
1 

INFORMAČNÝ LIST 

“Skutočným darom 

Vianoc je radosť,    

nie drahé dary,   

ktoré si vyžadujú     

peniaze a čas…  

Prosme, aby oslo-

bodzujúca Božia  

radosť žiarila v   

našich životoch” 

- Benedikt  XVI -  

V tomto čísle 

 Veľtrh sociálnych  aktivít 

 Rodinná doložka 

 Celoštátna stratégia     
ľudských práv 

 Petičný zákon  a rodová 
rovnosť 

 Sieťovanie 

 Valné zhromaždenie a 
oznamy pre členov FKI 

Vianoce plné Božieho požehnania, lásky a pokoja  Vám praje predsedníctvo Fóra kresťanských inštitúcií 

Milí priatelia, 
všetci si želáme žiť v dobrej  a solidárnej krajine, rešpektujúcej prirodzený pori-

adok, spoločné dobro a  hodnoty. Takúto krajinu sme si vysnívali pred 25 rokmi. 

Vždy som vďačná keď môžem prejsť bez zastavenia cez hranice. Teším sa, že 

môžem na člne plávať po Dunaji z Viedne do Bratislavy bez toho, aby ma niekto 

zastrelil. Som rada, že mojim deťom musím vysvetľovať film Kolja, aby mu porozu-

meli. Je to všetko také samozrejmé, otvorené hranice, plné obchody, otvorené 

kostoly, cirkevné a súkromné školy, právo stáť na námestí a povedať nahlas to, čo  

je treba povedať. Je to nádherné, že si môžeme plnými dúškami užívať slobodu 

a demokraciu. Už nie sme nemé stádo, ktoré slepí vodcovia ženú, kam chcú.  

S takouto slobodou však prichádza aj niekedy nechcená a nezvládnutá zodpoved-

nosť. (Ne)zodpovednosť, ktorá vrhá ľudí do exekúcií, straty obydlia, biedy. (Ne)

zodpovednosť, ktorá voličov i politikov privádza k nesprávnym a krátkozrakým 

rozhodnutiam. Demokracia a  mier nie je  ani teraz samozrejmosťou a po príklady 

nemusíme ísť veľmi ďaleko. Aj dnes sa môže stať, že angažovať sa za pravdu, 

právo a spravodlivosť znamená ísť úzkou cestou a tesnou bránou. Preto sme radi, 

že môžeme spolu s Vami stáť v obhajobe zdravých princípov, rozumu a správnych 

vecí. Cesta služby, sieťovania a spolupráce je pre nás samozrejmosťou a vždy 

budeme po tejto ceste radi kráčať spolu s Vami.  

Želám Vám radostné a požehnané Vianoce. 

- Katarína Hulmanová -  

predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií  

Vianočný Informačný list  Fóra kresťanských inštitúcií  December 2014 



2 

“Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach”  
Všeobecná deklarácia ľudských práv 

Celoštátna stratégia ľudských práv  
 

Počas troch rokov sa Fórum kresťanských inštitúcii zapájalo do príprav Celoštát-

nej stratégie ľudských práv. Pôvodným zámerom tohto dokumentu bolo, aby po-

skytoval rámec ochrany ľudských práv pre všetkých obyvateľov Slovenska. Sto-

tožňujeme sa s tým,  že ľudské práva je potrebné chrániť a ich uplatňovanie dô-

sledne kontrolovať. Mnohé základné ľudské práva nie sú ani po 25. rokoch exis-

tencie  slobodného štátu  na Slovensku samozrejmosťou (právo na spravodlivý 

proces bez prieťahov, práva zdravotne znevýhodnených, a pod.) . Od začiatku 

však Stratégia bola koncipovaná jednostranne, zameriavajúc sa selektívne len na 

niektoré problémy.  

