
Výročná správa o činnosti Fóra života za rok 2014 
 

I. KAMPANE 
 

Národný týždeň manželstva 2014 
10. - 16. 2. 2014 
Fórum života sa aj v roku 2014 zapojilo do kampane Národný týždeň manželstva (NTM) 
s témou „Manželstvo – viac ako papier“, keďže problematika ochrany a podpory manželstva 
má významné miesto v poslaní Fóra života. Naše občianske združenie prispelo poskytnutím 
priestorov pre pravidelné stretnutia tímu NTM pre Západné Slovensko (v rámci ktorého 
pôsobil aj zástupca FŽ), zapojením sa dobrovoľníkov a spolupracovníkov Fóra života do 
prípravy a realizácie kampane, propagáciou cez štruktúry a sekciu PR a mediálnej 
komunikácie FŽ.  
 

Deň počatého dieťaťa 2014 
marec 2014 
Vďaka finančným príspevkom od darcov a investovaním zo strany Fóra života sa realizovala v 
rámci tohtoročnej edície Dňa počatého dieťaťa 2014 bilbordová kampaň po celom 
Slovensku. Inšpiráciou pre vytvorenie vizuálu bol príbeh mamičky, ktorá sa vďaka konkrétnej 
pomoci v krízovej životnej situácii rozhodla pre život svojej dcérky Viktórie. Po celom 
Slovensku bolo rozmiestnených 116 bilbordov. Na časti z nich bol umiestnený vizuál príbehu 
zachránenej Viktórie a na časti mapa Slovenska s vyznačenými miestami konania ôsmich 
verejných zhromaždení za život pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa. Bilbordy mohli ľudia 
vidieť v 65 obciach Slovenska. Po prvý raz sa uskutočnili vo všetkých krajských mestách 
verejné zhromaždenia, pričom v niektorých prebehli aj pochody za život. Najväčším 
podujatím bol pochod Bratislava za život, ktorý organizovalo Spoločenstvo Ladislava Hanusa 
v spolupráci s FŽ s účasťou vyše 2000 ľudí. V rámci kampane DPD sa konal v Rajeckých 
Tepliciach už XVI. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život na tému „Rodina a ľudské 
práva“. 
Kampaň „25. marec – Deň počatého dieťaťa“ v číslach: 

 76 000 distribuovaných propagačných letákov vo všetkých regiónoch  

 3 650 distribuovaných propagačných plagátov 
 

Na viacerých miestach Slovenska v uliciach rozdávali dobrovoľníci biele stužky (symbol 
nevinnosti a ochrany života) a rozprávali sa s ľuďmi o otázkach ochrany ľudského života od 
počatia, dôležitosti zodpovednosti vo vzťahoch, následkoch potratov a ďalších významných 
pro-life témach. 
Už druhý raz Fórum života v spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom ponúklo možnosť 
zapojiť sa do FOTOsúťaže ku Dňu počatého dieťaťa, ktorej cieľom bolo získať čo 
najzaujímavejšiu fotku z aktuálnej kampane. Traja výhercovia boli odmenení balíčkami 
zaujímavých kníh. 
 

Sviečka za nenarodené deti 2014 
október- november 2014 
Jeden z nosných projektov Fóra života, ktorého cieľom je senzibilizovať ľudí, aby si v období 
okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých spomenuli aj na nenarodené deti, ktoré 



zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Kampaň má tri rozmery – duchovný, 
vzdelávací a praktický. Duchovnú dimenziu predstavuje modlitba za Božie milosrdenstvo pre 
nenarodené deti, za tých, čo zvažujú, či si ponechajú svoje ešte nenarodené dieťa, aj za tých, 
ktorí sa podieľajú na vykonávaní potratov. Vzdelávacia časť je zameraná na osvetu 
v súvislosti s ochranou života od počatia a praktická sa nesie v znamení finančnej podpory 
pre projekty a aktivity Fóra života vo forme verejnej zbierky prostredníctvom kúpy 
symbolickej sviečky alebo priamym príspevkom do neinvestičného fondu Fórum života na 
účet 5033357295/0900.  
 
Grafický vizuál projektu bol rovnaký ako v roku 2013. Tento rok sa do kampane zapojilo vyše 
534 miest vo všetkých regiónoch, na jej realizácii spolupracovalo zhruba 1 000 
dobrovoľníkov. Podarilo sa distribuovať 80800 malých plastových sviečok s logom kampane 
a približne 2400 sklenených sviečok. Na Slovensku pribudol aj ďalší pamätník nenarodeným 
deťom v Devínskej Novej Vsi. Spolu s ním je na celom Slovensku umiestnených už spolu 33 
pamätníkov, o ktorých vieme. Miesta stíšení pre tých, ktorí o svoje deti prišli, sa naďalej 
rozrastajú, za čo patrí veľká vďaka najmä tým, ktorí stoja za ich realizáciou a financovaním. 
Na rôznych miestach Slovenska sa v rámci kampane Sviečka za nenarodené deti uskutočnili 
sväté omše, pobožnosti, krížové cesty a modlitbové stretnutia/pochody za život.  
 

