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• Ochráni nás pred zmenou chápania manželstva. Napríklad vo 
Francúzsku zmenili zákonnú definíciu a chápanie manželstva ako zväzok 
akýchkoľvek dvoch osôb. Chceme toto na Slovensku?

• Ochráni nás pred zmenou princípov náhradnej starostlivosti. Napríklad 
vo Veľkej Británii si môžu deti adoptovať aj homosexuálne páry. Pri 
adopcii nesmú byť uprednostňované manželské páry pred 
homosexuálnymi - kresťanské agentúry sú donútené ukončiť svoju 
činnosť. Chceme toto na Slovensku?

• Ochráni nás pred oslabením rodičovskej právomoci pri výchove.
Napríklad ak v Nemecku nesúhlasíte so sexuálnou výchovou svojich detí 
a nepošlete ich na vyučovanie, zatvoria Vás do väzenia - sú známe 
viaceré prípady, kedy sa to skutočne stalo. Homolobby sa v EÚ snaží 
zaviesť sexuálnu výchovu pre deti už od predškolského (!) veku (napr. 
vývoj správy Estrela). Už aj na základnej škole v Košiciach museli 14-
roční žiaci v rámci kurzu prevencie proti AIDS (!) napodobňovať orálny a 
análny sex bez vedomia rodičov. Chceme toto na Slovensku?

Prečo referendum?

• V prípade úspechu referenda v SR nebude môcť žiadna zákonodarná 
moc (parlament) prekročiť mantinely stanovené v predmetných 
otázkach.

• Na Slovensku nebude možné zmeniť aktuálny právny stav v týchto 
otázkach 3 roky a po uplynutí tejto lehoty iba zmenou ústavy alebo 
ústavným zákonom.

• Nebude teda možné zmeniť definíciu manželstva ako zväzok muža a 
ženy, deti budú ochránené od adopcií homosexuálnym párom, rodičia 
budú ochránení od väzenia za prípadné odmietnutie školskej výchovy v 
oblasti sexuálneho správania či eutanázie, s ktorou nesúhlasia.

• ... EŠTE SI MYSLÍTE, ŽE TO NEMÁ ZMYSEL ?

Má referendum zmysel?

• Podľa prieskumu agentúry Focus zo septembra 2014 by drvivá väčšina 
obyvateľov Slovenska odpovedala na referendové otázky kladne.

• Avšak iba 45% respondentov je odhodlaných ísť na referendum.

• Pre platné referendum je potrebná účasť vyše 50% !

• ... AJ VAŠA ÚČASŤ JE NESMIERNE DȎLEŽITÁ. PRÍĎTE 7.2.2015!

Prečo sa zúčastniť?


