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Výročná správa o činnosti Fóra života za rok 2015 
 

I. KAMPANE A PROJEKTY 
 

Národný týždeň manželstva 2015 
9. - 15. 2. 2015 

Fórum života sa aj v roku 2015 zapojilo do kampane Národný týždeň manželstva 
(NTM) s témou ON a ONA – jednota v rozdielnosti, keďže problematika ochrany a podpory 
manželstva má významné miesto v poslaní Fóra života. Naše občianske združenie prispelo 
propagáciou cez štruktúry a sekciu PR a mediálnej komunikácie FŽ.  
 
Referendum o ochrane rodiny 
7. 2. 2015 

Fórum života sa výraznou mierou podieľalo na podpore a šírení myšlienok referenda, 
na zbieraní podpisov pod petíciu za jeho konanie, naši pracovníci a spolupracovníci sa 
zúčastňovali na podujatiach a tlačových konferenciách v rámci prípravy referenda, 
informovali a agitovali občanov, aby sa na referende zúčastnili a aby hlasovali v prospech 
rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Pozvanie na prednáškové turné po Slovensku 
prijala líderka úspešného chorvátskeho referenda o ochrane manželstva Željka Markić. 

Fórum života zorganizovalo aj prosebnú púť do Ríma a Vatikánu za rodiny (31. 1. – 5. 
2. 2015) na duchovnú podporu referenda o ochrane rodiny. 

 
Deň počatého dieťaťa 2015 
marec 2015 

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, vytlačili a distribuovali sa tisíce letákov a plagátov k projektu. Inšpiráciou 
pre vytvorenie vizuálu bolo porovnanie stavu intenzívnej ochrany vzácnych živočíšnych 
druhov so slabou ochranou počatého ľudského života.  

Najmasovejším podujatím kampane bol pochod Bratislava za život, ktorý 
organizovalo Spoločenstvo Ladislava Hanusa s podporou Fóra života s účasťou niekoľko tisíc 
ľudí. V rámci kampane DPD sa uskutočnil benefičný koncert komorného orchestra ZOE 
v Bratislave a zásadným podujatím, ktoré sa konalo už po sedemnásty raz, bola 
medzinárodná konferencia Vyber si život, tento rok s témou Médiá a ľudská dôstojnosť (20. 
-21. 3. 2015). Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha za 
ochranu života, ktorej laureátmi sa stali: Dominik Drdul, ktorý sa zaoberá problematikou 
porušovania práv detí so zdravotným znevýhodnením; Don Ilario Rolle, prezident Asociácie 
Davide Onlus pre ochranu práv detí na internete; a spoločenstvo Deti svätej Alžbety, ktoré sa 
angažuje v pro-life oblasti v košickom regióne. 

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 tretí raz Fórum života v spolupráci s Karmelitánskym 
nakladateľstvom ponúklo možnosť zapojiť sa do FOTOsúťaže ku Dňu počatého dieťaťa, 
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ktorej cieľom bolo získať čo najzaujímavejšiu fotku z aktuálnej kampane. Štyria výhercovia 
boli odmenení balíčkami zaujímavých kníh. 
 
Sviečka za nenarodené deti 2015 
október- november 2015 

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. Verejná zbierka v tejto súvislosti trvá do 31. 
3. 2016. V roku 2015 bola spustená do prevádzky samostatná internetová stránka projektu: 
www.sviecka.forumzivota.sk 

Grafický vizuál projektu bol rovnaký ako v roku 2014. Tento rok sa do kampane 
zapojilo vyše 500 miest vo všetkých regiónoch Slovenska, na jej realizácii spolupracovalo 
zhruba 1 000 dobrovoľníkov. Podarilo sa distribuovať približne 100 000 malých plastových 
sviečok a 4700 sklenených sviečok s logom kampane. Na Slovensku pribudol aj ďalší 
pamätník nenarodeným deťom na mestskom cintoríne vo Svite. Spolu s ním je na celom 
Slovensku umiestnených už spolu 34 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. Fórum života zorganizovalo pri príležitosti kampane v Bratislave 
benefičný koncert speváckeho zboru M@gnificat. 
 
