
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNÉ 
REFERENDUM 
o ochrane rodiny 

Nie je „homofóbne“? 
Nie sú to vyhodené peniaze? 

Nebolo by lepšie použiť peniaze  
napr. na podporu mladých rodín? 

 

 
 

Nebolo by nevyhnutné, ak by rodinu 
neohrozovala nová nebezpečná teória!  

Hoci chce riešiť závažné spoločenské otázky 
prináša extrémne riešenia  

a hazarduje aj s budúcnosťou našich detí. 
Ide o tzv. RODOVÚ TEÓRIU. 

Proti jej dôsledkom sa v celej Európe 
začína dvíhať masívna vlna protestov. 

 

 
Miliónová demonštrácia za ochranu rodiny,  

Francúzsko 2014 

 

7. FEBRUÁR 
2015 

Viac o rodovej teórii,  
a jej hrozbách aj pre našu 

spoločnosť  
sa dozviete na stránke  

www.rodovateoria.sk 
 

 

 

 

Tento leták bol vytvorený v rámci občianskych  
aktivít na podporu Aliancie za rodinu 

Viac informácií o referende  
o ochrane manželstva a rodiny nájdete na 

www.alianciazarodinu.sk   

 

Napriek zrejmému extrémizmu týchto riešení  
na šírenie RODOVEJ TEÓRIE v ostatných 
rokoch v Európskej únii aj na Slovensku  
sa minuli milióny eur, ktoré by sa mohli 
použiť napr. na podporu mladých rodín! 

Rodovú teóriu však postupne prestávajú 
podporovať najvyspelejšie západné krajiny, aj 
keď predtým financovali jej výskum. Napr. 
Nórska vláda zastavila financovaniu Inštitútu 
rodovej rovnosti. 

(http://kurier.at/politik/ein-affront-fuer-die-
genderforscher/822.768) 

Naďalej sa však na rodovej teórii snažia zarobiť 
niektoré veľké finančné skupiny. 

 

 
 

Ak chceme ísť v našej spoločnosť týmto smerom, 
je to otázka spoločnej voľby. Myslíme si však, že 
máme právo aj povinnosť o tejto voľbe otvorene 
hovoriť! 

Rodová teória sa totiž šíri v uhladenej rétorike 
rovnosti príležitostí muža  a ženy a ochrany 
ľudských práv menšín a často ani národní 
politici nemajú možnosť hneď objaviť jej 
riziká.  
Preto jej šírenie je aj na Slovensku  podporované 
návrhmi národných projektov, ako je napr. 
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských 
práv alebo Celoštátna stratégia rodovej rovnosti 
a ich kritici napr. z radov Matice Slovenskej sú 
povrchne označovaní za homofóbov. 

 

 
AK TOTO SMEROVANIE  NECHCEME,  
REFERENDUM O OCHRANE RODINY  

JE NAJLEPŠIA CESTA,  
AKO VYJADRIŤ SVOJ NÁZOR! 
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a jej hrozbách aj pre našu 

spoločnosť  
sa dozviete na stránke  

www.rodovateoria.sk 
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ľudských práv menšín a často ani národní 
politici nemajú možnosť hneď objaviť jej 
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návrhmi národných projektov, ako je napr. 
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AK TOTO SMEROVANIE  NECHCEME,  
REFERENDUM O OCHRANE RODINY  

JE NAJLEPŠIA CESTA,  
AKO VYJADRIŤ SVOJ NÁZOR! 

 
 



Je potrebné čím skôr na sexuálnej výchove 
v školách  odovzdať malým deťom informácie 
o možnosti vybrať si vlastné pohlavie v období 

dospievania.  
Trvalé manželstvo muža a ženy  

je považované za zastaraný stereotyp. 
 
Vo Francúzsku pripravilo Ministerstvo školstva na túto 
tému publikáciu s názvom Ocko nosí sukňu, ktorú 
v rámci sexuálnej výchovy postupne prináša na všetky 
základné a stredné školy. Podobne sa postupuje aj 
v ďalších krajinách EU. 
Na Slovensku Úrad vlády podporil sumou viac ako 
19 000,- € vytvorenie inscenácie pre deti s názvom 
Anička Ružička a Tonko Modrinka 
alebo ako sa z Aničky stala faganička a z Tonka babec, 
ktorú realizovalo Bábkové divadlo na rázcestí. Deti sa 
tak majú učiť pozerať sa novými očami na svet muža 
a ženy. 
V podobnom duchu sa pripravuje aj metodika sexuálnej 
výchovy do škôl. 

 
Viac informácií na http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-

menu/javisko/pre-deti-100/anicka-ruzicka-a-tonko-modrinka 
 

Spolu s neheterosexuálne orientovanými 
ľuďmi je potrebné dať priestor na prezentáciu 

v spoločnosti aj pedofilne orientovaným 
ľuďom. 

 
V roku 2013 sa po prvýkrát  
zúčastnila na Pride pochode  
sexuálnych menšín v Prahe  
aj Československá pedofilná  
komunita (ČEPEK),  
ktorej cieľom je otvoriť vo verejnosti serióznu debatu 
o pedofílii. „Chceme, aby sa spoločnosť zbavila 
predsudkov, ktoré majú voči pedofilom. Myslíme si, že 
by to bolo prospešné nielen pedofilom, ale aj verejnosti 
celkovo,“ dočítame sa  na stránke www.nejenhomo.cz. 
K diskusii okolo tejto otázky sa pozitívne vyjadrila aj 
riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pani 
Oľga Pietruchová.  

