
Aktivisti pochodovali proti pochodu homosexuálov 
Asi 50 ľudí prišlo povedať nie homosexualite ako hriechu proti Bohu. 
BRATISLAVA. Ponúknuť nádej homosexuálom, aby sa mohli obrátiť k Bohu a prijať od neho uzdravenie z 
tohto ich stavu, dnes chceli aktivisti na bratislavskom Námestí SNP, ktorí prišli pochodovať za tradičnú 
rodinu a proti podujatiu GAY PRIDE 2012. Podľa hlavného organizátora Jozefa Dupkalu prišlo asi 50 ľudí 
povedať nie homosexualite ako hriechu proti Bohu. 
"Žiadame prijatie ústavného zákona o ochrane rodiny, aby bola na Slovensku zachovaná tradičná rodina. 
Určite hovoríme nie registrovaným partnerstvám a adopcii detí homosexuálmi. Boh určil výhradne muža 
a ženu, aby privádzali na svet deti," upozornil Dupkala. Podľa jeho slov je tlak zo strany homosexuálnej 
loby silný a požaduje prijatie zákonov tak, aby bolo zrovnoprávnené manželstvo homosexuálne s 
heterosexuálnym. 
Ohavnosť 
Na otázku TASR, čo konkrétne mu prekáža na GAY PRIDE, Dupkala odvetil, že homosexuálny spôsob 
života je jeden z najťažších hriechov, preto ho Boh nazval ohavnosťou. "Za jeho páchanie je im súdené 
večné peklo a oni tento hriech verejne preferujú. My nie sme proti homosexuálom, ale sme proti tomu, 
aby tento hriech takto verejne prezentovali," vysvetlil. 
Dupkala si uvedomuje, že všetci máme slobodu na prezentovanie vlastných názorov, no upozornil, že to, 
čo prezentujú homosexuáli, je hriech, a nie je preto vhodné, aby to bolo spoločnosťou prijímané. 
Pochod organizovaný Združením pre ochranu rodiny a združením Občania za kresťanské hodnoty a 
tradície prišiel podporiť aj poslanec Národnej rady SR Jozef Mikloško (KDH). 
"Tiež mi nie je ľahostajný blížiaci sa pochod homosexuálov. Zdá sa mi, že propagácia tohto spôsobu 
života nie je správna. Iste, že by som nechcel, aby sa moje deti a vnúčikovia tohto zúčastnili. Rovnako 
nechcem, aby si títo ľudia v budúcnosti mohli adoptovať deti či učili v školách. Predsa len, ich orientácia 
je trochu iná," povedal politik. 

 
Poslanec KDH Jozef Mikloško (v strede) je proti tomu, aby mohli byť homosexuáli učiteľmi. 
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Chcú zakázať prienik informácií do škôl 
Aktivisti v rámci svojich požiadaviek vyzývajú vládu SR a NR SR, aby pripravili a prijali ústavný zákon o 
ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi, ktorý bude jasne definovať inštitút manželstva ako 
zväzok muža a ženy v prospech tradičného chápania rodiny. Organizátori podujatia zároveň vládu a 
parlament žiadajú, aby zabránili prijímaniu zákonov, ktoré by zrovnoprávnili verejnosti vnucované 
registrované partnerstvá, resp. homosexuálne manželstvá s manželstvami prirodzenými. 
Rovnako tak majú zabrániť adopcii detí homosexuálnymi pármi, "čím homosexuálni aktivisti zamýšľajú 
vytvoriť zdanie rodinného zázemia a tým pod rúškom 'rodičovskej lásky' duševne, fyzicky a duchovne 
devastovať deti". 
Ďalšou požiadavkou je, aby sa zabránilo prijatiu legislatívnych úprav, ktoré by do škôl a do spoločnosti 
umožnili prienik informácií o homosexuálnom spôsobe spolužitia ako rovnocennej a rovnoprávnej 
alternatíve v sexuálnej výchove a orientácii detí už od predškolského veku. "Aby zabránili už aj na 



Slovensku neskrývaným požiadavkám kriminalizácie a trestania za tzv. homofóbiu lož, ktorú podsúva EÚ 
a OSN celosvetovej verejnosti," znie posledná požiadavka organizátorov. 
Skupinka aktivistov s transparentmi ako "NECHCEME GAY PRIDE NA SLOVENSKU", "SPOLUŽITIE 
HOMOSEXUÁLOV = HRIECH, JEŽIŠ POVEDAL: BDEJTE", "MUŽ + ŽENA = RODINA, RODINA = ŽIVOT", 
NECHCEME LEN MAMU A MAMU A LEN OTCA A OTCA" sa za spevu gospelov asi po hodine presunula na 
Hlavné a neskôr na Hviezdoslavovo námestie. 

 
Aktivisti pochodovali proti tomu, aby mohli homosexuáli verejne pochodovať.  
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