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SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 

Správa o činnosti občianskeho združenia Fórum života vychádza z konkrétnych aktivít predsedníctva, 

sekretariátu a regionálnych centier. V roku 2017 združenie vykonávalo činnosti podľa 

predsedníctvom prijatého a Snemom odsúhlaseného strategického plánu na roky 2017 – 2019. 

Správa o činnosti reflektuje na misiu Fóra života v oblastiach advokácie, prevencie a konkrétnej 

pomoci.  

 

Advokácia a prevencia 

 KAMPANE A PROJEKTY 1.

  Deň počatého dieťaťa 2017 (19.-26. Marec 2017) 1.1.

 Biela stužka  a doplnková aktivita – „Počatiny“ prebiehali v regiónoch tak, ako každý rok;  

počet miest, na ktorých sa rozdávala biela stužka bolo 825, počet obcí 650; do kampane sa 

zapojilo viac ako 800 dobrovoľníkov, 50 škôl (stredné a vysoké školy, 3 materské školy); 

celkovo bolo rozdaných 85 000 ks letákov a stužiek, novinkou v kampani boli balóny 

s potlačou stužky, loga FŽ a mottom: „život je dar“ (rozdaných 1 000 ks), 

 19. marec 2017 – Púť za život v Rajeckej Lesnej, odštartovanie kampane s Lámačskými 

chválami, okrem akcií manažovaných Fórom života, boli v regiónoch zorganizované 

sprievodné podujatia (krížové cesty, omše,  púte za život, ako aj pochod za život),  

 24.– 25. marec 2017 – XVIII. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život v Rajeckých 

Tepliciach, téma „60. rokov legalizácie potratov v Československu“, (104 účastníkov, z toho 

23 hostí a prednášajúcich); z konferencie bol spracovaný a vydaný zborník,  

 Cena Antona Neuwirtha za ochranu života (ocenení: Prof. Ján Ďačok - Slovenská osobnosť, 

Marek Jurek - Zahraničná osobnosť a Fundación Madrina a jej zakladateľ Conrado Giménez 

Agrela - Organizácia), 

 21. marec 2017 sa uskutočnil benefičný Koncert za život s Komorným orchestrom ZOE, 

Jurajom Tomkom a Danielom Hevierom (Zrkadlová sien Primaciálneho paláca, Bratislava), 

koncertu sa zúčastnilo do 120 ľudí, ktorí prispeli na podporu kampane sumou 564€, 

 pre kampaň DPD 2017 bol spracovaný, vytlačený a distribuovaný nový manuál pre 

dobrovoľníkov v počte 1 600 kusov. 

  Sviečka za nenarodené deti 2017 (2. november 2017)  1.2.

Cieľom kampane je pri spomienke na všetkých zosnulých nezabúdať aj na deti, ktoré nemali možnosť 

sa narodiť, či už v dôsledku umelého alebo spontánneho potratu. Sprievodné akcie a podujatia 

kampane: 

 Predaj sviečok s letákmi - zapojenie ľudí zapálením sviečky v oknách domovov za 

nenarodené deti, večer 2. novembra; sviečky boli distribuované celkom do 825 miest,  na 

ktoré sa rozviezlo 91 535 plastových sviečok a 5 590 sklenených sviečok, bolo zapojených 

870 dobrovoľníkov a odpracovaných 2 600 dobrovoľníckych hodín, 
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 Večery milosrdenstva s Lámačskými chválami (Levice, Trnava, Bratislava, Žilina a Košice), 

tvorili významnú rolu v duchovnej podpore kampane, do akcie sa zapojilo viac ako 30 kňazov 

a zaznelo viac ako 10 osobných svedectiev;  

 novinkou aktuálneho ročníka kampane bola Súťaž o najkreatívnejšiu aktivitu s témou 

"život je dar” (1.miesto v kategórii škola vyhrala CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, 1. miesto 

v kategórii spoločenstvo vyhralo spoločenstvo Misia Život, 1.miesto v kategórii farnosť 

vyhrala farnosť Tvrdošín, Mimoriadnu cenu predsedníčky Fóra života vyhrala pieseň od 

Anny Pauliny); každý účastník bol ocenený, 

 rozšírenie kampane Sviečky za nenarodené deti do zahraničia+ v spolupráci s otcom 

biskupom J. Haľkom nadviazanie užšej komunikácie s niektorými misiami s cieľom 

rozšírenia pro-life myšlienky mimo Slovenska.  

