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UZNESENIE č. 005 
 

 

Uvedomujeme si našu hlavnú zodpovednosť za udržanie medzinárodného mieru a 
bezpečnosti, realizáciu medzinárodnej menovej reformy v súlade s cieľmi a zásadami 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna; 

Riadime sa predchádzajúcimi uzneseniami a vyhláseniami Medzinárodnej Menovej 
Pokladnice Jedna; 

Sme uznávaní ako majiteľ a správca svetového účtu vo SVETOVEJ BANKE č. 01-00-01-
4-AAA-777-C3-AM-01, ktorý je rozdelený medzi rôzne banky v 172 (sto sedemdesiatich 
dvoch) krajinách sveta; 

Sme uznávaní ako majiteľ a správca Svetového účtu vo SVETOVEJ BANKE, číslo účtu 
01-1-700-3516-222-777-8888-999, ktorý je rozdelený medzi rôzne banky v 172 (sto 
sedemdesiatich dvoch) krajinách sveta; 

Sme dodatočne uznaní ako vlastník a správca aktív, vrátane účtov pod názvami: "White 
Spiritual Boy", "Spiritual Wonder Boy", ' 'Spiritual Wonder Brothers", "Morning Star", "King 
David", "Prophet Muhammad", "Demas and Saint Timothy", "White Mongolia", "White 
Vatican", "White Eagle", "Maria Sinukuan or Divine Crystal", "Maria Divine Banahaw or 
Sunflower", "Maria Cristina or Divine Magdalene", "Maria Makiling or Divine Ester Egg", 
"Falcon", "Alpha - Omega" a ďalších účtov, ktoré sa nachádzajú v rôznych bankách v 189 (sto 
osemdesiatich deviatich) krajinách sveta; 

 

 



 
 

Potvrdzujeme uznesenie č. 1 (001/RES2020) zo dňa 7 apríla 2020 «Proti-krízové 
finančné opatrenia», uznesenie č. 2 (002/RES2020) zo dňa 2 júna 2020 «Jedna cesta z 
globálnej finančnej krízy», uznesenie č. 4 (004/RES2021) zo dňa 23 februára 2021 «Zrušenie 
historických aktív s cieľom vytvoriť nový vyvážený finančný systém»; 

Potvrdzujeme, že menová reforma vychádza zo zásad obsiahnutých v rezolúcii 001 / 
RES2020 (2020) o prekonaní globálnej finančnej krízy, o schválení nových svetových 
rezervných mien v globálnom finančnom systéme a o zavedení nových svetových rezervných 
mien do globálneho finančného obratu, právne schválených v konkrétnej pevnej náplni vo 
forme XAU (bankové zlato): a) "Zlatý sovietsky rubeľ", b) "Zlatý americký dolár", c) "Zlaté 
Ecu", začala Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna vydávať pokladničné poukážky M1 
nominované v troch svetových rezervných menách (tu a ďalej "pokladničné poukážky M1"). 
Pokladničné poukážky M1 by mali byť určené na umiestnenie v pokladniciach krajín, ich 
národných, rezervných, centrálnych štátnych bánk s cieľom zvýšiť a zabezpečiť zlatú bilanciu 
krajín a zabezpečiť emisiu národných mien krajín, čo zrejme povedie k zrozumiteľnej, 
počiatočnej hodnote národných mien vo svete na výmenu a obchodovanie s cieľom obnoviť 
paralyzovaný medzinárodný obchod a iné kontrakty. 

Obraciame sa na vlády a príslušné finančné orgány s cieľom pripomenúť im, aby sa 
riadili odporúčaniami na výber jednej z týchto svetových rezervných mien, ktorá má byť 
schválená a prijatá na úrovni parlamentov a na úrovni štátnych centrálnych bánk; 

Potvrdzujeme, že vzhľadom na pozitívne aspekty osobitných práv čerpania (SDR) sa 
Pokladničné poukážky M1 budú používať ako základné medzinárodné prvky na stanovenie 
oficiálnych devízových rezervných systémov, reguláciu platobných bilancií a meranie hodnoty 
nových národných mien; 

