
                                         
 
 
 

Vážený pán prezident Slovenskej republiky 
 doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. 

Hodžovo nám. 1 
P.O. Box 128 
810 00 Bratislava 1 

 
V Žiline  26. mája 2013  
 
 
 

Vážený pán prezident, 
 obraciame sa na Vás ako zástupcovia občianskych združení: 

 Združenie pre ochranu rodiny, 

 Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície, 

 Spoločenstvo svätého Jozefa, 

 Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt 
s nasledovnou žiadosťou. 
 
 Dňa 22. mája 2013 bol Národnou Radou Slovenskej republiky prijatý hlasovaním 170 
(tlač 401) vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
 Prijatá novela zákona obsahuje veľmi dobré ustanovenia týkajúce sa najmä ochrany 
detí a mládeže pred pornografiou, prostitúciou a s nimi súvisiacimi nebezpečenstvami, čo 
uvedené združenia považujú za veľmi pozitívne zmeny v trestnom práve. 
 Negatívom, je žiaľ, formulácia troch slov pre sexuálnu orientáciu, ktorá bola vsunutá 
do Čl. I bod 22. v §140 písmeno f), ktorý znie:  
„f) z národnostnej, etnickej alebo rasovej nenávisti, nenávisti z dôvodu farby pleti, 
nenávisti pre sexuálnu orientáciu, alebo“. 
 Prijatím novely tohto zákona dochádza k precedensu, pretože  priamo v Preambule 
Ústavy Slovenskej republiky sa uvádza, citujeme: „My, národ slovenský, pamätajúc na 
politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o 



národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo metodského duchovného dedičstva a 
historického odkazu Veľkej Moravy, ...“ 
 Ak sa Slovenská ústava hlási k cyrilo metodskému duchovnému dedičstvu, tak je 
implicitne postavená predovšetkým na dodržiavaní Božieho zákona, ktorý nám 
vierozvestcovia sv. Cyril a sv. Metod na územie Veľkej Moravy ako súčasť svojho 
pôsobenia priniesli, a ktorých 1150. výročie príchodu práve tento rok oslavujeme. 
 Ústava Slovenskej republiky pritom zaručuje každému občanovi SR: 
v Prvom oddieli 
VŠEOBECNÝCH USTANOVENIACH  
Čl. 12 
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez 
ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné 
zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej 
skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov 
poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. 
 
alebo  
 
v Treťom oddieli 
POLITICKÉ PRÁVA 
Čl. 26 
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. 
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo 
iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez 
ohľadu na hranice štátu... 
 
 Ak sa my, ako kresťania, kresťanské občianske združenia, alebo ktokoľvek z občanov 
SR hlási ku kresťanstvu (80% populácie) a k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu 
a historickému odkazu Veľkej Moravy, Božím zákonom, pričom  nesúhlasíme 
s verejnou prezentáciou LGBTI spôsobu života (čo sa nevzťahuje k sexuálnej orientácii 
jednotlivca), verejne citujúc texty Biblie – Božieho zákona ktoré sa vzťahujú k 
homosexualite, môžeme sa automaticky dostať do rozporu s prijatou novelou Čl. I bod 
22. v §140 písmeno f) nielen ako jednotlivec, ale dokonca i občianske združenie 
sa v zmysle §140 a)  môže dostať do oblasti trestného činu extrémizmu! 

Upozorňujeme na to, že ani nie 1% slovenskej populácie hlásiacej sa k LGBTI 
orientácii bude vo vlastnom štáte po prijatí tejto novely diskriminovať 80% slovenskej 
populácie hlásiacej sa ku kresťanskému vierovyznaniu. 

 
 
Podľa skúseností z celého sveta ide o úplne jasný zámer k potlačeniu kresťanstva, 

pošliapaniu Božieho zákona a totálnej devastácii tradičnej rodiny, bez ktorej niet 
zdravého rozvoja žiadnej spoločnosti. 



 
Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste ako prezident Slovenskej republiky 

uvedenú novelu zákona nepodpísal a vrátil s touto pripomienkou späť do NR SR. 
 
 

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 
 
Mgr. Michal MELUCH v.r. 
predseda Výkonného výboru 
Spoločenstvo svätého Jozefa 
 
Ing. Peter PROKEŠ v.r. 
predseda Správnej rady 
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt 
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