybavovateľ petície: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky  

 

Názov petície: PETÍCIA  udelenie  štátneho vyznamenania za celoživotný prínos v oblasti záchrany 

ľudských  životov a výcviku záchranárskych psov p. Mariánovi FABUŠOVI 

 

Text petície: „Svojím podpisom sa pripájam k podnetu na udelenie štátneho vyznamenania za 

celoživotný prínos v oblasti záchrany ľudských životov a výcviku záchranárskych psov p. Mariánovi 

Fabušovi.“ 

 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 58 

 

Dátum doručenia: 17.04.2020 

 

Dátum vybavenia: 12.05.2020 

 

Spôsob vybavenia: Odoslaní m pí somnej odpovede za stupcovi povaz uje Kancelária prezidenta 

Slovenskej republiky petíciu za vybavenú v zmysle za kona c . 85/1990 Zb.. 

 

Obsah oznámenia o vybavení petície: 

 

Vážený pán ..., 

 

 Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky bolo dňa 17.04.2020 doručené  Vaše  podanie  

pozosta vaju ce zo sprievodne ho listu,  v ktorom ste z Vami  uvedeny ch  do vodov predloz ili 

prezidentke Slovenskej republiky podnet na udelenie s ta tneho vyznamenania Slovenskej 

republiky pre pa na Maria na Fabus a, a zo s iestich podpisovy ch  ha rkov oznac eny ch ako „PETÍCIA  

udelenie  štátneho vyznamenania za celoživotný prínos v oblasti záchrany ľudských  životov 

a výcviku záchranárskych psov p. Mariánovi FABUŠOVI“, v ktory ch sa 58 signata rov svojí m 

podpisom pripojilo k uvedenej petí cií , resp. vyjadrilo jej svoju podporu.  

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky po obozna mení  sa s obsahom doruc ene ho 

podania a jeho prí lohovej c asti kons tatuje, z e toto podanie spl n a poz iadavky uplatnenia petic ne ho 

pra va podľa za kona c . 85/1990 Zb. o petic nom pra ve v znení  neskors í ch predpisov (ďalej len 

„za kon c . 85/1990 Zb.“). Uvedena  petí cia ma  charakter na vrhu, resp. podnetu na udelenie s ta tneho  

vyznamenania Vami navrhovanej osobe z u rovne prezidentky Slovenskej republiky. Vybavenie 

petí cie s uvedeny m charakterom upravuje ustanovenie § 5 ods. 6 citovane ho za kona, podľa 

ktore ho orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície, obsahujúcej žiadosť alebo návrh, 

posúdi jej obsah a osobe urc enej na zastupovanie v styku s orga nom verejnej moci zašle písomnú 

odpoveď spolu s odôvodnením. 

 



V nadva znosti na vys s ie uvedene  skutoc nosti Va m, ako osobe urc enej na zastupovanie 

v styku s orga nmi verejnej moci, su c asne oznamujem, z e samotny  proces udeľovania s ta tnych 

vyznamenaní  Slovenskej republiky je upraveny   za konom c . 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach 

Slovenskej republiky (ďalej len „za kon c . 522/2008 Z. z.“). V zmysle prí slus ny ch ustanovení  tohto 

za kona sa Vas í m podnetom musí  na zasadnutiach v roku 2020 najprv zaoberať Komisia na 

posudzovanie podnetov na predloz enie na vrhov na udelenie s ta tnych vyznamenaní . Po posu dení  

tohto podnetu ho spolu so svojí m stanoviskom predloz í  prezidentke Slovenskej republiky pani 

Zuzane Č aputovej, ktora  na sledne rozhodne o tom, c i Vami navrhovanej osobe s ta tne 

vyznamenanie pri prí lez itosti jeho z ivotne ho jubilea, resp. pri prí lez itosti vy roc ia vzniku 

Slovenskej republiky (01. 01. 2021) udelí  alebo neudelí .   

 

Z vys s ie uvedene ho teda vyply va, z e rozhodovanie o udelení  resp. neudelení  s ta tneho 

vyznamenania je v zmysle za kona c . 522/2008 Z. z. prima rne iba v po sobnosti prezidentky 

Slovenskej republiky. Nakoľko Vas a petí cia ma  v danej veci iba podporny  resp. odporu c aju ci 

charakter, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nemo z e v su c asnosti objektí vne rozhodnu ť 

o tom, c i tejto petí cii vyhovie alebo nevyhovie. Uisťujem Va s vs ak, z e hlava s ta tu bude pri svojom 

rozhodovaní  na Vami zaslanu  petí ciu  prihliadať.    
  

V mene Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky ešte raz ďakujem za Vami  zaslanú 

petíciu, ktorú týmto oznámením považujeme za vybavenú v zmysle zákona č. 85/1990 Zb.. 

Ako som Vás už informovala, Vaším podnetom na udelenie štátneho vyznamenania 

Slovenskej republiky pre pána Mariána Fabuša sa bude zaoberať Komisia na posudzovanie 

podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní na svojich zasadnutiach 

v roku 2020, a následne aj prezidentka Slovenskej republiky. 

 

S pozdravom 

 

                                           .............. 

 