Pripomíname všetkým krajinám, aby v súvislosti so zánikom starej rezervnej meny 
amerického dolára uviedli do praxe záverečné odporúčania Bazilejskej konferencie III, na 
základe ktorých sa má prijať jednotný svetový platobný štandard svetovej meny-XAU 
(bankové zlato), a odporúčame, aby sa do svetového finančného systému okamžite zaviedol 
ZLATÝ ŠTANDARD; 

Podporujeme opatrenia prijaté na vykonávanie rezolúcie 004/RES2021 (2021), 
podporujeme ich pokračovanie a v tejto súvislosti berieme do úvahy nasadenie operácií po 
celom svete s cieľom zablokovať používanie historických aktív, zatknúť a postaviť pred súd 
osoby zapojené do ich nezákonného používania; 

Vítame krajiny, ktoré sa snažia nadviazať spoluprácu v rámci rezolúcie 002/RES2020 
(2020), najmä body 12, 13, 14 a 15; 

 

 

 

 



 
 

Potvrdzujeme našu pripravenosť spolupracovať v súlade s uznesením 002/RES2020 
(2020), odsek 12: Ohľadne dlhov voči Medzinárodnému menovému fondu. Odporúčame 
ministerstvám financií, aby od zavedenia Jamajských dohôd vykonali audity dlhov. Tieto 
správy majú byť predložené Medzinárodnej Menovej Pokladnici Jedna, na základe ktorých 
Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna poskytne potrebné aktíva na úplné uzavretie 
vládnych dlhov voči Medzinárodnému menovému fondu; 

Potvrdzujeme našu pripravenosť spolupracovať v súlade s rezolúciou 002/RES2020 
(2020), bod 13: Pokiaľ ide o medzištátny, zahraničný vládny dlh, ktorý vznikol medzi krajinami 
od zavedenia Jamajských dohôd. Odporúčame ministerstvám financií vykonať audity dlhov a 
klasifikovať tieto dlhy, identifikovať strednodobé a dlhodobé dlhy, predložiť tieto správy o 
výlučne strednodobých a dlhodobých zahraničných dlhoch Medzinárodnej Menovej 
Pokladnici Jedna. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna poskytne potrebné aktíva na 
úplné uzavretie strednodobých a dlhodobých zahraničných dlhov medzi krajinami. Výnimkou 
sú štátne dlhy tvorené na realizáciu investičných projektov a štátnych programov podľa 
prioritných smerov rozvoja ekonomiky krajiny; 

Potvrdzujeme našu pripravenosť na spoluprácu v súlade s odporúčaniami rezolúcie 
002/RES2020 (2020), bod 14: Odporúčame, aby všetky krajiny prehodnotili vládne programy 
a investičné projekty v súlade s prioritnými smermi rozvoja hospodárstva krajiny. Je potrebné 
definovať programy a projekty, ktoré spĺňajú podmienky rozvoja environmentálnej 
ekologickej bezpečnosti, riešenia problému výroby potravín, riešenia problému 
zamestnanosti obyvateľstva, riešenia problémov rozvoja infraštruktúry, bývania pre všetkých 
občanov, prechodu na udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Odporúčame, aby všetky 
krajiny prehodnotili koncepcie energetickej bezpečnosti s prechodom na alternatívne čisté 
zdroje energie s prihliadnutím na dostupnosť inovatívnych technológií voľnej energie, ktoré 
budeme aktívne realizovať; 

Potvrdzujeme našu pripravenosť na spoluprácu v súlade s odporúčaniami rezolúcie 
002/RES2020 (2020), bod 15: Odporúčame poskytnúť Medzinárodnej Menovej Pokladnici 
Jedna pripravené vládne programy a investičné projekty v súlade s prioritnými smermi 
rozvoja hospodárstva krajiny. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna poskytne potrebné 
aktíva na financovanie vládnych programov a investičných projektov. Špeciálna pracovná 
skupina z každej krajiny určí podmienky a program - harmonogram financovania. Úlohou 
osobitnej pracovnej skupiny bude definovať vládne programy, ktoré musia byť zabezpečené 
nenávratným financovaním; 

Protestujeme proti pokračujúcemu nárastu nezákonného používania fiat peňazí na 
základe účtov spravovaných Medzinárodnou Menovou Pokladnicou Jedna;  