Fórum kresťanských inštitúcií sa snažilo ovplyvniť proces prípravy tak, aby aspoň 

čiastočne zohľadňoval kresťanské priority v oblasti ľudských práv, ako napríklad 

ochrana ľudskej dôstojnosti, právo na život od počatia až po prirodzenú smrť, prá-

vo na výhradu vo svedomí.  Nominovali sme odborníkov do pracovných skupín, 

založili sme mailovú skupinu, ktorá sa ukázala ako výborný nástroj na zdieľanie 

informácií a názorov. Taktiež sme podali niekoľko hromadných pripomienok, kon-

taktovali sme predsedu vlády a ministra Lajčáka, v auguste a septembri sme sa 

zúčastňovali na rozporových konaniach na Ministerstve zahraničných vecí 

a európskych záležitostí, ktoré Stratégiu predkladá. Žiaľ, ani jedna z našich pripo-

mienok a z pripomienok iných kresťanských organizácií nebola zohľadnená. Vý-

hrady sme nemali len my, z mimovládneho sektora, ale aj niektoré rezorty, naprí-

klad ministerstvo školstva alebo zdravotníctva. O zlom spracovaní dokumentu 

svedčí aj počet pripomienok. K Stratégií bolo zaslaných 319 pripomienok, akcep-

tovaných bolo len 12 zásadných pripomienok, čo je dôkazom toho, že tvorcovia 

Stratégie  nemali záujem vziať do úvahy iný pohľad. Dokonca do textu bola na 

poslednú chvíľu a bez upozornenia vložená aj priorita právnej úpravy nemanžel-

ských zväzkov, čiže registrované partnerstvá.  Napriek protestu pred Úradom vlá-

dy, kde sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí, bude Stratégia predložená na rokova-

nie vlády, pravdepodobne ešte v decembri. Pokladáme to za facku verejnosti.  

Prečítajte si aj  doplňujúce informácie a články, ktoré vznikli v procese tvorby Stra-
tégie:  

*  Príhovor predsedníčky FKI na konferencii o ľudských právach: kliknite TU 
*  Článok na Postoy (V. Remišová): kliknite TU 
*  Blog o našich „papierových“ právach (V. Remišová): kliknite TU 
*  Rozhovor s F. Neupauerom: kliknite TU 
*  Absurdnosti, ktoré sa nachádzajú v Stratégií a jej prílohách:  
 www.ludskeprava2014.sk  (hromadná pripomienka je už uzavretá) 
 
- Veronika Remišová -  

Sledovanie  
legislatívy  

Fórum kresťanských   inšti-

túcií sa aktívne venuje aj 

sledovaniu legislatívy. Na-

šim cieľom je, aby sa kres-

ťanské hodnoty a postoje 

odrazili aj v legislatíve 

a v dokumentoch, ktoré 

predkladá vláda.  

Zapájame sa do medzire-

zortných pripomienkových 

konaní, kde podávame hro-

madné pripomienky. Ná-

sledne sa zúčastňujeme 

rozporových konaní na mi-

nisterstvách, kde sa 

v dialógu so štátnou sprá-

vou snažíme naše pripo-

mienky presadiť. Nie je to 

ľahký proces, no bez vás, 

podporovateľov, by sme ho 

nedokázali.  

Na podanie zásadnej pripo-

mienky zo strany verejnosti 

je potrebné vyzbierať 500 

podpisov, aby sa jednotlivé 

rezorty našou pripomienkou 

začali vážne zaoberať 

a pozvali nás na rozporové 

konanie. Nie vždy sa nám 

podarí presadiť naše pripo-

mienky, no pokladáme za 

dôležité, aby sme vstupovali 

do tvorby politík, najmä 

v oblastiach, ktoré sú pre 

nás, kresťanov, prioritou – 

rodina, ľudské práva, vzde-

lávanie, výchova, sociálna 

oblasť.  

Sme vďační za podporu, 

vďaka ktorej sa vieme spo-

ločnými silami zasadzovať 

za to, aby hlas kresťanov 

bolo vo verejnom priestore 

naozaj počuť.  

 

- Veronika Remišová - 

členka predsedníctva FKI 

http://fki.sk/prihovor-predsednicky-fki-na-konferencii-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-ludskych-prav/
http://www.postoy.sk/content/aka-bude-celostatna-strategia-ludskych-prav
http://veronikaremisova.blog.sme.sk/c/348714/Ficova-vlada-a-nase-papierove-prava.html
http://www.postoy.sk/content/f-neupauer-tvorba-strategie-ludskych-prav-znovu-ignoruje-krestansky-sektor
http://www.ludskeprava2014.sk
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Rodinná doložka v legislatíve 
Napriek tomu, že každá vláda deklaruje rodinu za centrum záujmu politiky štátu, 

rodina je často pri tvorbe politík „neviditeľná“. Pri predkladaní legislatívy vláda 

posudzuje vplyv zákonov na životné prostredie, na podnikateľov, na rozpočet, na 

informatizáciu spoločnosti, ale aký vplyv bude mať návrh zákona alebo iného ma-

teriálu na rodinu a rodinné prostredie, to neskúma.  

