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Referendum Referendum 20152015 

Mesto Banská Štiavnica podľa 

zákona NR SR č. 564/1992 Z. o 

spôsobe vykonania referenda 

v znení neskorších predpisov 

oznamuje, že :

A. Referendum, v ktorom opráv-

není občania rozhodnú o otáz-

kach:

1. „Súhlasíte s tým, aby sa manžel-

stvom nemohlo nazývať žiadne iné spo-

lužitie osôb okrem zväzku medzi jed-

ným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo 

skupinám osôb rovnakého pohlavia  ne-

bolo umožnené osvojenie (adopcia) detí 

a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli 

vyžadovať účasť detí na vyučovaní v ob-

lasti sexuálneho správania, či eutaná-

zie, ak ich rodičia alebo deti samé nesú-

hlasia s obsahom vyučovania?“

sa uskutoční dňa 7. februára 

2015 v čase od 7.00 hodiny do 

22.00 hodiny.

B. Miestom konania referenda

a/ v okrsku č.1 je miestnosť na 

hlasovanie v zasadačke Mestské-

ho úradu, Radničné námestie č.1, 

pre oprávnených občanov býva-

júcich v uliciach:    

Andreja Kmeťa, Antona Pécha, An-

dreja Sládkoviča, Akademická,   Boč-

ná,  Botanická, Daniela Licharda, 

Dolná Resla,  Dolná ružová, Druži-

cová, Horná Resla, Horná ružová,   

J. Augustu, J.K.Hella, Jána Bottu, 

Kamenná, Katova, Klinger, Konco-

vá,  Kutnohorská, Malá okružná, 

Martina Kukučina, Nad Rozgrun-

dom, Námestie sv. Trojice, Novozá-

mocká, Pavla Kyrmezera,  Pod Pa-

radajzom, Pod Červenou studňou, 

Radničné námestie, Samuela Mi-

kovíniho, Starometská, Staronová, 

Starozámocká, Strieborná, Úvozná, 

Viery Václavekovej, Vilová, Ing. 

Š.Višňovského a Vodárenská,

b/ v okrsku č. 2 je miestnosť na 

hlasovanie v budove Hoteli Ker-

ling, Dolná ulica č. 12/A, pre 

oprávnených občanov bývajúcich 

v uliciach:

Dolná, Farská, Jána Hollého, Jána 

Palárika, Kammerhofská, Malé tr-

hovisko, Mládežnícka od č. 11 až po 

číslo 24, Na Zigmund šachtu, Reme-

selnícka, Robotnícka, Spojná, Taba-

ková, Záhradná  a Zvonová,

c/ v okrsku č. 3 je miestnosť na 

hlasovanie v Domove mládeže 

Strednej lesníckej školy, Mládež-

nícka ul.č.4, pre oprávnených ob-

čanov bývajúcich v uliciach:

8. mája, A.G.Göllnerovej, Baníc-

ka, Belianska, Belianske jazero, Dr. 

Imricha Tótha, Družstevná, Jurija 

Gagarina, Hájik, Jozefa Miloslava 

Hurbana, Petra Jilemnického, Ďur-

ka Langsfelda, Lesnícka, Michala 

Miloslava Hodžu, Mierová, Michal-

ská, Mládežnícka od č. 1 do č. 10, 

Osadná, Pavla Orságha  Hviezdosla-

va, Pod Kalváriou, Ľudmily Podja-

vorinskej, Poľnohospodárska, Pus-

tá, Svetozára Hurbana Vajanského, 

SNP od čísla 1 do č. 21/A, Šobov, 

Športová a Výskumnícka,

d/ v okrsku č. 4 je miestnosť na 

hlasovanie v Základnej škole Jo-

zefa Horáka, Ul. P. Dobšinského 

č.17, pre oprávnených občanov 

bývajúcich v uliciach:

Antona Bernoláka, Ivana Krasku, 

Janka Matušku, Juraja Fándlyho, 

Križovatka, Ľudovíta Štúra, Mar-

tina Hattalu, Pavla Dobšinského,  

Pletiarska, Slovanská, Staničná,  

Údolná a Železničiarska,

e/ v okrsku č. 5 je miestnosť na 

hlasovanie v Materskej škole, Ul. 