Odsudzujeme všetky prebiehajúce emisie nových fiat peňazí, nezákonné používanie 
historických aktív (rezolúcia 004/RES2021 (2021)), ktoré čoraz viac podkopávajú proces 
stabilizácie prechodu na Nový finančný systém a ohrozujú životy státisícov ľudí na Zemi; 

 



 
 

Protestujeme proti vzniku akýchkoľvek nových kryptomien, ktoré nemajú zlatú 
zábezpeku, ktorých ťažba čoraz viac podkopáva proces stabilizácie prechodu na nový 
finančný systém, posilňuje procesy prania špinavých peňazí, financovania trestnej činnosti, 
extrémizmu a terorizmu; 

Sme pevne odhodlaní zachovať suverenitu, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť 
štátov, ako aj svetový mier proti násiliu a hlasujeme za dodržiavanie zásad nezasahovania, 
dobrého susedstva a regionálnej spolupráce; 

Uznávame, že hlboký rozvoj svetovej kultúry je neoddeliteľne spojený s uplatňovaním 
práv národov, vrátane tých, ktoré sú pod koloniálnou alebo inou formou cudzej nadvlády 
alebo cudzej okupácie, na sebaurčenie, ktoré sú vyhlásené v medzinárodných paktoch o 
ľudských právach; 

Potvrdzujeme odhodlanie Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna zachrániť 
budúce generácie pred pohromou vojny, potvrdiť vieru v základné ľudské práva, podporovať 
sociálny pokrok a lepšie životné podmienky vo väčšej slobode, ako aj prejavovať toleranciu a 
žiť spolu v mieri ako dobrí susedia; 

Priznávame, že mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva sú piliermi, na ktorých sa 
formuje udržateľný tvorivý rozvoj, a základmi kolektívnej bezpečnosti a blahobytu, a 
uznávame, že rozvoj, mier, bezpečnosť a ľudské práva sú navzájom prepojené a navzájom sa 
posilňujú; 

Uznávame, že mier nie je len absencia konfliktu, ale pozitívny, dynamický a 
participatívny proces, v ktorom sa podporuje dialóg, konflikty sa riešia v duchu vzájomného 
porozumenia a spolupráce a zabezpečuje sa sociálno-ekonomický rozvoj; 

Uznávame, že prirodzená dôstojnosť a rovnaké a neodňateľné práva všetkých členov 
ľudskej rodiny sú základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete, a uznávame, že mier sa 
posilňuje prostredníctvom plného uplatňovania všetkých neodňateľných práv vyplývajúcich 
z prirodzenej dôstojnosti všetkých ľudských bytostí; 

Potvrdzujeme, že každý má právo na takú spoločenskú štruktúru a medzinárodné 
vzťahy, v ktorých by mohli prosperovať ľudské práva a slobody; 

Sme odhodlaní skoncovať s chudobou a hladom vo svete, bojovať proti nerovnostiam 
v jednotlivých krajinách a medzi nimi, budovať mierovú, spravodlivú spoločnosť bez 
sociálnych bariér, rešpektovať, chrániť a napĺňať ľudské práva, dosiahnuť rodovú rovnosť a 
posilnenie postavenia žien a dievčat, zabezpečiť spoľahlivé zachovanie našej planéty a jej 
prírodných zdrojov. Sme tiež naďalej odhodlaní vytvárať podmienky pre udržateľný, 
inkluzívny a trvalý hospodársky rast, spoločnú prosperitu a dôstojnú prácu pre všetkých, 
pričom zohľadníme rôzne úrovne rozvoja jednotlivých krajín a ich príležitosti; 

 

 



 
 

Opätovne potvrdzujeme svoje záväzky vytvoriť svet, v ktorom ľudstvo žije v súlade s 
prírodou, chrániť a udržateľne využívať zdroje morí a pevniny našej planéty, a to aj 
prostredníctvom racionálnej spotreby a výroby, zvrátiť trendy zhoršovania životného 
prostredia, zvýšiť odolnosť voči riziku katastrof, ako aj zastaviť degradáciu ekosystémov a 
stratu biodiverzity; 