1.3.  Pro-life osveta a vzdelávanie (celoročne) 

Vzdelávanie a mobilizačné aktivity 

 Pokračovanie v projekte prednášok pre mladých o vzťahoch, identite, sexualite na školách (5 

prednášok) a spoločenstvách, ako aj 22 prednášok pre snúbencov o ochrane života 

a prirodzeným metódach  plánovaného rodičovstva, 

 školenia a formácia dobrovoľníkov kontaktačno - informačného centra Femina, 

 spolupráca na príprave knihy o sexuálnej výchove v spolupráci s Radou pre rodinu pri KBS,  

 príprava a realizácia 2 letných táborov (Hontianske Trsťany, Chrenovec), 

 zabezpečenie a organizácia prednášok zahraničného hosťa Raymonda de Souzu, pro-life 

experta, s témou: „Dobro a zlo – kto o nich rozhoduje?“ v Bratislave a „Evanjelium 

života v odkresťančenom prostredí“ v Leviciach, 

 prednášková činnosť  na tému ochrany života a dôstojnosti človeka, bioetické témy: pre 

Forlife Mission, pre aktivistov 9 mesiacov za život, pre seniorov v Charite, pre komoru 

lekárnikov na pozvanie predsedu komory (4 powerpointové prezentácie prednášok:  

Antikoncepcia a umelé oplodnenie; Feminizmus a zdravotníctvo; Život je krásny; 

Farmaceut, sloboda a ľudská dôstojnosť). 

Prezentácia pro-life tém a podpora kampaní s aktívnou účasťou 

 Aktívna účasť s prezentáciou pro-life na festivaloch Pohoda, Campfest, Lumen (workshop), 

 diskusia “Zákaz potratov áno či nie” v Prešove (50 účastníkov a 3 diskutéri), 

 26.-28.5.2017 účasť na Svetovom kongrese rodín v Budapešti (Európske fórum One of us), 

 účasť na medzinárodnom samite Agenda Europe v Zagrebe (prednáška s prezentáciou 

o skúsenostiach s blokovaním ratifikácie Istanbulského dohovoru), 

 účasť na seminároch a konferenciách: Veľtrh sociálnych aktivít, Rodová rovnosť. 

Duchovné aktivity (celoročne okrem kampaní) 

 Spoluorganizovanie púte k sv. Gianne B. Molla – Rajecké Teplice 29. – 30. apríl 2017, 

 šírenie úcty k sv. Maximilianovi Mária Kolbe, patróna hnutia za život. 

  



 

3 

1.4.  Projekty 

Projekt PAMÄTNÍK „Do dlaní som si ťa vryl“ 

 Vytvorených 5 pamätníkov nenarodeným deťom, osadenie a posvätenie 3 pamätníkov 

v Rajeckej Lesnej, Rajeckých Tepliciach a Hontianskych Trsťanoch (marec 2017 v rámci 

kampane DPD); štvrtý pamätník sa predal do Kostolnej pri Dunaji. 

Projekt FILM „Času je málo...“  

 Priebežný zber a spracovávanie videomateriálu.  

Cyklus pamätníky nenarodeným  

 Mapovanie osadených pamätníkov nenarodeným deťom na Slovensku (7 nových), umiestenie 

informácii na web FŽ, 

 natočený videomateriál o pamätníku nenarodeným deťom vo Sv. Jure.  

Monografia pro-life hnutia na Slovensku 

 Zbieranie materiálov priebežne pokračuje.   

1.5.  Iné aktivity 

Pracovné skupiny 

 Príprava novej koncepcie k pracovnej skupine Gender, vypracovanie matice, 

 pracovná skupina k Výchove a vzdelávaniu mala 2 pracovné stretnutia v počte 6 členov,  

 uskutočnilo sa úvodné stretnutie k vytvoreniu a organizačnému zabezpečeniu skupiny 

Umenie a kultúra. 

Dobrovoľníctvo 

 V týždni od 16. do 22. septembra 2017 sa uskutočnil Týždeň dobrovoľníctva v rámci Dňa 

otvorených dverí; podujatia sa zúčastnilo do 20 ľudí, 

 zabezpečenie koordinácie dobrovoľníkov a dobrovoľníckej činnosti určenou pracovníčkou.  