Koncom roka sa menili niektoré pravidlá v tejto oblasti a tak sme využili túto príle-

žitosť na hromadnú pripomienku, aby každý návrh zákona musel obsahovať aj 

rodinnú doložku – čiže aby sa povinne musel skúmať aj dopad na rodinu. Zúčas-

tnili sme sa aj rozporového konania a naďalej budeme v tejto veci rokovať 

s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Ďakujeme všetkým, ktorí našu hromadnú pripomienku podpísali a tak prispeli 

k tomu, aby sa vláda touto záležitosťou zaoberala.  Hromadnú pripomienku si 

môžete prečítať TU.  

Petičný zákon 
Úrad vlády SR ešte v roku 2013 predložil do medzirezortného pripomienkového 

konania návrh novely zákona o petičnom práve. Novela by znamenala zásadné 

oklieštenie možnosti podporovať elektronické petície. Návrh vyžadoval predkladať 

elektronické petície len cez ústredný portál verejnej správy. Podpisovať e-petíciu 

by sa dalo len so zaručeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický pod-

pis je zatiaľ pomerne málo rozšírený, nie je ho možné používať všade a vyžaduje 

špecifické technické znalosti. Jeho povinné vyžadovanie aj pre menšie petície by 

predstavovalo výraznú bariéru. Ak by navrhovaná novela prešla, prakticky by to 

znamenalo koniec elektronických petícií. FKI preto oslovilo odborníkov a niektoré 

organizácie a k novele sme predložili dve hromadné pripomienky, ktoré podporilo 

1130 a 2681 osôb. Po náročných rokovaniach s úradom vlády bola väčšina našich 

pripomienok akceptovaná, dokonca sa podarilo zákon vylepšiť zavedením tzv. 

kvázi-rozporového konania.  Text hromadnej pripomienky si môžete prečítať TU.  

- Veronika Remišová, Ján Fabičovic - 

 

Rodová rovnosť  
Tento rok  rezonovala v našej spo-

ločnosti aj téma Stratégie 

a Akčného plánu  rodovej rovnosti. 

Nikdy sme nespochybňovali     

princíp rovnakého zaobchádzania 

so ženami aj mužmi, no k daným 

dokumentom sme vzniesli pripo-

mienky, ktoré sa týkali okrem iné-

ho najmä otázky reprodukčných 

práv žien (hormonálna antikoncep-

cia, potratová tabletka, umelé op-

lodnenie) a námietok proti obme-

dzeniu výhrady vo svedomí zdra-

votníckych pracovníkov.  

Taktiež sme protestovali proti ná-

vrhu zavádzania študijných odbo-

rov rodovej rovnosti na vysokých 

školách, alebo proti modifikovaniu 

učebných osnov s cieľom pridávať 

do učebného procesu vzdelávanie 

o rodovej rovnosti.   

Sme si rovní, ale nie rovnakí... 

V politikách potrebujeme zohľadniť rodinu a tých najzraniteľnejších 

http://www.peticie.com/familymainstreaming
http://www.ekoforum.sk/peticia/peticne-pravo
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Na Slovensku žije v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia viac ako milión ľudí  

Veľtrh sociálnych aktivít 
Na námestí Trocadero v Paríži  sa 17. októbra 1987 na pozvanie katolíckeho 

kňaza Josepha Wresinskeho  zišlo 100 000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z 

rôznych končín sveta, aby vyvinuli tlak na spoločnosť  a tak upozornili na nutnosť 

rešpektovania ľudských práv. Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým 

obetiam hladu, nevedomosti a násilia so známym Wresinského výrokom: “Kde sú 

ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa 

pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou”. To bolo počiatkom Medziná-

rodného dňa za odstránenie chudoby, ktorý OSN vyhlásila  v roku 1992. Každý 

rok 17. októbra inšpirujú tieto slová mnohých k pokojným zhromaždeniam a ak-

ciám solidarity. 