V rovnakom čase my, Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna, zároveň 
upozorňujeme na skutočnosť, že pokrok v mnohých oblastiach je pomalý. Vystavenie 
faktorom zraniteľnosti je vysoké, vystavenie deprivácii je ešte viac zakorenené. Hlad rastie. 
Pokrok smerom k rodovej rovnosti a posilneniu postavenia všetkých žien a dievčat je príliš 
pomalý. Prejavy nerovnosti v rámci krajín a medzi nimi, pokiaľ ide o bohatstvo, príjmy a 
príležitosti, sa zvyšujú. Strata biodiverzity, degradácia životného prostredia, vyhadzovanie 
plastového odpadu do oceánov, zmena klímy a zvýšené riziko katastrof pokračujú tempom, 
ktoré má pre ľudstvo potenciálne katastrofálne dôsledky; 

Obávame sa, že násilná genocída, extrémizmus, terorizmus, organizovaný zločin, 
korupcia, nezákonné finančné toky, globálne zdravotné hrozby, humanitárne krízy a nútené 
vysídľovanie ľudí hrozia zničiť veľkú časť pokroku, ktorý sa v posledných desaťročiach dosiahol 
v rozvoji sveta; 

Sme znepokojení tým, že konflikty a nestabilita v mnohých častiach sveta pretrvávajú 
alebo sa zintenzívňujú, prírodné katastrofy sa stávajú častejšími a intenzívnejšími, čo 
spôsobuje nevýslovné ľudské utrpenie a podkopáva dosahovanie cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja. Schopnosť krajín predchádzať konfliktom a riešiť ich a budovať stabilné, mierové, 
spravodlivé a inkluzívne spoločnosti sa často ukázala ako náhla a nedostatočná v dôsledku 
nestability globálneho finančného systému; 

Pripomíname význam predchádzania ozbrojeným konfliktom a záväzok podporovať 
kultúru predchádzania ozbrojeným konfliktom ako prostriedok účinného riešenia vzájomne 
prepojených komplexných výziev v oblasti bezpečnosti a rozvoja, ktorým čelia národy na 
celom svete; 

Ďalej uznávame, že kultúra mieru a výchova ľudí založená na zásadách spravodlivosti, 
slobody a mieru sú nevyhnutné pre zachovanie ľudskej dôstojnosti a predstavujú povinnosť, 
ktorú musia plniť všetky národy v duchu vzájomnej pomoci a súcitu; 

Sme presvedčení, že kultúra mieru je kombináciou hodnôt, svetonázorov, tradícií, 
správania a životného štýlu a že toto všetko by malo byť umožnené podporným národným a 
medzinárodným prostredím, ktoré podporuje mier; 

Upozorňujeme, že rasizmus, rasová diskriminácia, xenofóbia a s nimi spojená 
neznášanlivosť, ak sa rovnajú rasizmu a rasovej diskriminácii, sú prekážkou priateľských a 
mierových vzťahov medzi ľuďmi a národmi a patria medzi hlavné príčiny mnohých vnútorných 
a medzinárodných konfliktov vrátane ozbrojených konfliktov; 

 



 
 

Potvrdzujeme tiež zásady uznané Medzinárodnou Menovou Pokladnicou Jedna a 
pripomíname ich univerzálny charakter, ako aj to, že stanovené ciele a zámery sú komplexné 
a nedeliteľné a zabezpečujú rovnováhu hospodárskych, sociálnych a environmentálnych 
zložiek trvalo udržateľného rozvoja všetkých krajín sveta; 

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna ako hlavný vlastník a správca všetkých 
svetových zlatých rezerv, a to tak bankového bilančného zlata, ako aj zlata mimo bilancie na 
planéte Zem, zavádza nasledujúce riešenia: 

- Pri realizácii iniciatív Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna vyzýva na dlhodobé 
partnerstvá medzi vládnymi štruktúrami na všetkých úrovniach a za účasti všetkých 
príslušných zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, súkromného sektora, 
vedeckej obce a mládeže; 

- Pripomína usmernenia pre prácu Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, ktoré 
vychádzajú z prijatých rezolúcií, a vyzýva krajiny, aby primerane využívali postupy a kritériá v 
nich obsiahnuté vrátane zaradenia na zoznam a vyradenia zo zoznamu, a v tejto súvislosti 
pripomína uznesenie 002/RES2020 (2020); 