 LEGISLATÍVA 2.

 Sledovanie a pripomienkovanie agendy rodovej rovnosti, ľudských práv a etiky zdravotníctva 

a farmácie (doma i v zahraničí), pripomienkovanie dokumentov na portáli právnych 

predpisov, účasť na rozporových konaniach, akceptovanie pripomienok v dokumentoch: 

Zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov; Stanovisko SR o európskej smernici 

o zosúladení súkromného a pracovného života žien; Národný program prevencie HIV/aids, 

Metodické pokyny k Zákonu o zdravotnej starostlivosti - tlačivo o hlásení potratov;  účasť na 

diskusii „okrúhly stôl k rodovej rovnosti“ u ministerky L. Žitňanskej, 

 zastúpenie vo Výbore Rodovú rovnosť, 

 účasť na 5 rokovaniach v Komore pre mimovládne neziskové organizácie, 

 účasť na 2 rokovaniach v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie pri tvorbe 

a realizácii akčných plánov, 
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 účasť na rokovaniach vytvorených pracovných skupín pre financovanie MNO, 

pripomienkovanie navrhovaných nových legislatívnych predpisov (3 osoby, 3 pracovné 

skupiny, spolu viac ako 10 pracovných stretnutí), 

 protest proti výstave „Body The Exhibition“, intervencia na príslušné miesta (Gen. 

prokuratúra, Prezídium Policajného zboru BA V., MKSR, MZSR, MVSR, RÚVZ, starosta 

Petržalky) – formulovanie listov, sledovanie kauzy, podanie podnetu na Radu pre reklamu pre 

nevhodnú bilbordovú kampaň, spoluorganizovanie protestnej akcie na cintorínoch, 

 vypracovanie projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti a podanie 

žiadosti v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, dopracovanie materiálov na 

základe výzvy MVSR, očakávaný výsledok o úspešnosti v marci 2018.  

 VZŤAHY S VEREJNOSŤOU A MÉDIÁ 3.

  Spolupráca s médiami a PR prostredníctvom externých nástrojov 3.1.

 Organizácia komplexnej mediálnej spolupráce ku kľúčovým kampaniam a projektom Fóra 

života: 25. marec-Deň počatého dieťaťa na tému „Osláv s nami svoje počatiny“; Sviečka za 

nenarodené deti (1. november); 10. výročie vzniku projektu konkrétnej pomoci Zachráňme 

životy (6. december),  

 medializácia ďalších aktivít a projektov Fóra života a partnerských organizácií: vznik 

informačno-konzultačného centra Femina v Leviciach; organizácia 19. ročníka medzinárodnej 

konferencie Vyber si život v Rajeckých Tepliciach; účasť na letných mládežníckych 

festivaloch a organizácia dvoch pro-life letných táborov za účelom formovania mladej 

generácie k prirodzeným hodnotám; organizácia a realizácia pútí za ochranu života, 

diskusných stretnutí na pro-life témy so slovenskými aj zahraničnými osobnosťami; 

vzdelávacie aktivity; sledovanie a riešenie pro-life agendy na národnej aj nadnárodnej úrovni 

vo vzťahu k zodpovedným vládnym aj mimovládnym inštitúciám a MVO; sieťovanie 

odborníkov z medicínskej, právnej, sociálnej a iných oblastí; príprava, tlač a distribúcia 

informačných a propagačných materiálov k jednotlivým projektom a kampaniam FŽ a pod., 

 príprava 45 pravidelných pro-life stĺpčekov na tému ochrany života, dôstojnosti človeka 

a etiky života pre Regionpress (regionálne noviny s celoslovenskou distribučnou sieťou), 

 získanie nového priestoru v médiách pre témy spojené s ochranou ľudského života – v roku 

2017 sa cez tému 10. výročia projektu Zachráňme životy podarilo tému konkrétnej pomoci 

dostať prvý raz v širšom meradle aj do celoplošných nenáboženských médií – tlačové 

agentúry, RTVS, miestne bratislavské médiá, regionálne denníky, pro-family zamerané 

internetové portály, 

 budovanie spolupráce s dlhodobými mediálnymi partnermi kampaní Fóra života – TK 

KBS, Rádio Lumen, TV Lux, Vyveska.sk, Vox, Slovo+, Slovo – časopis pre gréckokatolíkov, 

Rodinka.sk , Postoj, Mojakomunita.sk, Naša Žilinská diecéza a pod. Organizovanie 

pracovných novinárskych raňajok. 

