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Otvorený list 
 
 

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. 
       

Sme zástancovia tradičnej formy rodiny a samozrejme i manželstva ako vzťahu muža 
a ženy. Prečo Vám píšeme?  

Minulý týždeň prebehla v našich médiách správa o odnímaní slovenských detí rodičom 
juvenilnou políciou v Anglicku.  Pýtame sa. Aký systém tvorí juvenilná polícia v jednotlivých 
štátoch, kde je umožnené odoberať deti rodičom?  Čo robí náš štát prostredníctvom svojich 
úradov, aby nedochádzalo k takýmto prípadom? Sú tieto prípady skutočne opodstatnené? 
Kontaktuje sa s týmito deťmi niekto kompetentný? Sleduje niekto osud týchto detí? Vie niekto, 
kde tieto slovenské deti končia? Určite by slovenskú verejnosť zaujímali odpovede na tieto 
otázky.  

Ďalšia správa médií, ktorá sa týka morálky a života na Slovensku, je návrh zákona 
o registrovaných partnerstvách, ktorý strana SaS predkladá na septembrovú schôdzu      
NR SR a tak priamo nadväzuje na zriadenie výboru pre LGBT osoby pri Rade vlády SR. 

Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že prijatím tohto zákona sa otvorí celý rad skry-
tých problémov, ktoré sa v plnej nahote ukážu až v praxi. Čo bude nasledovať po schválení 
tohto zákona? Adopcia detí týmito pármi?  Manželstvá týchto párov? Prienik homosexuálnej 
agendy do škôl a škôlok, ktorý je vo vyspelých krajinách EÚ legislatívou chránený? Homofóbia 
a s ňou spojené zákonné  prenasledovanie tých, ktorí s takýmto spôsobom života verejne ne-
súhlasia? A čo ešte?   

Pripomíname, že naša spoločnosť je budovaná v zmysle cyrilo-metodského duchovné-
ho dedičstva.  Píše sa  to i v Ústave SR. Slovenský národ bol vždy hrdý na svoje kresťanské 



tradície a nikdy nebolo počuť, ani nebolo napísané, že by mohol vzniknúť zväzok medzi      
mužom a mužom  alebo ženou a ženou. Biblia – Božie Slovo hovorí: 
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, 
na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril. 
Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa a naplňte zem!““ (Gn. 1, 27-28) 

Môže vzniknúť nový život prirodzenou cestou medzi pármi rovnakého pohlavia? Neboju-
jú tieto skupiny predovšetkým o to, aby si v budúcnosti vydobyli aj adopciu detí? Máte ob-
jektívne informácie o tom, koľko osôb LGBT žije na Slovensku?  Naša spoločnosť je budo-
vaná na individuálnych právach. Za zamyslenie stojí otázka, či v prípade LGBT osôb sa nejed-
ná o skupinové práva. 

Prečo a kto má záujem to zmeniť? Predovšetkým liberálne zmýšľajúci ľudia. A čo ostat-
ní, ktorých je väčšina, na nich sa akoby, či zámerne zabúda. Nestane sa väčšina  občanov 
Slovenska skutočnými rukojemníkmi malej menšiny, tých, ktorí si budujú vlastné pravidlá živo-
ta a iných za to perzekvujú skrze homofóbne zákony? Pozerá dnes niekto na dianie v politike, 
či spoločnosti skrze Boží zákon a uvedomuje si osobnú zodpovednosť za dodržiavanie Božích, 
či prirodzených zákonov ?    

 
Preto my, za Združenie pre ochranu rodiny, a veríme, že nielen my, hovoríme jedno-

značné NIE registrovaným partnerstvám . Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste hlasovali 
proti prijatiu zákona o registrovaných partnerstvách, pokiaľ bude zaradený na akúkoľvek schô-
dzu NR SR. Upozorňujeme, že prijatím takéhoto zákona a s ním súvisiacou legislatívou podľa 
vzoru EÚ nastane precedens ústavného práva, ak bude, čo i len jediný človek na Slovensku 
odsúdený napr. za homofóbiu. 

Boh Ježiš Kristus miluje každého človeka.  Ale každý osobne bude, či tomu veríme, 
alebo nie, stáť v hodine smrti pred Jeho tvárou a On každého bude súdiť za jeho skutky. Tie sú 
v  prípade obhajoby registrovaných partnerstiev v úplnom rozpore s Božím zákonom. Podľa 
nášho názoru je táto otázka taká závažná, že je hodna vypísania referenda. 

V modlitbách Vám vyprosujeme milosť a svetlo pri prijímaní Vašich rozhodnutí. 

 

Boh Vám žehnaj! 

 

  Ing. Jozef Dupkala  v.r.         Ing. Peter Miko  v.r. 
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