1. mája č.4 pre oprávnených ob-

čanov bývajúcich v uliciach:

1.mája, Andreja Trúchleho Sytnian-

skeho, Dr. Vladimíra Clementisa, 

Drevená, Eleny Maróthy Šoltésovej, 

Hadová, Hlavná, Horná, Jozefa Ho-

ráka, Karola Šmidkeho, Kolpašská,  

Ladislava Novomeského,  Martina 

Benku, Na jazero,Majer, Okrúhla, 

Počuvadlianske jazero, Pod Trojic-

kým vrchom, Trate mládeže a Vy-

hnianska,

f/ v okrsku č. 6 je miestnosť na 

hlasovanie v Základnej škole Jo-

zefa Kollára, Ulica Ludvíka Svo-

bodu č. 40, pre oprávnených ob-

čanov bývajúcich v uliciach:

Ul. Ludvíka Svobodu, MUDr. Jána 

Straku,

g/ v okrsku č. 7 je miestnosť na 

hlasovanie v Základnej škole Jo-

zefa Kollára, Ulica Ludvíka Svo-

bodu č. 40, pre oprávnených ob-

čanov bývajúcich v uliciach:

Bratská, Drieňová, Energetikov, Ky-

sihýbelská, Okrajová, Ovocná, Pát-

rovská, Poľovnícka a Roľnícka, SNP 

od č. 22 do 39, Učiteľská,

h/ v okrsku č. 8 je miestnosť na 

hlasovanie v Domove Márie,  Špi-

tálska ul. č.3, vchod z Budovateľ-

ská ul., pre oprávnených občanov 

bývajúcich v uliciach:

Antolská, Brezová, Budovateľská, 

Cintorínska, Ferka Urbánka, Hor-

ná Huta, Hutnícka, Jána Ámosa 

Komenského, Jozefa Cígera Hron-

ského, Jozefa Gregora Tajovské-

ho, Kremenisko, Ladislava Exná-

ra, G.Z.Laskomerského, Lintich, 

Na Mária šachtu, Obchodná,  Pov-

razník, Rakytová, Špitálska, Štefa-

na Krčméryho,

i/ v okrsku č. 9 je miestnosť na 

hlasovanie v Požiarnej zbrojni-

ci, Požiarnická ul. č. 8, pre opráv-

nených občanov bývajúcich v uli-

ciach:

29. augusta. B.S.Timravy, Boženy 

Nemcovej, Ignáca Bajzu, Ilijská, Jo-

zefa Škultétyho, Janka Jesenského, 

Jozefa Kollára, Kríková, Krížna, Na 

Matej štôlňu, Na Maximilián šach-

tu, Námestie padlých hrdinov, Ob-

rancov mieru, Partizánska, Podháj-

ska, Potočná, Požiarnická, Rudolfa 

Debnárika, Sama Chalupku, Srnčia, 

Stratená, Školská,  Štefana Moyze-

sa a Úzka.

Mgr. Nadežda Babiaková

primátorka mesta

Oznámenie o čase a mieste 
konania referenda

REFERENDUM

Referendum o ochrane rodiny sa uskutoční v sobotu 7. februára.

1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 

spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia 

nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní 

v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti 

samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE
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Občania, ktorí majú trvalý 

pobyt len mesto Banská 

Štiavnica bez uvedenia ulice a 

čísla domu, volia v zasadačke 

Mestského úradu, Radničné 

námestie č. 1. 

Hlasovanie do prenosnej schrán-

ky na hlasovanie. 