Pro-life osveta a vzdelávanie 
celoročne 

Aj tento rok pracovníci a odborníci Fóra života navštívili mnohé základné a stredné 
školy s cyklom prednášok zameraných na otázky ochrany života od počatia po prirodzenú 
smrť, ľudskú dôstojnosť a práva, výchovu k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu a pod. 
Viaceré prednášky sa uskutočnili aj pre učiteľov a farské spoločenstvá. Prednášky na tému 
rodovej ideológie sa v priebehu roka konali v spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom 
v Bratislave a v Ružomberku. V októbri 2015 Fórum života v spolupráci s partnermi spustilo 
projekt Škola patrí deťom, v rámci ktorého sme oslovili riaditeľov vyše 6 200 škôl po celom 
Slovensku a upozornili ich na riziká rodovo motivovanej výchovy žiakov a študentov. 
Súčasťou rozoslaných balíčkov bolo DVD s dokumentárnym filmom Vymývanie mozgov od 
Haralda Eiu, publikácie Fóra života na danú tému a Stanoviskom odborníkov k vplyvu rodovej 
výchovy na duševné zdravie detí. 

V rámci publikačnej činnosti  uzrela svetlo sveta brožúra O manželstve a rodine: nové 
formy a ich absurdity. Realizovala sa dotlač informačných letákov a materiálov: Prirodzené 

http://www.sviecka.forumzivota.sk/
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metódy plánovania rodičovstva, Nečakane tehotná? Ako ďalej?, Rýchle riešenia dlho bolia – 
utrpenie žien po potrate. 

Pravidelnou súčasťou osvety patrí aj účasť Fóra života na letných festivaloch Pohoda, 
Lumen a Campfest, kde sme nechýbali ani v roku 2015. Úspešná bola z hľadiska záujmu 
mladých ľudí najmä účasť na Národnom stretnutí mládeže 2015 v Poprade na prelome júla 
a augusta.  

Sekcia FŽ pre výchovu a vzdelávanie zorganizovala počas leta 2015 dva pro-life 
tábory pre deti a mládež rôznych vekových kategórií, ktoré sa stretli s veľkým záujmom. 

 
E-mailová poradňa Fóra života 
od júla 2015 

Fórum života otvorilo na svojej internetovej stránke od 1. júla 2015 e-mailovú 
poradňu s dvomi sekciami – prirodzené metódy plánovania rodičovstva 
(anka@forumzivota.sk) a bioetická problematika (maria@forumzivota.sk). V oboch sekciách 
konzultácie poskytujú vyškolení odborníci. 
 
II. národný pochod za život  
19. - 20. september 2015 

Účastníci Národného pochodu za život v Bratislave sa mohli zastaviť v stánkoch Fóra 
života a Poradne Alexis na Primaciálnom námesti, kde naši pracovníci poskytovali informácie 
o pro-life a pro-family témach. V priestoroch VŠ sv. Alžbety sme zorganizovali niekoľko 
workshopov na zaujímavé pro-life témy, ktoré sa tešili veľkému záujmu účastníkov 
pochodu. Podujatiu predchádzala aktívna mobilizácia na všetkých úrovniach, do ktorej sme 
sa zapojili všetkými dostupnými prostriedkami. V rámci duchovnej prípravy na podujatie 
Fórum života zorganizovalo putovanie relikvií sv. Gianny Beretty Mollovej po slovenských 
farnostiach a spoločenstvách, aj verejnú diskusiu v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave 
zameranú na problematiku ochrany života od počatia s názvom Právo na život vs. právo na 
osobnú slobodu (11. 9. 2015). 
 
