
pre informáciu... 

 

Milí priatelia, 

 

Smer prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR predložil do pripomienkového konania 

 Akčný plán pre LGBTI ľudí, kde skryto predkladá plán na zavedenie registrovaných 

partnerstiev vrátane adopcií detí rodičom partnera. Plánuje sa zaviesť trestnosť ústnych 

prejavov z dôvodu tzv. homofóbie, či transfóbie. Cenzúru tlače prostredníctvom etického 

kódexu, kde Výbor LGBTI má odporúčať, ako sa má o LGBTI písať, plánuje zaviesť aj  

preventívnu cenzúru médií. Výbor LGBTI sa má stať cenzorským úradom preverujúcim 

všetky učebné osnovy a navrhovať, čo sa má o LGBTI učiť. Priatelia, ale deti potrebujú otca a 

mamu, toto nemá byť trestná myšlienka. Ani nemá byť trestné, keď poviem, že manželstvo 

patrí mužovi a žene. Kto bude určovať, ktorý názor je trestný a ktorý nie? Výbor LGBTI 

odmietol novelu Ústavy SR o manželstve muža a ženy. 102 poslancov bolo za prijatie novely 

navrhnutých na cenu homofóba roka.  

Čo môžeme urobiť? 

 

1. Prosím podpíšte ak uznáte za vhodné, hromadné pripomienky na tomto linku: 

 

http://www.podpisem.sk/hromadne-pripomienky-k-akcnemu-planu-pre-lgbti-ludi-na-roky-

2016-2019/ 

Zásadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 (ďalej aj 

„Akčný plán“ alebo „Plán“)  

Slovensko je tolerantné k menšinám. Nie sú známe žiadne trestné činy páchané na 

osobách s iným ako heterosexuálnym cítením. Nie sú známe žiadne antidiskriminačné 

žaloby, ktoré by boli podávané vo väčšom rozsahu kvôli ich diskriminácii v práci a pod. 

Akčný plán však Slovensko predstavuje ako krajinu homofóbov a transfóbov, čím 

vyvoláva vášne a pocity ohrozenia v snahe presadiť ideologické požiadavky LGBTI 

lobby. LGBTI lobby podľa nášho názoru nezastupuje názory väčšiny osôb s 

homosexuálnym cítením. Väčšina týchto osôb chce normálne pokojne viesť svoj 

súkromný život. Dieťa je dar a má právo na otca a mamu. Práva a potreby detí sú nad 

požiadavkami dospelých. Žiadame odmietnuť tento materiál: 
1. Nesúhlasíme, so zavádzaním registrovaných partnerstiev tak ako to predpokladajú 

úlohy Akčného plánu v tomto dokumente, pretože vzhľadom k rozhodnutiam 

európskych súdov by zavedenie registrovaných partnerstiev znamenalo aj jasný krok 

ku adopciám detí. 

2. Nesúhlasíme s tým, aby sa zisťovalo koľko by stálo na sociálnych dávkach zavedenie 

registrovaných partnerstiev. Rodina je od slova rodiť, a to nespĺňajú páry rovnakého 

pohlavia. Manželstvo nedostáva podporu spoločnosti kvôli sexu, ale kvôli tomu, že sa 

ním zakladá rodina a najlepšie vychovávajú deti. 

3. Nesúhlasíme s koketovaním s adopciami detí homosexuálnymi partnermi rodiča. 

Každé dieťa má otca a mamu a nesmie byť klamané. Druhý rodič nesmie byť 

vylučovaný zo života dieťaťa. 

4. Nesúhlasíme so zavedením verbálnych trestných činov kvôli homofóbii a transfóbii. 

Kto bude určovať čo je trestné a čo nie? Čo znamená urážlivé vyjadrenie na adresu 

LGBTI? Ide sa zavádzať cenzúra? Stane sa diskusia o LGBTI tabu? 

5. Nesúhlasíme s „náhubkom“ pre média vo forme tzv. Etického kódexu vytvoreného 

Výborom LGBTI a odporúčaniami ako informovať o LGBTI. 

6. Nesúhlasíme so zavádzaním cenzúry médií vo forme tzv. „preventívnych“ opatrení. 
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7. Nesúhlasíme s zamieňaním pojmu pohlavie za rod. Rod neznamená iba to, ako sa 

človek cíti, ale má súvis s pohlavím. 

8. Nesúhlasíme so zavádzaním nového cenzorského úradu na učebné osnovy, ktorým má 

byť Výbor LGBTI. 

9. Nesúhlasíme s tým, aby bola v knižniciach, učebných osnovách pri kultúrnych 

podujatiach zavádzaná zo štátneho rozpočtu propaganda LGBTI. 

10. Nesúhlasíme so zavádzaním stratégií na „kvóty“ na zamestnancov LGBTI vyjadrené 

kulantnou formou ako „podpora zamestnávateľov na zavádzanie stratégii manažmentu 

diverzity LGBTI“ Vždy majú vyhrávať najlepší, nie iné charakteristiky. 

11. Nesúhlasíme s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a 

naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti. 

12. Nesúhlasíme, aby LGBTI lobby bola podporovaná zo štátneho rozpočtu. 

13. Nesúhlasíme so skrývaním pravých zámerov a cieľov Akčného plánu cez Jogjakartské 

princípy. Akčný plán tvrdí, že vychádza z Jogjakartských princípov a tvrdí, že 

princípy sa odvolávajú na množstvo noriem v oblasti ľudských práv a uplatňujú ich na 

problematiku sexuálnej orientácie a rodovej identity. Podľa Akčného plánu princípy 

potvrdzujú základnú povinnosť štátov chrániť ľudské práva. Každý princíp obsahuje 

podrobné odporúčania štátom.“ Tieto princípy však boli odmietnuté OBSE. Pretože sú 

radikálnou ideologickou agendou LGBTI napríklad citujem: : „Štáty a) prijmú všetky 

potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na 

založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu u alebo asistovanej 

reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,b) 

zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem 

vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú 

všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, 

aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej 

identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a 

iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii.” 

 