Oprávnený občan môže požiadať zo 

závažných, najmä zdravotných dô-

vodov okrskovú komisiu o  to, aby  

mohol hlasovať mimo miestnos-

ti na hlasovanie, a to len v územ-

nom obvode okrsku, pre ktorý bola 

okrsková  komisia zriadená. V ta-

kom prípade okrsková komisia vy-

šle k oprávnenému občanovi aspoň 

dvoch svojich členov s prenosnou  

schránkou na hlasovanie a hlasova-

cím lístkom; vyslaní  členovia okrs-

kovej komisie zabezpečia, aby aj v 

tomto prípade bola zachovaná taj-

nosť hlasovania. So svojou žiados-

ťou sa môže občan obrátiť priamo na 

svoju okrskovú  komisiu prostred-

níctvom svojich známych, susedov, 

alebo aj  telefonicky na číslo organi-

začného štábu:  045/694 9639. Ob-

čania miestnej časti mesta Banky, 

môžu voliť do prenosnej schránky 

dňa 7.2.2015 v čase od 10,00 hod. 

do 11,00 hod. v Kultúrnom dome 

v časti mesta Banky. Hlasovanie v 

zdravotníckych zariadeniach, v za-

riadeniach sociálnych služieb a v 

obdobných zariadeniach, zabezpe-

čí možnosť hlasovania oprávneným 

občanom v spolupráci s vedúcim 

príslušného zariadenia okrsková 

komisia, v ktorej územnom obvode 

je toto zariadenie. Ak títo oprávne-

ní občania nemajú v tomto okrsku 

na hlasovanie trvalý pobyt, hlasujú 

na základe hlasovacieho preukazu, 

ak si ho vyžiadali. 

Úprava hlasovacieho lístka a hla-

sovanie. 

Oprávnený občan vstúpi s hlasova-

cím lístkom do osobitného priesto-

ru určeného na jeho úpravu. Na 

hlasovacom lístku, v príslušnom 

rámčeku značkou X vyznačí, že na 

otázku odpovedá „ÁNO“, alebo že 

na otázku odpovedá „NIE“. Vzhľa-

dom na to, že sa v referende roz-

hoduje o viacerých otázkach, tento 

postup platí pre každú z týchto otá-

zok samostatne. Po úprave hlasova-

cí lístok zloží tak, aby jeho úprava 

nebola viditeľná. Oprávnený ob-

čan, ktorý sa neodobral do priesto-

ru určeného na úpravu hlasova-

cieho lístka, komisia hlasovanie 

neumožní. Oprávnený občan, ktorý 

nemôže sám upraviť hlasovací lís-

tok pre zdravotné postihnutie alebo 

preto, že nemôže čítať alebo písať, 

má právo vziať so sebou do priesto-

ru určeného na úpravu hlasovacích 

lístkov iného oprávneného občana, 

nie však člena okrskovej komisie, 

aby zaňho hlasovací lístok podľa 

jeho pokynov upravil. Po opustení 

osobitného priestoru určeného na 

úpravu hlasovacích lístkov oprávne-

ný občan vloží hlasovací lístok pred 

okrskovou komisiou do schránky 

na hlasovanie. Za oprávneného ob-

čana, ktorý nemôže pre telesné po-

stihnutie sám vložiť hlasovací lístok 

do schránky na hlasovanie, môže ho 

do nej na jeho požiadanie a v jeho 

prítomnosti vložiť iný oprávnený 

občan, nie však člen okrskovej ko-

misie.

Jana Beňová, 

Klientske centrum MsÚ

Informácie pre občanov
oprávnených hlasovať v referende 7.2.2015 v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Inzercia

14.2.2015, Banská Štiavnica

1. ročník ceny Mesta Banská Štiavnica v krňačkách
 podujatie sa koná pod záštitou primátorky mesta N. Babiakovej a europoslanca V. Maňku

Š t yav nyckje  k rňačk e

Program: 
08:00 – 09:30  Prezentácia 

09:30 – 09:45  

Otvorenie podujatia 

(primátorka, riaditeľ preteku)

na Nám. sv. Trojice

09:45 – 10:45  

Kontrola a vývoz saní na 

štart, presun na štart s pre-

hliadkou trate 

11:00  Štart pretekov  
11:00 – 13:00  Preteky

13:00 - 14:00  
Valentínska súťaž/

Detská súťaž
14:30 – 15:00  Tombola 

15:00 – 15:15 

Vyhodnotenie valentínskej/

detskej súťaže 

15:30 – 15:45  

Vyhodnotenie hlavnej súťaže 

15:45  Ukončenie podujatia 

18:00  Krňačkový bál 

Ďalší program: 
remeselnící, občerstvenie, 

program pre deti, 

iné prekvapenia
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Tento článok je príspevkom a osob-

ným názorom čitateľa ŠN. Názory a 

myšlienky v ňom prezentované ne-

vyjadrujú stanoviská redaktora ŠN, 

redakčnej rady ŠN, ani vydavateľa. 