Fórum kresťanských inštitúcií od r.2006 každoročne organizuje pri príležitosti Me-

dzinárodného dňa za odstránenie chudoby Veľtrh sociálnych aktivít ktorý priťahuje 

pozornosť verejnosti k tejto téme. Tento rok sa podujatia uskutočnili  v     Koši-

ciach, v Nitre, v Trnave a Bratislave v Dome Quo Vadis a po prvýkrát aj v Národ-

nej Rade SR pod záštitou predsedu Výboru Národnej Rady SR pre sociálne veci 

J. Podmanického.  

V Národnej Rade v Bratislave zazneli viaceré zaujímavé príspevky o spolupráci 

tretieho sektora, štátu a Cirkvi (R. Gumulák), o potrebe rozvojovej spolupráce a 

pomoci najchudobnejším krajinám (M. Čaučík), o práci s bezdomovcami (P. Gom-

bita), alebo problematike rómskej komunity (R. Neupauer).  

Ak chcete pomôcť organizáciám či už materiálne, alebo venovaním svojho času, 

pozrite si zoznam toho, čo tieto organizácie potrebujú: TU 

Takisto si môžete prečítať rozhovor s regionálnou koordinátorkou Veľtrhu sociál-

nych aktivít a predsedníčkou FKI Katarínou HUlmanovou:  

Cestou z chudoby je ľudský vzťah a priateľstvo s chudobnými 

Na záver pridávame 5 tipov, ako pomôcť pri odstraňovaní chudoby: TU 

Sieťovanie  

 

Spájanie je nevyhnutným 

znakom jednoty 

a posilňovanie rozširovania 

dobra tu na zemi. Preto 

chceme podporovať sieťo-

vanie a prepájanie medzi 

lídrami spoločenstiev, hnutí 

a združení v rámci jednotli-

vých diecéz a spolu s ich 

diecéznym biskupom. Všet-

ko pod patronátom otca bis-

kupa Rusnáka, zodpoved-

ného za RPLH. 

Cieľ je spolubytie, spolupo-

znanie, spoluvzťahy a z to-

ho vyplývajúca spolupráca.  

Vytvárame databázu lídrov, 

ktorá by už následne mala 

byť udržiavaná koordináto-

rom danej diecézy (ideálne 

viacerými  koordinátormi).  

Iniciovali sme stretnutia v 

bratislavskej, trnavskej a 

žilinskej  diecéze. Dlhodo-

bým cieľom je vytvoriť 

„pracovnú skupinku“ pri bis-

kupovi danej diecézy zlože-

nú z najaktívnejších lídrov 

diecézy.  

 

- Monika Hricáková - 

členka predsedníctva FKI 

http://chudoba.sk/?page_id=1314
http://chudoba.sk/?page_id=1314
http://chudoba.sk/?page_id=1284
http://chudoba.sk/?page_id=1308
http://chudoba.sk/?page_id=1355
http://chudoba.sk/?page_id=1360
http://chudoba.sk/?page_id=1360
http://chudoba.sk/?p=1384
http://www.postoy.sk/content/katarina-hulmanova-rozhovor-veltrh-socialnych-aktivit
http://chudoba.sk/wp-content/uploads/5-tipov.png
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Sviečková manifestácia 
Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden 

z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v 

bývalom Československu. Zhromaždenie bolo predzvesťou nežnej revolúcie zo 

17. novembra 1989, ktorá viedla k pádu štyridsaťročnej totality a nástupu demo-

kracie. Spomienku  na Sviečkovú manifestáciu (25. marca) zastrešuje Fórum 

kresťanských inštitúcií  od roku 2006, pretože sme presvedčení, že bez spomien-

ky na bezprávie a utrpenie nevinných nie je možné uchovať nadobudnutú slobo-

du.  

