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Vážený pán prezident, 

 

pred viac ako rokom sme stáli tu na tomto mieste a upozornili Vás na skutočnosť, že na 

Slovensku prebieha mediálna kampaň za zrovnoprávnenie skupín homosexuálne orientovanej 

populácie, ktorá vyvrcholila pochodom Dúhový PRIDE 22. mája 2010 v Bratislave. Zároveň sme 

Vás požiadali, aby ste sa svojou autoritou zasadili za prijatie ústavného zákona o ochrane 

manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí. 

Aká je skutočnosť po roku? 

Mediálna kampaň za zrovnoprávnenie homosexuálne orientovaných skupín nadobúda na 

intenzite a pravidelnosti. Má opäť vyvrcholiť pochodom Dúhový PRIDE 2011, ktorý sa koná 

4. júna 2011 v Bratislave a sprevádza ho  celá séria podružných podujatí.  

Prečo sme tu znovu? 

Predovšetkým pre to, aby sme opäť poukázali na nutnosť chrániť tradičné hodnoty 

manželstva, rodiny a výchovy detí. 

Budem citovať zo zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

      Čl. 1 

znie : 

 „Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne 

chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú rovní v právach a povinnostiach. Hlavným 

účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.“ 

 

      Čl. 2 

znie : 

 „Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky 

formy rodiny všestranne chráni.“ 

Koniec citátu. 

 Rodina je základnou jednotkou v každej spoločnosti, je prvým modelom spoločnosti, 

s ktorým sa dieťa stretáva, predurčuje jeho osobný vývoj, jeho vzťah k ostatným skupinám ľudí, je 

teda unikátnou a nenahraditeľnou inštitúciou.  Takto túto inštitúciu ustanovil na samom počiatku 

bytia sám Boh a je predmetom jeho osobitného predurčenia, záujmu i požehnania! 

Otec a mama sú prvými vzormi, ktoré má dieťa možnosť spoznať, a ktoré sa snaží, či už 

vedome alebo nevedome napodobňovať. V otcovi dieťa vidí svoj vzor, všíma si ako rieši problémy, 

ako sa stará o rodinu a aj ako sa správa k mame. Mama je pre duševný vývin dieťaťa neobyčajne 

dôležitá, je symbolom starostlivosti, spoľahlivosti, istoty a šťastia. Miluje svoje deti bez ohľadu na 

ich fyzické alebo psychické danosti a ich osobitosti. Je zjednocujúcim činiteľom, okolo ktorého sa 

rodina zoskupuje. 

Vo výchove detí sú rovnako potrebné láska aj neha, citlivosť mamy, tvrdá ruka 

a racionálnosť otca. Áno, je to tak. Mama je tá, ktorá skôr svoje dieťa pohladí, otec, ktorý ho 

chráni a ak si to zaslúži, pokarhá, potresce. 

Otázka znie prečo teda chceme ústavný zákon  

o ochrane manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí? 
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1. Lebo manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou si ústavnú ochranu zaslúži 
a sme presvedčení, že mu aj patrí! 

2. Lebo len medzi mužom a ženou je predpoklad, aby vznikol prirodzenou cestou nový život! 
3. Lebo z takto prijatej ústavnej ochrany rodiny budeme môcť dúfať v Božiu ochranu a 

požehnanie nielen tejto inštitúcie, ale aj ochranu národa i zákonodarcov, ktorí budú takéto 
zákony presadzovať a prijímať! 

 

 V minulom roku sme oslovili cca 2 000 organizácií, kňazov a rehoľníkov s prosbou, aby sa 
zapojili do petičnej akcie za prijatie spomenutého ústavného zákona. Nejednu hodinu sme boli 
priamo v teréne, medzi ľuďmi, a zberali sme podpisy na petičné hárky.  

Výsledok?! 
Máme zatiaľ cca 4 400 podpisov. Stretli sme sa s apatiou, nezáujmom a možno aj 

s rezignáciou občanov našej republiky. 
 

Preto si Vás, vážený pán prezident, 
opätovne dovoľujeme vyzvať, aby ste využili svoju prirodzenú autoritu a požiadali cirkvi, 
občianske združenia ako aj občanov Slovenskej republiky, aby sa zapojili do petičnej akcie na 
prijatie tohto ústavného zákona, ktorý by zabezpečil ochranu manželstva, rodiny a výchovu detí 
tak, ako si to tieto inštitúty zaslúžia. Petičné hárky sú umiestnené na webovej stránke 
www.zor.webnode.sk 

Vážený pán prezident, 
pokiaľ sa stotožňujete a súhlasíte s tým, aby bol prijatý ústavný zákon o ochrane 

manželstva, rodiny a zvrchovanosti výchovy detí, najjednoduchším riešením, aj keď nesmierne 

zložitým, by bolo, keby ste si pozvali k sebe predsedov parlamentných politických strán a rokovali 

s nimi o tejto téme tak, aby výsledkom bola dohoda na prijatí  tohto ústavného zákona.  

VEĽKÝMI PÍSMENAMI BY STE SA ZAPÍSALI DO HISTÓRIE NAŠEJ KRÁSNEJ SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY! 

 
Dovolíme si osloviť aj Vás, prvá dáma Slovenska, mamu detí, aby ste využili svoj vplyv 

a popularitu na podporu tejto petičnej akcie. Nech Vás vedie Vaše srdce. Boh Vám žehnaj! 
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska ochraňuj nášho prezidenta, jeho manželku 

a všetkých občanov Slovenskej republiky. 
 
S úctou   za  Združenie pre ochranu rodiny  
             

Ing. Peter Miko a Ing. Jozef Dupkala,   
  
                          za  Združenie Občania za kresťanské hodnoty a tradície 
 
                           Anton Hajný 

 

http://www.zor.webnode.sk/