  PR aktivity prostredníctvom vlastných nástrojov 3.2.

 Administrácia internetových stránok www.forumzivota.sk, www.25marec.sk, 

www.sviecka.forumzivota.sk (relatívne nová stránka kampane Sviečka za nenarodené deti 

prvý raz fungovala naplno, pozitívny ohlas verejnosti aj médií), www.zachranmezivoty.sk, 

www.alexisporadna.sk  – publikovaných spolu viac ako 250 spravodajských a publicistických 

http://www.forumzivota.sk/
http://www.25marec.sk/
http://www.sviecka.forumzivota.sk/
http://www.zachranmezivoty.sk/
http://www.alexisporadna.sk/
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aktualít, cirkulácia tematických slidov a bannerov. Propagácia aktivít Fóra života 

prostredníctvom sociálnych sietí (FB) – 327 správ, 

 príprava a medializácia 47 oficiálnych tlačových správ a stanovísk Fóra života, 

 rozoslanie 22 Newsletterov Fóra života (každý z nich približne 9600 recipientom) 

s informáciami o aktivitách a projektoch Fóra života, 

 príprava, realizácia a distribúcia troch vydaní Spravodajcu Fóra života, každý v náklade 

viac ako 8000 kusov. Číslo 1/2017 zameranie na Deň počatého dieťaťa, téma: 60. výročie 

legalizácie potratov na Slovensku; 2/2017 zameranie na kampaň Sviečka za nenarodené deti, 

téma: surogátne materstvo; 3/2017 zameranie na 10. výročie projektu Zachráňme životy. 

Skvalitnenie grafiky, oslovenie nových autorov  

 komunikácia s cirkevnými štruktúrami a inštitúciami, dobrovoľníkmi, členskými 

organizáciami FŽ, regionálnymi spolupracovníkmi prostredníctvom desiatok informačných 

a ďakovných listov, e-mailov a pozvánok pri príležitostiach kampaní a udalostí 

organizovaných Fórom života, 

 vydanie 80-stranovej publikácie Všetko je inak o matkách svedčiacich o svojich 

skúsenostiach o potrate v náklade 2000 kusov (december 2017), kniha bude začiatkom roka 

2018 zaradená do obchodnej distribúcie po celom Slovensku), 

 príprava dokumentárneho filmu o histórii a súčasnosti projektu Zachráňme životy 

a ostatných projektov konkrétnej pomoci Fóra života; príprava viac ako 15 rozhlasových 

príspevkov a relácií na tému rôznych aspektov ochrany života odvysielaných v rozhlase, 

 zavedenie a systematizácia audiovizuálnej a fotografickej dokumentácie a doplnkových 

propagačných materiálov cez audio a video spoty ku kampaniam, videá so svedectvami 

a rozhovormi s rôznymi osobnosťami na podporu pozitívneho vzťahu médií a verejnosti 

k Fóru života, aj k otázke riešenia pro-life tém v spoločnosti, 

 rozbehnutie fundraisingových aktivít najmä v súvislosti s projektmi Sviečka za nenarodené 

deti – predaj sviečok s logom kampane, darcovská SMS, darovanie cez externé 

fundraisingové stránky, zbierka prostredníctvom chválových Večerov milosrdenstva v piatich 

mestách a benefičných koncertov; ďalej prostredníctvom predajných portálov a stránok, ktoré 

umožňujú zákazníkom časť zaplatenej sumy venovať vybranej neziskovej organizácii. 

Konkrétna pomoc  

 Zachráňme životy 1.