Prednáškové turné o nástrahách pornografie 
október 2015 

12. októbra na Slovensko zavítala niekdajšia pornoherečka Jan Villarubia z USA, aby 
absolvovala prednáškové turné Porno je lož po Slovensku a vlastnou skúsenosťou svedčila 
o dráme života pornoherečky a nástrahách pornopriemyslu. Fórum života projekt zastrešilo 
po všetkých stránkach v spolupráci s organizáciou Pink Cross. Jan s úspechom vystúpila na 
viacerých miestach vrátane univerzitných pastoračných centier, prišlo si ju vypočuť vyše 600 
ľudí. 
 
Iné aktivity 
celoročne 

Novembrová pro-life chata v Žiarskej doline v rámci prípravy na Deň počatého 
dieťaťa 2016 s mottom „Osláv s nami svoje počatiny“. Víkendovka zameraná na osvetu 
v oblasti ochrany života od počatia a prípravu na marcovú kampaň. 

Účasť zástupcov Fóra života na VII. modlitbovom kongrese za život v portugalskej 
Fatime na pozvanie organizácie Human Life International (začiatok októbra) – podnetné 
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stretnutia a výmena skúseností s pro-lifermi z niekoľkých desiatok krajín po celom svete. 
Fórum života prejavilo záujem zorganizovať niektorý z najbližších modlitbových kongresov za 
život na Slovensku. 

Účasť zástupcov Fóra života na stretnutí s pro-life organizáciami zabezpečujúcimi 
putovanie ikony Čenstochovskej Panny Márie na pútnickom mieste v Guadalupe (Mexiko) – 
november 2015. 

 

II. LEGISLATÍVA 
 

V rámci legislatívy sa Fórum života venovalo pripomienkovaniu niekoľkých vládnych 
materiálov na rôzne témy: 

- Hromadná pripomienka k Akčnému plánu pre LGBTI osoby na roky 2016-2019 
- Akčný plán proti všetkým formám diskriminácie 
- Návrh zákona o násilí na ženách 
- Správa pre zasadnutie Medzinárodného výboru CEDAW 
- rodové správy „Noichl“ a „Rodriguez“ v Európskom parlamente 
Fórum života sa angažovalo v zbieraní podpisov odborníkov pre iniciatívu Jeden z nás, 

stali sme sa jedným zo zakladajúcich štátov Európskej federácie jeden z nás. 
Spoluorganizovali sme verejný protest proti obchodovaniu s orgánmi potratených detí 

organizáciou Planned Parenthood v USA. 
 
 

III. VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A MÉDIÁ 
 

Mediálne partnerstvo k jednotlivým projektom Fóra života sa realizovalo najmä 
v spolupráci s kresťanskými médiami (TK KBS, TV Lux, Rádio Lumen, Slovo, Postoy, Výveska, 
Naša Žilinská diecéza, Duchovný pastier, Família, Vox). V porovnaní s minulými rokmi sme 
intenzívnejšie zapojili do propagácie farské noviny a časopisy. Fórum života zorganizovalo 
alebo spoluorganizovalo počas roka 2015 štyri tlačové konferencie k vlastným projektom 
alebo k aktuálnym spoločenským otázkam v  pro-life a pro-family oblasti. Podieľali sme sa na 
organizácii niekoľkých protestných akcií, pri ktorých oddelenie PR pro-life aktívne 
spolupracovalo.  Sekcia pre PR a médiá Fóra života komplexne zastrešovala propagáciu 
a medializáciu všetkých vlastných kampaní a aktivít.  

V priebehu roka 2015 sme rozoslali 18 e-mailových newsletterov Fóra života 
databáze takmer 9 000 recipientov, vydali sme 25 tlačových správ k rôznym témam, 
a vytlačili a distribuovali sme tri čísla tlačeného Spravodajcu Fóra života, každý v náklade 
takmer 8 500 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, aj novovzniknutú stránku k projektu Sviečka 
za nenarodené deti www.sviecka.forumzivota.sk.  