V súčasnej dobe je zo všadiaľ 

počuť informácie o tom, čo 

musíme všetci robiť, pretože 

inak bude zničená naša 

budúcnosť, budúcnosť našich 

detí, dokonca celého národa. 

Zabrániť tomu má urážanie a oklieš-

ťovanie práv občanov na základe ich 

ľudských vlastností, odlišností a ci-

tového vnímania. Ak máme všetci 

rovnaké povinnosti, prečo by sme 

nemali mať aj rovnaké práva? Aká 

bude vlastne budúcnosť toľko spo-

mínaných detí, ktoré budú vyrastať 

a budú vychovávané v netolerant-

nej spoločnosti plnej predsudkov 

a náboženských demagógií? Ako 

sa bude cítiť nevinné dieťa trápe-

né svojimi vlastnými vnútorný-

mi pocitmi, ak bude vnímať, že ho 

celá spoločnosť odsudzuje za niečo, 

čo si samo nezvolilo a nedokáže to 

zmeniť? Áno, nedokáže, darmo po-

čúvame opačné nelogické a dôka-

zovo nevysvetliteľné informácie s 

argumentačnými chybami, čítame 

dezinterpretácie a polopravdy na 

rôznych propagandistických letáči-

koch skrývajúce politické ambície 

nejakej skupiny za budúcnosť detí. 

Pritom si títo rozsievači nenávis-

ti neuvedomujú, že ubližujú mno-

hým ľuďom, neštítia sa prekrúcať 

slová ich najvyššieho nadriadené-

ho, spájajú sa so skupinami názoro-

vo blízkymi nacizmu. Každý si musí 

spraviť vlastný názor, čomu má ve-

riť a čo je len preformulované klam-

stvo, hoci je to niekedy ťažké rozlí-

šiť. Zároveň by viera a presvedčenie 

každého z nás nemali zasahovať 

do občianskeho života iných ľudí a 

upierať im ochranu pred zákonom. 

Asi by sa nikomu nepáčilo, ak by bol 

akokoľvek diskriminovaný len pre 

svoju vieru, ktorú si slobodne zvo-

lil (aspoň dúfam). Zároveň vyjadru-

jem presvedčenie, že každý, kto pôj-

de hlasovať, má už podanú žiadosť o 

adopciu nejakého dieťaťa, aby jeho 

pomoc deťom bola naozajstná a ne-

spochybniteľná. Slovenská rodi-

na je vraj v ohrození imaginárnym 

ničiteľom. Ako jej niektorá z toľko 

spomínaných referendových otá-

zok v skutočnosti pomôže? Naozaj 

je tá pomoc založená na tom, že bu-

deme hlasovať o iných Ľuďoch a sia-

hať na ich práva a budeme obme-

dzovať vzdelanie detí? Už len to, že 

takáto diskusia musela vzniknúť je 

zdvihnutý prst do budúcnosti. Za-

hasme túto iskričku už v jej zrode, 

nedajme sa vtiahnuť do nenávist-

nej kampane, ktorej sa už teraz darí 

polarizovať spoločnosť, pretože na-

budúce môžeme niekomu prekážať 

aj my kvôli farbe očí alebo úsmevu 

na tvári. Ukážme, že nám záleží na 

každom z nás, že sme všetci ľudia a 

všetci sme si rovní. Nikto nepochy-

buje o tom, že rodina je pre spoloč-

nosť a fungovanie štátu nevyhnut-

ná a to v akejkoľvek forme, nech 

nás nikto nepresviedča, že jediná 

správna forma rodiny je muž, žena 

a dieťa. Vari napríklad slobodný ale-

bo rozvedený rodič netvorí rodinu 

so svojimi deťmi, ktoré vychováva? 