Pro-life osveta a vzdelávanie 
celoročne 
Aj tento rok pracovníci a odborníci Fóra života navštívili mnohé základné a stredné školy 
s prednáškou „Zaľúbenosť, láska, sex“, na ktorú boli pozitívne ohlasy. Viaceré prednášky sa 
uskutočnili aj pre učiteľov, farské spoločenstvá, či dospelých v CPR Pezinok a Family Garden 
Bratislava na tému „Aktuálne výzvy v oblasti pro-life“.  
V rámci publikačnej činnosti uzreli svetlo sveta brožúry „Čo homosexualita nie je, čo 
homosexualita je, ako sa dá prekonať“ a „Kto som? Psychológia, viera a príťažlivosť 
k rovnakému pohlaviu“.  
Pravidelnou súčasťou osvety patrí aj účasť Fóra života na letných festivaloch Pohoda 
a Campfest, kde sme nechýbali ani v roku 2014. 
 

II. LEGISLATÍVA 
 

Vo februári 2014 bola do Európskeho parlamentu predložená správa rakúskej 
europoslankyne Ulrike Lunacek  k plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe 
sexuálnej orientácie a rodovej identity. Fórum života vyzvalo všetkých slovenských 
europoslancov, aby hlasovali proti správe pani Lunacek, ktorá obsahovala výrazné prvky 
gender ideológie. Zároveň sme vyzvali občanov Slovenska, aby sa zaujímali o dianie v 
európskych inštitúciách a vyžadovali od svojich zástupcov zodpovedné hájenie záujmov 
občanov SR.   
V marci napísalo Fórum života spolu s Fórom kresťanských inštitúcií list predsedovi vlády, 
v ktorom ho vyzvali, aby zrušil prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských 
práv v SR, pričom boli vymenované všetky dôvody k tejto žiadosti (stratégia nebola tvorená 
participatívnym spôsobom, nebolo umožnené hľadanie spoločenského konsenzu, stratégia 
bola orientovaná len na jedno názorové spektrum a úplne opomenula témy, ako sú práva 
rodičov na výchovu svojich detí, ochrana života pred narodením, výhrada vo svedomí a 
náboženská sloboda).  



V júni vydalo Fórum života stanovisko k novele Ústavy SR o definícii manželstva ako 
jedinečného zväzku muža a ženy, v ktorom poďakovalo poslancom, ktorí našli odvahu a 
hlasovali za túto novelu a zvlášť ocenilo kroky Kresťanskodemokratického hnutia, z ktorého 
dielne iniciatíva na ústavné zakotvenie definície manželstva ako zväzku muža a ženy vzišla, a 
ktorého členovia sa dlhodobo aktívne zasadzujú za pro-life a pro-family hodnoty. 
Následne na to, taktiež v júni 2014, podalo Fórum života 22 zásadných pripomienok 
k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktoré boli odoslané 
predkladateľovi Stratégie – ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí, ako aj 
premiérovi Slovenskej republiky spolu s dôvodovou správou. 
Koncom júna napísalo Fórum života spolu s Fórom kresťanských inštitúcií, Fórom pre verejné 
otázky, Spoločenstvom Ladislava Hanusa a Alianciou za rodinu list ministrovi zahraničných 
vecí ako reakciu na stanovisko MZVaEZ SR k tvorbe Celoštátnej stratégie ochrany a podpory 
ľudských práv v SR, v ktorom ministra vyzvali k otvorenému a férovému dialógu v médiách.  
V októbri reagovalo Fórum života v spolupráci s ďalšími siedmimi mimovládnymi 
organizáciami na Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR a listom vyzvali 
predsedu Vlády SR o zastavenie a kompletné prepracovanie Celoštátnej stratégie rodovej 
rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019.  
11. novembra zorganizovalo Fórum života spolu s ďalšími MVO protest pred Úradom vlády 
SR proti Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti a Akčnému plánu rodovej rovnosti pod 
názvom „Pochovajme rodovú ideológiu“. 
V novembri vydalo Fórum života vyhlásenie, že berie na vedomie fakt, že vláda schválila 
dokumenty, ku ktorým má značná časť slovenskej spoločnosti zásadné pripomienky, pričom 
stratégia rodovej rovnosti a akčný plán rodovej rovnosti majú ideologické pozadie. 
Začiatkom decembra 2014 sa Fórum života zapojilo do Vianočnej výzvy členom vlády SR, 
v ktorej žiadalo všetkých členov Vlády Slovenskej republiky, aby Celoštátnu stratégiu ochrany 
a podpory ľudských práv v SR odmietli.  
Dňa 16. decembra 2014 viacero mimovládnych organizácií, medzi nimi aj Fórum života, 
zorganizovali protest pred Úradom vlády SR proti prijatiu Celoštátnej stratégie ochrany 
a podpory ľudských práv v SR. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR 
napokon v r. 2014 vládou schválená nebola. 
 