Linky na zaujímavé články 
*  Rozhovor s pápežom Františkom: Vianoce sú pre mňa nádej a neha 

*  Je správne zákonom uznať homosexuálne zväzky? Floreková, Winter, Topor  

*  Problémy okolo sexuálnej výchovy, M. Patarák 

*  Vypočúvanie Európskej komisie skončilo, na 5 rokov je rozhodnuté, V Remišová 

*  O výchove v homosexuálnych rodinách, J. Šúst 

*  Predstavujeme Moniku Hricákovú, členku predsedníctva FKI 

*  Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k referendu o ochrane rodiny  

*  Výsledok referenda si politici nedovolia odignorovať, A. Chromík 

*  Záverečná správa mimoriadnej synody biskupov o rodine 

Pápež František o Vianociach  
„Srdce človeka túži po radosti. Všetci túžime po radosti. Každá rodina, každý ná-

rod túži po šťastí. Ale aká je tá radosť, ktorú je kresťan povolaný žiť a svedčiť o 

nej? Je to radosť, ktorá pochádza z blízkosti Boha, z jeho prítomnosti v našom 

živote. Odkedy Ježiš vstúpil do dejín svojím narodením v Betleheme, ľudstvo do-

stalo semienko Božieho kráľovstva, ako pôda, ktorá prijíma semeno, prísľub budú-

cej úrody. Už nemusíme hľadať inde! Ježiš prišiel, aby priniesol radosť všetkým a 

navždy.“  (Zdroj: http://sk.radiovaticana.va ) 

 

 

Deň rodiny 
Už niekoľko rokov je Fórum kres-

ťanských inštitúcií iniciátorom a 

celoslovenským koordinátorom 

Dňa rodiny. Podujatie prebieha 

počas májových a júnových víken-

dov vo viac ako dvadsiatich mes-

tách a obciach Slovenska.  

História celoslovenských osláv 

Medzinárodného dňa rodiny 

(15.máj) je spojená s rokom 2009, 

kedy sa 16. mája na bratislavskom 

Námestí SNP stretli rodiny z rôz-

nych kútov Slovenska. Odvtedy sa 

toto podujatie rozšírilo na celé 

územie Slovenska a organizuje sa 

ako celoslovensky koordinované 

regionálne podujatie. Zvolené mot-

to: “Aby deti otcov mali, aby mali 

mamy“… príď to povedať nahlas! 

deklaruje, že podujatie je vyjadre-

ním podpory a oslavou prirodzenej 

rodiny založenej na manželstve 

jedného muža a jednej ženy, ktorí 

s láskou prijímajú deti ako dar.  

Prečítajte si viac na stránke:  

http://denrodiny.sk  

 

Deň rodiny je už dlhodobo etablo-
vaným podujatím na Slovensku. 

“Nikdy nebolo počuť o smutnom svätom či smutnej svätej, s tvárou ako na pohrebe.” 
Pápež František 

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/papez-frantisek-v-rozhovore-o-vianociach
http://www.postoy.sk/content/je-spravne-zakonom-uznat-homosexualne-zvazky
https://projektn.sk/7031/problemy-okolo-sexualnej-vychovy/
http://www.postoy.sk/content/vypocuvanie-europskej-komisie-skoncilo-na-5-rokov-je-rozhodnute
http://www.hfi.sk/analyzy/216-o-vychove-v-homosexualnych-rodinach-alebo-ako-sa-z-vedy-stava-propaganda
http://www.postoy.sk/dom_quo_vadis_majak_v_bratislave
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141218029
http://www.postoy.sk/content/anton-chromik-vysledok-referenda-si-politici-nedovolia-odignorovat
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141022030
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Fórum 
kresťanských 
inštitúcií 

 

Fórum kresťanských 

inštitúcií (FKI) je platfor-

ma spolupráce a nosi-

teľom impulzov v 

občianskej spoločnosti, v 

treťom sektore, politike, 

médiách, v kultúre, vede, 

vzdelávaní i v cirkvi.  

Ako neformálna platforma 

fungujeme od roku 1996, 

od roku 2004 ako 

občianske združenie. V 

súčasnosti združujeme 

40 inštitúcií a spolupracu-

jeme s vyše 50      

inštitúciami.  

Ďakujeme za Vašu podporu 
 

Ďakujeme Vám za všetko, čím podporujete prácu Fóra kresťanských 

inštitúcií a našich členských organizácií. Ak máte záujem podieľať sa na 

aktivitách FKI vašimi modlitbami, dobrovoľníctvom, finančnými darmi, 

neváhajte nás kontaktovať na info@fki.sk alebo 0903 783 229. 

Vašu finančné dary radi príjmeme na účte č:  

IBAN SK09 0200 0000 0019 9727 9158 vedený vo VÚB  
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