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Dôvody family mainstreamingu 

„Spoločnosť prežije,  iba keď prežije rodina.“   

 

 

Najnovšia správa OSN Slovensku nemaľuje svetlú budúcnosť. Podľa odhadu OSN do 
roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov Slovenska na 3,7 milióna pri stúpajúcom 
počte obyvateľov v Afrike a Ázii. Priemerný vek sa zvýši až na 50 rokov. 1  Na túto 
skutočnosť musia politici okamžite reagovať.   

 

Rada OSN pre ľudské práva začiatkom júla 2015 schválila silnú rezolúciu na podporu 
rodiny. Citujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv nazvala rodinu „prirodzenou a 
základnou bunkou spoločnosti“ a vyzvala štáty na prijatie opatrení na jej podporu a 
rozvoj. Rodina podľa rezolúcie čelí „rastúcej zraniteľnosti“ a štáty by jej mali venovať 
zvláštnu pozornosť. 

 

Všetky problémy vrátane problému dôchodkového systému aj imigrantov môže 
zvládnuť iba krajina, ktorá pozná a ctí si hodnoty rodiny, manželstva a hodnotu detí, 
ako svojej vlastnej budúcnosti. 

 

S cieľom zastaviť demografické vymieranie Slovenska a s cieľom odbremeniť sociálny 
systém vďaka fungujúcim rodinám sa musia všetci politické strany bez rozdielu začať 
podieľať na  rýchlom vypracovaní a realizácii akčných plánov a Celoštátnej stratégie 
zlepšenia demografie a ochrany a podpory rodiny.  

 

Opatrenia navrhované Alianciou za rodinu sú čiastkovým príspevkom pre politické 
strany a vlády v Slovenskej republike, ktorý by mohol pomôcť otvorenej diskusii 
a hľadaniu riešenia. Očakávame, že si ich politické strany osvoja a budú ich 
presadzovať vo svojej agende. 

 

Tieto špecifické opatrenia predpokladajú, že na Slovensku dôjde k prijatiu osobitných 
politík v oblasti spravodlivosti, nezamestnanosti, boja proti korupcii a individualizmu, 
ktorý neberie ohľad na iných. 
 

 

 

1  http://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf 
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Podpora manželstva ako stabilného zväzku 

Chceme podporovať manželstvo ako stabilný zväzok, pretože manželstvo je 
najlepším priestorom pre prijímanie a výchovu ďalších generácií: 
 

• Prijatie ústavného zákona o práve detí na otca a mamu pri adopciách podľa 

súčasného zákona o rodine a o jedinečnom postavení manželstva. Práva 

a povinnosti patriace výlučne manželstvu budú ponechané iba manželstvu. 

 

• Podpora manželských a predmanželských poradní poskytovaných osobami, ktoré 

majú okrem príslušného vzdelania aj prax v dobrom manželstve. 

 

• Zavedenie podpory manželstva nenávratnou mladomanželskou pôžičkou prvého 

manželstva vo výške 500 eur pod podmienkou vrátenia, v prípade rozvodu 

manželstva. 

 

• Zavedenie solidárneho manželského dôchodku, aby sa pri žene, ktorá zostala doma 

pri výchove detí, zohľadňoval príjem manžela, ak manžel zomrel pred dosiahnutím 

dôchodkového veku. 

 

• Zmena zloženia Rady vlády pre ľudské práva a ich výborov tak, aby pomerne  

rešpektovala názorové spektrum občanov SR v otázkach rodiny a manželstva. 

 

• Zrušenie kontroverznej  Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv 

a vypracovanie nového dokumentu založeného na konsenze spoločnosti. 

 

• Odstránenie akejkoľvek diskriminácie manželstva oproti iným typom spolužití. 

Manželstvo je z ekonomického pohľadu ekonomickou jednotkou. 

 

• Zabezpečenie efektivity pri využívaní prostriedkov daňových poplatníkov - 

odstránenie štátnej podpory programom, ktoré sa zneužívajú iba na presadzovanie 

ideológie a manipuláciu verejnej mienky pod rúškom ľudských práv. (napr. 

neexistuje ľudské právo na homosexuálne „manželstvo“).Týka sa to Úradu vlády 

SR, Ministerstva zahraničných vecí SR a ďalších. 
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Podpora rodín, aby si mohli dovoliť viacej detí 

Vzhľadom na hrozivý demografický vývoj je potrebné prijať rozumné 

opatrenia nielen k motivácii rodičov k prijímaniu  detí v rodine, ale aj  

k tomu, aby deti boli vychovávané v stabilnom prostredí: 

 

• Vytvorenie Rady vlády pre rodinu a rodinnú politiku s cieľom realizovať pro-

rodinné politiky. 

 

• Započítavanie času na materskej a rodičovskej dovolenke do odpracovaných rokov 

podľa predchádzajúceho príjmu, ktorú dosahovala žena, pre účely výpočtu 

dôchodku. 

 

• Zavedenie medzigeneračnej solidarity - 20 percent z celkových starobných 

odvodov priamo posielať na dôchodok rodičov, ktorí dieťa riadne vychovali. 

 

• Zvýšenie  odpočítateľných položiek na deti; špeciálne pri štvrtom a každom 

ďalšom dieťati zvýšiť odpočítateľné položky na dieťa kvôli diskriminácii pri 

príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré  sú aktuálne priznávané iba do počtu 3 detí. 