- Víta dobrovoľné opatrenia, ktoré lídri v súvislosti s cieľmi udržateľného rozvoja oznámili 
na mnohých podujatiach na vysokej úrovni v uplynulých mesiacoch, a je pripravená poskytnúť 
potrebnú spoluprácu v rámci rezolúcie 002[RES2020 (2020), najmä v bodoch 11, 12, 13, 14 a 
15; 

- Je potrebné odporučiť, aby krajiny, ktoré spolupracujú, zohľadnili dva typy 
Pokladničných poukážok M1: (1) emisia cenných papierov vydaná v XAU, (2) platba 
denominovaná v cudzej mene v súlade s rezolúciami 001/RES2020 (2020) a 002/RES2020 
(2020);  

- Krajiny, ktoré majú ťažkosti so získavaním úverových prostriedkov a majú obmedzené 
kvóty na vydávanie štátnych záruk, by mali poskytnúť potrebný počet Pokladničných 
poukážok M1 v požadovanom celkovom množstve v súlade s vyhlásenými programami na 
realizáciu programov udržateľného rozvoja; 

- Je to mobilizácia primeraného a dobre cieleného financovania s využitím aktív a možností 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna s cieľom znížiť nedostatok finančných 
prostriedkov na dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre vlády, súkromný sektor a 
ostatné zainteresované strany. Vyzývame na potrebu intenzívnejšieho zapojenia sa do 
mobilizácie domácich, verejných a súkromných zdrojov, na vytvorenie priaznivejšieho 
prostredia pre udržateľné investície a na plnenie záväzkov medzinárodnej spolupráce pre 
rozvoj. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je pripravená poskytnúť finančné 
prostriedky tak, aby naše stratégie a opatrenia zasiahli najviac zaostávajúce a cielené 
finančné služby a podporili konkurencieschopnosť mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov vrátane tých, ktoré vlastnia ženy a mládež. 

 



 
 

- Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna sa bude tiež intenzívnejšie usilovať o nájdenie 
nefinančných prostriedkov realizácie vrátane podpory univerzálneho, na pravidlách 
založeného, otvoreného, transparentného, nediskriminačného a spravodlivého 
multilaterálneho obchodného systému, pričom si uvedomuje, že medzinárodný obchod je 
motorom rozvoja; 

- Je to mobilizácia primeraného a dobre cieleného financovania s využitím aktív a možností 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna na programy zamerané na posilnenie kultúry 
mieru a zvýšenie povedomia o ľudských právach prostredníctvom odbornej prípravy, 
vzdelávania a popularizácie, 

- Je to mobilizácia primeraného a dobre cieleného financovania s využitím aktív a možností 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna na rozvoj, podporu a implementáciu stratégií, 
programov a politík na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, ako aj príslušných 
legislatívnych ustanovení, ktoré môžu zahŕňať osobitné a pozitívne opatrenia, s cieľom 
podporiť sociálny rozvoj založený na rovnosti a realizáciu občianskych a politických, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv všetkých obetí rasizmu, rasovej diskriminácie, 
xenofóbie a súvisiacej intolerancie, 

- Je to mobilizácia finančných prostriedkov na podporu miestnych opatrení na urýchlenie 
realizácie programov. Zaväzujeme sa posilniť postavenie miest, miestnych orgánov a komunít 
a poskytnúť im potrebnú finančnú podporu pre udržateľný rozvoj. Medzinárodná Menová 
Pokladnica Jedna uznáva ich rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní a realizácii cieľov v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja; 

- Cieľom je mobilizovať primerané a cielené financovanie s využitím aktív a možností 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna s cieľom znížiť riziká katastrof a zvýšiť odolnosť. 
Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je pripravená zaviesť politiky, investície a inovácie 
určené na zníženie rizika katastrof a zvýšenie odolnosti krajín, ekonomík, komunít a 
jednotlivcov voči hospodárskym, sociálnym a environmentálnym šokom a katastrofám; 