Viac informácií na  
http://despiteborders.com/pedofilny-extremizmus-v-cr-a-jeho-odozva-

na-slovensku-3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Vieme, že je potrebné  
podporovať rovnoprávnosť mužov a žien; 

• Vieme, že je potrebné,  
bojovať proti diskriminácii menšinových skupín, 

• Vieme, že je potrebné   
vychovávať deti v oblasti sexuality,  ale 

  

RODOVÁ TEÓRIA  
NEPRINÁŠA DOBRÉ RIEŠENIA! 

Jej dôsledky ohrozujú budúcnosť našich detí a normálnosť 
našej spoločnosti.  Rodová teória totiž vôbec nerieši  

jadro problému rovnosti mužov a žien  
ani diskrimináciu  neheterosexuálne orientovaných ľudí,  

ale celý problém iba prehlbuje! 

Napriek tomu je masívne podporovaná Organizáciou spojených 
národov a Európskym parlamentom  

a postupne ovplyvňuje aj legislatívu v našej krajine. 
POZRITE SA NA NIEKOĽKO PRÍKLADOV  

EXTRÉMNYCH DÔSLEDKOV  
RODOVEJ TEÓRIE: 

Homosexuálne páry majú právo nielen  
na partnerstvo, ale aj na adopciu detí. 

 
Uznanie práva na homosexuálne partnerstvo je priama  
cesta k možnosti adopcie detí týmito pármi. Väčšina 
krajín, ktoré otvorili zákonnú možnosť homosexuálnych 
partnerstiev, musela do pár rokov legalizovať aj možnosť 
adopcie detí homosexuálnymi  pármi. 
Slovenská vláda podporuje tento trend plnou 
podporou tzv. Jogjakartských princípov, kde sa 
v bode 24 tohto medzinárodného dokumentu hovorí: 
„Štáty prijmú všetky potrebné právne, administratívne a 
ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie 
rodiny, a to aj v oblasti prístupu  k osvojeniu alebo 
asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu 
sexuálnej orientácie či rodovej identity...“ 

  
Viac informácií na http://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf 

 

Informácie o homosexuálnom životnom štýle  
je potrebné čím viac šíriť v spoločnosti,  

hlavne medzi mladými. 
 

Na Slovensku sa od roku 2007 uskutočňuje Filmový 
festival inakosti pre LGBTI ľudí (lesby, gejov, bisexuálov, 
transgender a intersexuálov), ich rodiny, deti a priateľov 
prezentovaný na stránke www.ffi.sk. V tomto roku sa 
realizoval 22.-26. októbra a jeden z worshopov ponúkal 
nasledujúce témy: Ktoré praktiky sú najrizikovejšie? Je 
HIV to jediné, čo sa nás týka? Análny sex – výlučný 
spôsob, ktorým sa môžem nakaziť? Vieš navliecť 
kondóm ústami? Načo si dávať pozor pri vybratých 
sado/maso praktikách?  
A čo keď máme spoločné hračky? 
Workshop je otvorený pre deti od 15 rokov. Celý 
festival je dotovaný aj financiami z Úradu vlády. 
V roku 2012 išlo o čiastku viac cez 82 000,- €.  

 
Viac informácií na http://www.ffi.sk/ a tiež na 

http://www.vlada.gov.sk/stanovisko-podpredsedu-vlady-sr-r-chmela-
k-tlacovej-sprave-iniciativy-inakost/ 

 

Oficiálne prezentovanie loga rodiny založenej 
na manželstve muža a ženy predstavuje 

diskrimináciu voči neheterosexuálne 
orientovaným ľuďom. 

 
Francúzski LGBTI aktivisti požiadali v decembri 
minulého roku ministerstvo spravodlivosti a ostatné 
spoločnosti použivajúce logo tradičnej rodiny, aby logo 
prestali používať pretože „je homofóbne“. Le Figaro 
prináša aj vyjadrenie Inter- LGBT šéfky pre boj s 
diskrimináciou Sylvie Fondacci: "Tento model 
nereprezentuje dnešnú francúzsku rodinu“. Viaceré 
spoločnosti stiahli svoje logo zobrazujúce rodinu, aby sa 
uchránili pred problémami. Počas niektorých 
demonštrácií hnutia za rodinu boli niektorí ľudia zatknutí 
za nosenie trička a vlajky s týmto logom. 

 
Video z manifestácie na 

https://www.youtube.com/watch?v=wzztUId1HzE 
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nereprezentuje dnešnú francúzsku rodinu“. Viaceré 
spoločnosti stiahli svoje logo zobrazujúce rodinu, aby sa 
uchránili pred problémami. Počas niektorých 
demonštrácií hnutia za rodinu boli niektorí ľudia zatknutí 
za nosenie trička a vlajky s týmto logom. 

 
Video z manifestácie na 

https://www.youtube.com/watch?v=wzztUId1HzE 
 

 