Kto je ale ten, kto skutočne ohrozu-

je rodinu? Sú to naši spoluobčania a 

priatelia, ktorých dennodenne stre-

távame na ulici, s ktorými si podá-

me ruku, pozdravíme sa? Tí, ktorí 

chcú tak krkolomne brániť rodinu, 

by mali začať v prvom rade od seba 

a snažiť sa riešiť skutočné problé-

my súčasných rodín. Všetci vieme, 

s akými každodennými starosťa-

mi sa boríme a aké prekážky mu-

síme prekonávať. Naozaj nám ich 

pod nohy nekladú slušní ľudia tým, 

ako žijú a naša situácia sa nezmení 

hlasovaním o nich v duchu tradície 

„miluj blížneho svojho“ ani plaka-

ním nad sentimentom vecí, ktoré 

tu boli pred 100 rokmi a ktoré už v 

súčasnej dobe nie sú uplatniteľné. 

Demokratická spoločnosť je založe-

ná na princípe slobody v názoroch a 

rozhodovaní samotného občana a k 

takýmto slobodám patrí aj možnosť 

nesúhlasiť už s podstatou myšlienok 

obmedzujúcich práva ľudí a podko-

pávajúcich ľudskú dôstojnosť. Je na 

každom z nás, či takýmto myšlien-

kam a otázkam svojou účasťou na 

referende potvrdíme ich legitimitu, 

alebo sa pripojíme k moderným de-

mokraciám 21. storočia a nepripus-

tíme, aby sa skupiny s podobným 

názorovým myslením ďalej rozras-

tali, čím umožníme rozvíjanie tole-

rantnej a citlivo vnímajúcej spoloč-

nosti. Ukážme svojou neúčasťou, že 

odmietame hlasovať o tom, aké prá-

va majú ľudia podľa ich farby pleti, 

vierovyznania, veku, rodu, pohlavia 

či sexuálnej orientácie. Prejavme, že 

patríme do tolerantného a civilizo-

vaného sveta.               Peter Koleda

Povedzme nie nezmyselnému 
referendu
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Tento článok je príspevkom a osob-

ným názorom čitateľa ŠN. Názory a 

myšlienky v ňom prezentované ne-

vyjadrujú stanoviská redaktora ŠN, 

redakčnej rady ŠN, ani vydavateľa. 

Vo svete sa stalo moderným hovoriť 

o právach. Právach... bez povinností. 

Ale čo nám dáva tieto práva? Obvyk-

lou odpoveďou na túto otázku je moc. 

Moc. Ten kto ju má, toho právo je. 

Moc nám dáva právo vládnuť: vy-

tvárať zákony, vykonávať ich a sú-

diť tých, čo ich nerešpektujú. Žije-

me v dvadsiatom prvom storočí a 

dodnes sa pýtame: Odkiaľ pochádza 

moc. Moc pochádza od ľudu, takto 

to vyriekli pri Veľkej Francúzskej re-

volúcii. Ale dnes sa zdá, že to už ne-

platí. Vznikol pojem „lobistická skupi-

na“. Nahliadnime do minulosti, iných 

právnych systémov a ich fungovania. 

V časoch, keď ešte Grécko bolo mest-

skými štátmi boli dva právne systé-

my. Aténsky a Spartský. Boli podobné 

a predsa v mnohom odlišné. Aténsky 

systém pri rozhodovaní spočíval na 

anonymnom hlasovaní. Občania na-

písali svoje rozhodnutie na črepinu a 

potom sa spočítali výsledky. Sparťa-

nia, silný vo svojich mečoch, rozho-

dovali svojím hlasom. A to doslovne. 

