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                                                                                                   V Žiline, dňa 23. júna 2014 
 

Otvorený list 
 
 
Vážený pán minister, 

 
pravdepodobne v najbližších dňoch budete predkladateľom  Návrhu Celoštátnej stra-

tégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike vláde SR, ktorá by mala pred-
ložený návrh prijať ako dokument vysokej vážnosti a záväznosti pre ďalší rozvoj podpory 
ľudských práv v Slovenskej republike. 

 
Vy  veľmi dobre viete o tom, že do materiálu neboli prijaté žiadne pripomienky 

a návrhy mimovládnych organizácií zapojených do prípravy Návrhu Celoštátnej stratégie 
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike vláde SR, ktorých cieľom je ochra-
na života od počatia až po smrť, či ochrana rodiny a výchovy detí. 

 
Po podrobnom prečítaní  materiálu vyslovujeme súhlas so všetkými týmito organi-

záciami, ktoré vzniesli hromadné pripomienky do medzirezortného pripomienkového kona-
nia! A Vy ste ani jednu z týchto pripomienok doposiaľ neakceptovali. To je poľutovaniahodné 
a nie to, čo uviedol Váš rezort k tejto téme pán minister. 

 
Prečo si dovoľujeme ešte reagovať osobitne týmto listom? 

  
Vážený pán minister, 
 
z čisto ľudského hľadiska sa predovšetkým prijatím prílohy č. 8 práva LGBTIQ sku-

pín stanete spoločne s predkladateľmi podporovateľom nenávisti a trestania tých, ktorí 
nezdieľajú  podobný názor na spôsob prezentácie a predstáv života týchto skupín. Dokonca 
sme presvedčení, že novela Trestného  zákona  §140 písmeno f),  bola prijatá účelovo na 
ochranu práve tejto úzkej skupiny LGBTIQ ľudí. Povýšením ich práv, ktoré sú súčasťou 
predkladaného návrhu nad, dovolíme si tvrdiť ústavné práva, majoritnej spoločnosti sa vy-
tvára nešťastný precedens, ktorý prinesie i z ľudského hľadiska mnoho nešťastia všetkým! 

Už dnes existuje mnoho štúdií a materiálov, ktoré prinášajú pravdivý obraz 
o dôsledkoch a negatívach LGBTIQ spôsobu života v celom komplexe! Toto chcete? 

Rovnakým nešťastím je zahrávanie sa s teóriami rodovej rovnosti, ktoré sú skutočne 
výplodom modernej presexualizovanej doby odtrhnutej od akejkoľvek reality života. 
Do Vašej pozornosti dávame skutočnosť, že naša ľúbozvučná slovenčina má tri rody, mužský, 
ženský, stredný a každý muž, žena a dieťa požívajú práva garantované Ústavou Slovenskej 
republiky ako i medzinárodnými predpismi, ktoré prijala naša republika. 



Myslíte si, že pretláčaná tzv. „rodová rovnosť“ niečo zmení v individuálnych právach muža, 
ženy a dieťaťa? 

 
My Vám píšeme ako zástancovia kresťanských hodnôt života, ktoré vždy boli a budú 

jedinou zárukou pravdivého spôsobu života a ľudských práv, či sa to dnešnej spoločnosti 
páči, alebo nie! 

Z Božieho pohľadu sú určité veci už vopred odsúdené, pretože Boh nemôže poprieť 
seba samého! Ak sa ľudská predstava odlišuje od Božieho chápania a náuky, nie je to problém 
Boha! Ak Vám dnes píšeme, nie je to preto, aby sme sa vyhrážali Bohom a Jeho súdom, ale 
preto, že nám nie je ľahostajný osud blížnych, ktorí sa nechali vtiahnuť do osídiel klamu 
o sebe samých!  
 

Vážený pán minister, 
 
sme presvedčení, že väčšia časť materiálu je formulovaná nešťastne a neprinesie Slo-

vensku skutočne prezieravú stratégiu rozvoja ľudských práv, lebo je založená na ne-
správnych predstavách a predpokladoch!  Je to stratégia, ktorá privodí mnoho nešťastia nielen 
tým, ktorí sa o ochranu svojich práv v nej domáhajú! Položili ste si otázku: „Cui bono?“  

 
Ak dnes voláme po múdrych rozhodnutiach hodných nasledovania a úcty potom platí 

predovšetkým to, čo hovorí Božie Slovo: „Všetka múdrosť je od Pána, Boha. Prameňom 
múdrosti je slovo nebeského Boha a jej cesty sú večné zákony.“  (Sir 1,1;3) 

 
Záverom Vám v modlitbách vyprosujeme múdrosť pre rozhodnutie stiahnuť či mini-

málne pozastaviť predloženie takto formulovaného Návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a 
podpory ľudských práv v Slovenskej republike vláde SR. 

 
Aj my sme občania Slovenskej republiky! 
 
S úctou         
 
Ing. Jozef DUPKALA v. r.                                            
predseda Správnej rady         
Združenie pre ochranu rodiny           
 
Anton HAJNÝ v. r. 
predseda Správnej rady 
Občania za  Kresťanské Hodnoty  a Tradície 
 
Milan HOLLÝ  v. r. 
člen  Výkonného výboru 
Spoločenstvo svätého Jozefa 
 
Ing. Peter PROKEŠ v. r. 
predseda Správnej rady 
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt 
 
Mgr. Olinca JABLONČÍKOVÁ v. r. 
predseda Správnej rady  
Združenie za tradičnú rodinu 
 
 
 

Co:      Doc. JUDr. Robert FICO, CSc., predseda vlády SR 


