
Odpoveď Združenia pre ochranu rodiny na článok Hany Fábry  Rodina ako zámienka. 

 

Sme veľmi prekvapení, že renomovaný denník Pravda, ktorý by mal podľa svojho 

názvu pravdivo informovať čitateľskú verejnosť o  pochode, ktorý zorganizovalo Združenie 

pre ochranu rodiny v Bratislave dňa 28. mája 2011,  dovolil uviesť militantný a lživý článok 

Hany Fábry Rodina ako zámienka zo dňa 2. júna 2011.  

A propos zjavne emotívne predimenzovaná pisateľka mylne zavádza verejnosť. 

Pochod pod taktovkou nášho Združenia pre ochranu rodiny sa konal v sobotu 28. mája a nie 

v piatok ako píše Hana Fábry. V kontexte tejto zásadnej chyby, ktorej by sa mala i samotná 

redakcia Pravdy do budúcnosti vyvarovať, keďže ide o citlivú tému a formálna 

dezinterpretácia je tu kľúčová, len môžeme predpokladať, že Hana Fábry  predsa len píše 

o sobotňajšom pochode.   

K predmetnému článku uvádzame niekoľko poznámok.  

Citujeme : 

 „Alibizmus protradičného rodičovského združenia v duchu: nemáme nič proti gejom a 

lesbám, len im tak trošku chceme zakázať rovnosť pred zákonom, je taký hlúpy, že by nestál 

ani za fajku močky.“ 



 Hana Fábry a jej slovník s pojmami hlúpy, fajku močky.   Mimochodom  v  

originálnom texte uvedenom na http://www.jetotak.sk/editorial/rodina-ako-zamienka   sa 

v tejto vete objavuje i iné veľmi vážne obvinenie. Konštatujeme, že tieto termíny majú 

militantný podtext, ktorý bráni obhajkyni LGBT osôb konštruktívne diskutovať. Predstavený 

slovník samotnú Hanu Fábry  diskriminuje a posúva do oblasti bulvárnej rétoriky.    

 Citujeme:  

 „Čisté zlo. Generácia mužov a žien, kráčajúcich odnikiaľ nikam v mene nenávisti voči 

akýmkoľvek inakostiam“ 

 Hana Fábry nazýva naše združenie čistým zlom, nenávistným, ľuďmi, ktorí kráčajú 

odnikadiaľ nikam.   Združenie vníma tieto slová ako osočenia, ktoré nemajú žiadnu verbálnu 

ani sémantickú konotáciu s obsahmi prejavov, ktoré odzneli 28. mája 2011 na troch 

námestiach v Bratislave. Sú dostupné na našej webovej stránke, www.zor.webnode.sk, 

každý sa môže presvedčiť.  

Citujeme: 

 „Zároveň týmto ochrancom čistej bielej heterosexuálnej rasy (lebo o to ide, nie o akúsi 

rodinu) nedochádza,...“ 

 Hana Fábry nazýva účastníkov a účastníčky pochodu ochrancami čistej bielej 

heterosexuálnej rasy, čo predstavuje verbálny útok a nenávistnú reč voči heterosexuálnym 

ľuďom.  

Citujeme: 

 „Už teraz totiž žijeme v štáte, ktorého vrcholní predstavitelia dovolia polícii zasiahnuť 

proti dvom pubertálnym chlapcom, provokujúcich tento maškarný sprievod,...“ 

 Hana Fábry nazýva náš pochod maškarným sprievodom a zásah polície, ktorá si 

„dovolila“ legitimovať dvoch cudzincov, ktorí sa prišli provokatívne vysmievať nášmu 

pochodu prinajmenšom za nevhodný.  Podotýkame, že v tejto časti článku pani Hana Fábry 

dehonestuje i samotnú prácu polície, ktorá si v daný deň svedomito plnila svoje povinnosti 

a v tomto prípade preventívne eliminovala možný pouličný stret. V konečnom dôsledku 

chlapci po svojom recesistickom extempore sa s úsmevom na tvári pobrali preč.  

Citujeme: 

 „Určite by po slovenskej zemi chodilo viac hrdých Slovákov a Sloveniek, ako sa dá 

získať povinným mrmlaním hymny v triede či obchádzaním zažltnutej ústavy a obrázku 

jazdca Formule 1 kdesi na stene školy“. 

Ako vidíme, v článku sa objavuje i urážlivý tón voči legitímnym  symbolom štátnosti, čím 

pani Hana Fábry prekročila rámec predmetnej „diskusie“ a vstúpila na pôdu verejného 

práva, ktoré ako všetci dobre vieme má svoje právne postihnuteľné konzekvencie.     

Záverom konštatujeme a upozorňujeme.  Nie je práve toto prejav hrubého 

nenávistného osočovania,    na ktorý by sa mohol vzťahovať niektorý z paragrafov 

trestného práva? Nepoužíva práve Hana Fábry tzv. nenávistnú reč – hate speech? Toto 

považujú stúpenci verejnej propagácie homosexuality za nevinné požiadavky na svoju 

ochranu? Nech Všemohúci Boh ochráni Slovensko pred prijatím zákonov na ich ochranu. 

Ak takto už teraz vystupujú proti ústavou zaručenému a zákonom povolenému 

zhromaždeniu občanov, ako budú vystupovať potom, keď budú ich požiadavky 

predovšetkým zákon o homofóbii  pretlačené do legislatívy Slovenskej republiky? 

Celkový úsudok ponechávame na čitateľa.  

 

                                              vaše   Združenie pre ochranu rodiny
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