Na zhromaždení občanov mohol kaž-

dý vyjadriť svoj názor a získať podpo-

ru. Kto kričal hlasnejšie než jeho opo-

nent získal viac spojencov a presadil 

svoju vôľu. Oba právne systémy pad-

li. V dlhodobom meradle sa ako ži-

votaschopnejší ukázal aténsky sys-

tém. Dnes už nevyjadrujeme svoju 

vôľu priamo. Volíme si svojich zá-

stupcov a tí ju vyjadrujú za nás. Ale 

keď príde na otázku, ktorá má vplyv 

na všetkých a ovplyvňuje naše ďalšie 

generácie, tak rozhodujeme priamo. 

Referendom. Rozhodujeme všetci? 

Alebo nechávame lobistické skupi-

ny, aby kričali hlasnejšie a presadili 

svoju vôľu? Otázky nadchádzajúce-

ho referenda, ktoré sa bude konať 7. 

2. 2015 sú diskutovanou témou. Zá-

kernou témou... preto, že sa nás ne-

týkajú priamo. Sú o našich deťoch. 

Dnes je moderné hovoriť o možnosti 

voľby. Televíznym kanálom počnúc a 

preferovanou pekárňou končiac. Ale 

v takto dôležitých otázkach by sme 

nemali podliehať chvíľkovým a vra-

cajúcim sa výkrikom modernosti. 

Oprime sa o to, čo funguje už od ne-

pamäti. Rodina bola základným ka-

meňom každej spoločnosti. A dnes 

chceme tento kameň obrátiť na prach 

a podvoliť sa názorom vedy. Základ-

nou vedomosťou, ktorú sa každý ve-

dec naučí je - „Nič nie je defi nitívne“. A 

vedno s tým základnú defi níciu ve-

deckej práce – „objekt, metóda, cieľ skú-

mania“. Každá vedecká práca si kladie 

– „otázku, spôsob riešenia a akú odpoveď 

očakáva“. Spôsob riešenia určí, či bude 

predpokladaná odpoveď potvrdená 

alebo vyvrátená. Tak možno dospieť 

rôznymi spôsobmi k jedinej a správ-

nej odpovedi. Ale taktiež aj k odpove-

di, ktorú chceme mať. Veda stále ne-

dokázala odpovedať na otázku lásky. 

Čo spôsobuje, aby bola trvalá. Láska 

medzi mužom a ženou je tým, čo nás 

robí ľuďmi. A manželstvo je spôso-

bom ako si ju „poistiť navždy“. Sme ľu-

dia, sme omylní, a preto to často ne-

dopadne podľa našich predstáv. Ale 

budeme spoločnosťou bez manžel-

stva? Alebo budeme len živočíšnym 

druhom, ktorý sa v ruji pári a v obdo-

bí vrhania mláďat reprodukuje? Až 

na to, že naša technika nám umožňu-

je vykonávať to opakovane a mimo 

niekdajších obvyklých cyklov. Chce-

me, aby naše deti žili v spoločnosti, 

ktorá ich bude označovať ako „ľudské 

zdroje“? Lebo nimi budú. V angličtine 

je pre slová dom a rod len jediné a má 

to svoje opodstatnenie. Rod – gene-

rácie jednej rodiny žili v tom dome. 

Nová generácia bola vždy vychová-

vaná v kruhu staršej, tá rozhodovala 

o jej výchove, čo bude vedieť a akým 

spôsobom sa o tom dozvie. Rodičia 

boli prvými a najvýznamnejšími uči-

teľmi svojich detí. Existovalo poruč-

níctvo, kde vždy bolo dieťa prijaté do 

rodiny. Teraz máme právo rozhod-

núť o tom, ako bude vyzerať spoloč-

nosť našich a ich detí. Bez strachu z 

potrestania, ako je tomu v iných kra-

jinách, z nesúhlasu iných a demokra-

ticky. Využime 7. 2. 2015 právo verej-

ne vyjadriť svoju vôľu a rozhodnúť o 

budúcnosti tohto štátu. Koľkí z nás 

majú tú česť zasiahnuť do celoštát-

nych záležitostí. Sme to všetci, moc 

nám nikdy nebude bližšie. Démos je 

ľud a demokracia - vláda ľudu.

Peter Chytil

Rozhodujeme my, 
alebo je rozhodované o nás? 