 

• Zatraktívnenie zamestnávania matiek po rodičovskej dovolenke po troch rokoch - 

zatraktívnenie práce na čiastočný úväzok pre ženy s malými deťmi do 10 rokov 

veku po rodičovskej dovolenke príspevkom na  odvody zamestnávateľa za 

zamestnanca vo výške 20 % z odvodov zamestnávateľa za zamestnanca 

 

• Podpora zamestnávateľov v realizácii prorodinných aktivít (detské tábory, Family 

day a pod.)  

 

• Zvýšenie materského na úroveň 100 % príjmu (denného vymeriavacieho základu) 

pred nástupom na materskú dovolenku. 

 

• Zabránenie prepadu rodiny do chudoby pri starostlivosti o dieťa.  Keďže najlepšou 

starostlivosťou o dieťa je osobná starostlivosť rodiča navrhujeme zvýšenie 

rodičovského príspevku na úroveň polovice čistého príjmu pred nástupom na 
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materskú dovolenku. Podmienkou vyššieho rodičovského  príspevku je osobná 

starostlivosť o dieťa. V prípade nižšieho príjmu rodiča pri ktorom by vychádzal 

rodičovský príspevok nižší alebo v prípade, ak rodič pracuje by rodičovi patril 

rodičovský príspevok v súčasnej výške. 

• Na základe best practices právnych úprav Rakúska, Nemecka, Francúzska, Talianska 

a krajín Beneluxu umožniť trávenie spoločného času rodinám cez víkendy 

obmedzením nedeľnej práce na nevyhnutné nepretržité prevádzky a  výnimočné 

prípady hodné osobitného zreteľa zmenou Zákonníka práce.  

 

• Jeden deň dovolenky naviac ročne za každé narodené dieťa až do piateho dieťaťa. 

 

• Povinná rodinná doložka k zákonom s vyčíslením dopadov na manželstvo a rodinu 

a predložením riešenia, aby k negatívnym dopadom nedochádzalo. 

 

• Zavedenie certifikátu Pro-rodinná firma roka Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny . 

 

• Úprava štátnych grantových schém a ich zameranie na podporu rodiny, manželstva 

a detí ako investície do budúcnosti Slovenska 

 

• Podpora mladých rodín pri ich zakladaní rodiny formou príspevku pri zabezpečení 

bývania (nenávratná pôžička na bývanie po dobu trvania manželstva). 
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Podpora rodinnej solidarity 

Chceme podporovať rodinnú solidaritu: 

• Odstránenie diskriminácie pri podpore starostlivosti o dieťa predškolského veku 

tým, aby rodičom v rovnakej výške ako štát či obec prispieva príspevky na škôlky 

a predškolské zariadenia prispieval štát na zabezpečenie tejto starostlivosti o dieťa 

rodičom bez ohľadu na to, akú formu starostlivosti si rodič zvolí (osobná 

starostlivosť, starostlivosť prostredníctvom rodinného príslušníka či iných osôb). 

 

• Zavedenie platenej otcovskej dovolenky pri narodení dieťaťa (3 plne platené dni 

a možnosť výberu neplateného voľna v rozsahu 7 dní). 
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Podpora zapájania sa rodín do občianskej spoločnosti 

Chceme podporovať  zapájanie sa rodín do občianskej spoločnosti: 

• Zakotvenie ústavnej záväznosti referenda poslancami NR SR a odstránenie kvóra 

pre referendum, ako nástroja priamej demokracie. 

 

• Prijatie silného mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny 

a manželstva a jeho stability, a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným 

obsahom v televízii, rozhlase a iných médiách (tlač, internet atď.). Žiadame 

vypracovanie a uplatňovanie  kritérií na zhodnotenie programov, ktoré ohrozujú 

mravný vývoj mládeže. 

 

• Zmena zákona o reklame tak, aby štát mal fungujúcu a dostatočne rýchlu možnosť 

regulovať a odstrániť nevhodnú reklamu. V súčasnom stave nie je v efektívnom 

čase možné odstrániť aj vulgárnu reklamu pri škole či škôlke.  

 

• Pri snahe občanov o obmedzenie hazardu zmeniť počet potrebných podpisov pre 

petíciu požadujúcu obmedzenie hazardu v obciach na maximálne 30 % z počtu 

voličov zúčastnených v posledných voľbách. Ak by takejto petícii poslanci 

nevyhoveli, zaviesť povinnosť konania referenda bez kvóra. 
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Škola má počúvať rodičov 

Chceme aby, školy viac počúvali rodičov pri výchove detí 

 

• Prijatie novely školského zákona s cieľom rozšírenia priestoru slobody rodičov,  na 

ktorých prioritne leží zodpovednosť za výchovu detí. Zákon by mal explicitne 

uznať práva garantované rodičom dodatkovým protokolom k Európskemu 

dohovoru o ľudských právach: 

• Škola je povinná rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie výchovy 

a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým 

presvedčením.  

• Rodič má právo na to, aby mu bol vopred sprístupnený celý obsah, 

metodika a ciele výchovy alebo vzdelávania, ak o to požiada.  

• Škola nesmie vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak 

s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania  alebo  

eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. 

 

• Zjednodušenie prístupu k domácemu vyučovaniu s pravidelným preskúšavaním 

žiakov. 

 

• Zavedenie ochrany mládeže zákazom herní v blízkosti škôl a školských zariadení. 
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Informácie o organizácii 

 

Aliancia za rodinu 

Gorkého 15, 811 01 Bratislava 

IČO: 42357934 

IBAN: SK7509000000005052725743 

 

Štatutárny zástupca: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda 

Tel. 0908764366  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