 V rámci projektu Zachráňme životy bolo spolu riešených 270 prípadov, pri priemernom 

mesačnom počte 22 riešených prípadov a priemernom mesačnom počte 13,8 žien v projekte 

(12-16), spolu v roku 2017 sa v rámci projektu narodilo 14 detí;  

 suma vyplatených príspevkov príjemkyniam pomoci činila 28 796,77€ ;  

 spolu v rámci projektu prispievalo mesačne v priemere 131 prispievateľov; 

 spolupráca s 34 poskytovateľmi konkrétnej pomoci, telefonická a emailová komunikácia, 

 7.12.2017 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie spolupracovníkov projektu ZŽ k 10. 

výročiu jeho vzniku; v dôsledku dobre vedených propagačných aktivít v médiách, pri tejto 

príležitosti, bol zaznamenaný výrazný nárast počtu darcov (zo 129 aj množstva finančných 

príspevkov, v mesiaci december bolo vyzbieraných 27,54% z celkovej ročnej sumy 

príspevkov, čo oproti priemeru za prvých 11 mesiacov predstavuje nárast o 280%, 

 v rámci projektu ZŽ sa uskutočnili 3 regionálne stretnutia so spolupracovníkmi v Košiciach, 

Trnave a Bratislave, 
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 ambulantné základné sociálne poradenstvo v Bratislave, emailové a telefonické poradenstvo v 

Bratislave, v Leviciach a v Prešove, 

 spolupráca na konkrétnych prípadoch s Poradňou Alexis a s centrom Femina v Leviciach. 

 Poradňa ALEXIS pre ženy a dievčatá 2.

 V roku 2017 sa na Poradňu ALEXIS obrátilo s prosbou o pomoc 135 ľudí (70 mailom, 57 

telefonicky, 7 osobne);. nečakané tehotenstvo v 37 prípadoch 7 ďalších v obave z tehotenstva, 

ktoré sa však nakoniec nepotvrdilo; 10 ďalších žien zvažovalo interrupciu z dôvodu  

zdravotných problémov seba alebo dieťaťa; 11 žien potrebovalo pomoc po UUT a 15 po 

spontánnom potrate; 

 psychické. problémy v tehotenstve trápili ďalších 5 žien, problémy s ubytovaním, či celkovo 

sociálnou a finančnou situáciu trápili ďalších 12; zvyšné prípady sa týkali záujmu o pro-life 

gynekológa, problémov otehotnieť, partnerských kríz počas tehotenstva a podobných tém; 

 23 prípadov bolo mimo zamerania poradne – prípady domáceho násilia či iných partnerských 

problémov a podobne, kde sme klientky presmerovali na vhodnejšiu pomoc;  

 dlhodobejšie psychologické poradenstvo v poradni navštevovalo v priebehu uplynulého roka 

10 žien, k 31. 12. 2017 5 žien, z toho 4 po interrupcii a jedna po opakovaných spontánnych 

potratoch;  

 zrealizované boli prednášky na piatich školách + jedno školenie pre dobrovoľníkov projektu 9 

mes. za život a hosťovská prednáška na UK pre budúcich psychológov. 

 FEMINA, kontaktno-informačné centrum v Leviciach 3.

 Zabezpečenie prevádzky centra v doobedňajších hodinách 2mi pracovníčkami na čiastočný 

úväzok, 7 dobrovoľníkmi, spolu odpracovaných 1580 dobrovoľníckych hodín, v rámci 

náboru ďalších pracovníkov kontaktovalo centrum Femina 11 ľudí, ktorí vypomáhali 

s propagáciou jej činností;  

 v roku 2017 sa na centrum obrátilo 24 klientov, z toho bolo prostredníctvom telefonických 

hovorov 8, prostredníctvom SMS 4, prostredníctvom mailu 1, prostredníctvom Facebooku 15 

a 2 osobné stretnutia, 

 pravidelné umiestňovanie letákov na relevantné ambulancie a oddelenia v zdravotníckych 

zariadeniach regiónu, výroba krabičiek na propagačné materiály do ambulancií, 

 pravidelné stretávanie sa s pracovníkmi a dobrovoľníkmi (školenia, porady a duchovné 

obnovy) , spolu 3 stretnutia (2 v Leviciach a 1 v Banskej Bystrici), 

 príprava a účasť na festivale On je živý 2017 so stánkom FŽ – propagovanie centra Femina, 

príprava a účasť na festivale HontFest 2017 so stánkom FŽ, 

 v rámci podaného projektu na MPSVaR bolo získaných 1500 Eur na činnosť centra FEMINA, 

podaný ďalší projekt na financovanie roku 2018. 

 Nová gynekologická ambulancia v Poprade 4.

 Bola zriadená nová gynekologická ambulancia, ktorá začala svoju činnosť v roku 2017, avšak 

dodnes nemá zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (zazmluvnená v UNION ZP 

a Dôvera ZP). 