Tento článok je príspevkom a osob-

ným názorom čitateľa ŠN. Názory a 

myšlienky v ňom prezentované ne-

vyjadrujú stanoviská redaktora ŠN, 

redakčnej rady ŠN, ani vydavateľa. 

Pred nami je rozhodujúca 

udalosť v dejinách sloven-

ského národa. 

Tak, ako slnko, voda a vzduch ani 

po stáročiach nestratili na význame 

a nestali sa zastaranými, nemoder-

nými alebo nepotrebnými, tak ani 

manželstvo, rodina, život a zdravie - 

fyzické, duševné aj duchovné, nepre-

stávajú patriť medzi najvyššie hod-

noty ľudskej spoločnosti a  sú taktiež 

nadčasové a stále vysoko aktuálne. 

Žiaľ, že človek svojimi zásahmi do 

prírody znečisťuje vody, ovzdušie a 

celé životné prostredie. Vo fyzikálnej 

oblasti je to viditeľné, ale znečisťova-

nie v oblastiach psychických, mrav-

ných a duchovných hodnôt, ktoré sa 

týkajú medziľudských vzťahov  je už 

vnímané menej, pretože sa deje vo 

svete myšlienok, hodnôt, postojov a 

motívov. Tie sú neviditeľné, ale pre-

javujú sa činmi a správaním. Do tej-

to kategórie patrí aj manželstvo, ro-

dina, samotný život a zdravie, ktoré 

sú teraz terčom ohrozenia. Zvážme 

niektoré dôkazy a skutočnosti:

- Skúsenosti zo zahraničia ukazu-

jú, že nátlak lobistov (od ktorých sa 

niektorí homosexuáli sami dištancu-

jú), sa nikdy nezastaví pri dosiahnutí 

registrovaných partnerstiev, ale po-

kračuje ďalej, až po tresty za vyslove-

nie vlastného názoru.

- Európske súdy hovoria, že nie sme 

povinní prijať registrované partner-

stvá, ale ak ich už raz prijmeme, všet-

ky s tým súvisiace práva a povinnosti 

nám už jednoducho nadiktujú z von-

ku. Rozhodujúce slovo preberie Eu-

rópsky súd pre ľudské práva a Európ-

sky súdny dvor.

- Neexistencia registrovaných part-

nerstiev nikoho nediskriminuje.

- Najlepšou ochranou proti AIDS a 

všetkým pohlavným chorobám je ži-

vot v zdravom manželstve. 

- Slovensko, i keď je malým náro-

dom, v rámci Európy má značný 

vplyv a kľúčové postavenie. Okrem 

iného už aj svojou polohou.

- V súčasnosti na nás tlačí z jednej 

strany proces rozkladu morálky, z 

druhej vojna a z tretej plány islam-

ského štátu s cieľom ovládnuť svet! 

Obstáť a ubrániť sa môže iba spoloč-

nosť s vysokou morálkou. Skvelá si-

tuácia na to, aby sme sa teraz zasta-

vili a správne zorientovali, kým nie je 

neskoro!! Slovensko ešte má potenci-

ál obstáť a zvíťaziť. Získavajme preto 

aktuálne informácie a zvažujme tak, 

aby sme nestratili slobodu, ktorú 

ešte máme, ale aby sme prispeli na-

šim deťom, vnúčatám a celej ďalšej 

generácii k ich lepšej budúcnosti.  V 

oblasti spoločensky najvyšších  hod-

nôt, medzi ktoré patrí život, zdravie 

a sloboda to znamená zúčastniť  sa 

referenda 7. februára  a povedať 3 

krát áno! Ako sa dá zapojiť? Ako dob-

rovoľník v akcii, ako organizácia pri-

pojením sa k Aliancii za rodinu, ako 

podporovateľ, ktorý dostáva a šíri in-

formácie, ako inšpirátor, posielaním 

dobrých nápadov, ako darca fi nanč-

nou, alebo materiálnou podporou, 

alebo podporou službami. Kontak-

ty sú na hlavnej internetovej stránke 

Aliancie za rodinu. 

Ľubomír Počai

Siedmy február 2015