III. VZDELÁVANIE 
 

V roku 2014 pracovníci FŽ v rámci prevencie a vzdelávania navštívili viaceré školy po celom 
Slovensku, vyškolili v pro-life témach viac než 2300 študentov základných a stredných škôl, 
81 učiteľov a 369 iných účastníkov prednášok (farníci, birmovanci, predmanželské stretnutia 
a pod). 
Prednášky boli zamerané najmä na zodpovedné prežívanie vzťahov, význam sexuality vo 
vzťahoch, metódy prirodzeného plánovania rodičovstva, neželané tehotenstvo a možnosti 
jeho riešenia z pro-life perspektívy.   
Ponuka bola rozšírená o témy: Porno je lož, Homosexualita – je to problém?, Aktuálne výzvy 
v oblasti pro-life. 
 
 
 
 



IV. VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A MÉDIÁ 
 
Mediálna spolupráca sa realizovala hlavne v spolupráci s kresťanskými médiami (TK KBS, TV 
Lux, Rádio Lumen, Slovo, Postoy, Výveska, Naša Žilinská diecéza, Duchovný pastier, Família, 
Vox). V rámci verejných zhromaždení „Slovensko za život“ sme nadviazali nový kontakt 
s desiatkami regionálnych médií. Fórum života zorganizovalo alebo spoluorganizovalo počas 
roka 2014 sedem tlačových konferencií k vlastným projektom alebo k aktuálnym 
spoločenským otázkam v oblasti pro-life a pro-family. Podieľali sme sa na organizácii 
niekoľkých protestných akcií, pri ktorých oddelenie PR pro-life prevzalo za všetky 
participujúce MVO úlohu kontaktu s médiami.  Sekcia pre PR a médiá Fóra života komplexne 
zastrešovala propagáciu a medializáciu všetkých vlastných kampaní a aktivít. 
 
V priebehu roka 2014 sme rozoslali 22 e-mailových newsletterov Fóra života databáze 
takmer 10 000 recipientov, vydali sme 27 tlačových správ k rôznym témam, a vytlačili 
a distribuovali sme tri čísla tlačeného Spravodajcu Fóra života, každý v náklade vyše 8 000 
výtlačkov. Pre komunikáciu aktivít a projektov Fóra života sme v hojnej miere využívali 
sociálne siete, ako aj vlastné internetové stránky www.forumzivota.sk, www.25marec.sk, 
www.odoceanukoceanu.sk. 
 

V. KONKRÉTNA POMOC 
 

Zachráňme životy 
Projekt Zachráňme životy, ktorý pomáha tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, oslávil 
v decembri 2014 svoje siedme výročie. Od vzniku projektu sa nám podarilo pomôcť 99 
ženám a ich deťom a vďaka tejto podpore sa narodilo 85 bábätiek. Z tohto počtu zostalo 82 
narodených detí pri svojej matke, len 3 deti išli na adopciu. Darcovia počas celého 
fungovania projektu prispeli sumou viac ako 207 000,- Eur. Na pomoc ženám a na záchranu 
ich detí bolo poukázaných 100% z darovanej sumy. 
 

Alexis, poradňa pre ženy a dievčatá 
Poradňa pre ženy a dievčatá Alexis zavŕšila začiatkom decembra piaty rok fungovania. Jej 
cieľom je poskytovať poradenské služby v oblasti psychológie, medicíny, legislatívy, 
sociálnych služieb. Cieľovou skupinou sú ženy a dievčatá, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa 
nachádzajú v závažných situáciách s tehotenstvom, prípadne trpia popotratovým 
syndrómom. Do poradne sa tiež ozývali muži, ktorí chceli riešiť tehotenstvo svojej partnerky 
prípadne chceli pomôcť pri záchrane dieťaťa.  
V roku 2014 bolo riešených 146 prípadov ktoré sa väčšinou týkali nečakaného tehotenstva 
a problémov s ním súvisiacich – ubytovanie, financie, neplnoleté matky a pod. Od 
rozbehnutia projektu pracovníci Poradne Alexis riešili 698 prípadov.  
 

http://www.forumzivota.sk/
http://www.25marec.sk/
http://www.odoceanukoceanu.sk/