V rámci vzdelávania novinárov v pro-life a pro-family témach sme zorganizovali dve 
novinárske raňajky na tému Surogátne materstvo a Násilie na ženách a Istanbulský 
dohovor, kde odborníci vysvetľovali danú problematiku a reagovali na otázky novinárov. 
 

http://www.forumzivota.sk/
http://www.25marec.sk/
http://www.odoceanukoceanu.sk/
http://www.sviecka.forumzivota.sk/
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IV. KONKRÉTNA POMOC 
 

Zachráňme životy 
Projekt Zachráňme životy, ktorý pomáha tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, 

oslávil v decembri 2015 svoje ôsme výročie. V rámci projektu sa mesačne pomôže približne 
13 ženám, za rok 2015 bolo zachránených 10 bábätiek a prerozdelená suma vyzbieraná 
prevažne od malých darcov predstavovala 29 512,83 eur. Od vzniku projektu do konca roka 
2015 sa nám podarilo pomôcť 112 ženám a ich deťom a vďaka tejto podpore sa narodilo 97 
bábätiek. Darcovia počas celého fungovania projektu prispeli sumou 246 852,94 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 2015 sa riešilo 176 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 takmer 900 prípadov.  
 

V. Ľudia vo Fóre života 2015 
 
Zamestnanci: 
Pracovné zmluvy: 

1. Magdaléna Mydlová (regionálna manažérka pre východné Slovensko) 
2. Mária Raučinová (šéfredaktorka Spravodajcu FŽ, odborníčka na rodovú teóriu 

a bioetiku, lektorka) 
3. Anna Siekelová (sekcia pre výchovu a vzdelávanie, regionálna manažérka pre stredné 

Slovensko, lektorka prirodzených metód) 
4. Rastislav Žitný (PR, fundraising) 
5. Elena Miškovičová – (projektová manažérka, tohto času s materskými povinnosťami) 

 
Dohody o pracovej činnosti: 

6. Helena Kozáková (manažérka sekretariátu) 
7. Mária Kamenská (regionálna manažérka, Podtatranský región) 
8. Oľga Miškovičová (účtovníčka) 

 
Spolupracovníci: 

9. Martin Gazdík (projektový koordinátor, ľudsko-právna agenda, regionálny manažér 
pre Bratislavu a okolie, lektor) 

10. Petra Heretová (psychologička, odborné poradenstvo pre konkrétnu pomoc, 
lektorka) 

11. Danka Jacečková (PR a médiá) 
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12. Katarína Michalčíková (regionálna manažérka pre Trnavu a okolie) 
13. Renáta Ocilková (odborná poradkyňa pre výchovu a vzdelávanie, lektorka) 
14. Marián Vereš (administrácia internetových stránok) 
15. Mária Froncová (kreatívna tvorba, asistencia pri koordinovaní projektov) 

 
Kľúčoví dobrovoľníci: 

16. Marcela Dobešová (manažérka a ekonómka Fóra života) 
17. Zuzana Stohlová Kiňová (odborné poradenstvo pre konkrétnu pomoc) 
18. Mária Demeterová (koordinátorka konkrétnej pomoci) 
19. Jaroslava Gabčová (regionálna manažérka pre región Žilina a Horné Považie, 

lektorka) 
20. Jozef Jánoš (regionálny manažér pre Záhorie) 
21. Beáta Jánošová (regionálna manažérka pre Záhorie) 
22. Marián Krupáš (regionálny manažér pre Oravu) 
23. Aďa Jakubcová (regionálna manažérka pre Trenčín a okolie) 
24. Viera Čanigová (regionálna manažérka pre Nitru a okolie) 
25. Magdaléna Poloňová (regionálna manažérka pre Žiar nad Hronom a okolie) 
26. Tomáš Kováčik (PR a médiá) 
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