- Cieľom je mobilizovať primerané a cielené financovanie s využitím aktív a možností 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna s cieľom riešiť problémy prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce a posilnenia globálneho partnerstva. Medzinárodná Menová 
Pokladnica Jedna si uvedomuje, že integrovaná povaha kreatívnych cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja si vyžaduje globálny prístup. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna 
opätovne potvrdzuje, že je odhodlaná podporovať multilateralizmus s cieľom nájsť nové 
spôsoby spolupráce a zabezpečiť, aby multilaterálne inštitúcie dokázali držať krok s rýchlo 
prebiehajúcimi zmenami. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je pripravená hľadať 
mierové a spravodlivé riešenia sporov, ako aj rešpektovať medzinárodné právo vrátane práva 
národov na sebaurčenie a potreby rešpektovať územnú celistvosť a politickú nezávislosť 
krajín; 

 

 



 
 

- Je to mobilizácia primeraného a premysleného financovania s využitím prostriedkov a 
možností Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna s cieľom zapojiť vedu, technológie a 
inovácie a venovať väčšiu pozornosť digitálnej transformácii v záujme udržateľného rozvoja. 
Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je pripravená podporovať výskum, iniciatívy na 
budovanie kapacít, inovácie a technológie, ktoré pomáhajú dosahovať ciele udržateľného 
kreatívneho rozvoja, a podporovať využívanie vedeckých údajov zo všetkých oblastí, aby bolo 
možné prejsť na udržateľný rozvoj. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je pripravená 
financovať a podporovať kvalitné vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie, aby všetky deti, 
mládež a dospelí získali primerané vedomosti a zručnosti na formovanie odolnejších, 
inkluzívnejších a udržateľnejších spoločností, ktoré sa dokážu prispôsobiť rýchlym 
technologickým zmenám. Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je pripravená nadviazať 
medzinárodnú spoluprácu, ktorá pomôže rozvojovým krajinám prekonať faktory, ktoré im 
bránia v prístupe k technológiám a vzdelávaniu. 

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna slávnostne vyzýva všetky zainteresované 
strany, aby sa vo svojej činnosti riadili uznaním osobitného významu tolerancie, dialógu, 
spolupráce a solidarity medzi všetkými ľuďmi, národmi a štátmi sveta ako prostriedku na 
podporu mieru. Na tento účel musia súčasné generácie zabezpečiť, aby sa ony aj budúce 
generácie naučili žiť spolu v mieri v ušľachtilom úsilí zachrániť budúce generácie pred 
pohromou vojny. 

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna vyzýva vlády, inštitúcie a medzinárodné 
organizácie, ako aj medzivládne a mimovládne organizácie, aby šírili rezolúcie Medzinárodnej 
Menovej Pokladnice Jedna a podporovali ich všeobecné dodržiavanie a porozumenie. 

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je pripravený urýchliť spoločné úsilie v 
súčasnosti a v nadchádzajúcom desaťročí s cieľom urýchliť realizáciu trvalo udržateľného 
rozvoja Svet. Na základe finančného potenciálu Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna 
vyzýva krajiny, aby si spoločne osvojili transformačný začiatok a urýchlili jeho realizáciu. Preto 
budú možné rýchle zmeny a ciele zostanú na dosah; 

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna vyhlasuje, že nič v tejto rezolúcii nemožno 
považovať za rozporné s cieľmi a zásadami trvalo udržateľného rozvoja vo svete. Ustanovenia 
obsiahnuté v tejto rezolúcii by sa mali chápať vo svetle predchádzajúcich rezolúcií 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, Všeobecnej deklarácie ľudských práv a 
príslušných medzinárodných a regionálnych dokumentov ratifikovaných krajinami. 

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna vyhlasuje, že má v úmysle naďalej skúmať 
situáciu a podľa potreby zvážiť predĺženie platnosti právomocí udelených touto rezolúciou na 
ďalšie obdobia. 

Špecializované útvary - Osobitné oddelenie pre prekonávanie globálnej finančnej krízy 
"Protikrízové centrum" a Oddelenie špeciálnych projektov a programov Medzinárodnej 
Menovej Pokladnice Jedna sú poverené pokračovať v riešení týchto otázok. 

 



 
 

Kontrolou a auditom plnenia tohto uznesenia č. 005 je poverený Výkonný výbor 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna. 

 

 

Schválené, vypracované a vykonané 

Od 16.07.2021 
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