
Petičný hárok č. .............. 

Petíciu zostavil:  
Aliancia za rodinu, Gorkého 15, Bratislava, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., 

Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976 
Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas zostavovateľovi petície na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním 

petície. 
 

Podpisový hárok môžete voľne šíriť, kopírovať alebo si ho môžete stiahnuť na www.alianciazarodinu.sk 
Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím, pošlite na adresu: Anton Chromík, Chorvátska 199, 90081 Šenkvice 

 

 

Petícia: Netraumatizujte Slovensko Istanbulským dohovorom 
 

Vážená pani prezidentka, 

od podpísania Istanbulského dohovoru v roku 2011 sa vliekol spor v spoločnosti, či na ochranu žien pred násilím potrebujeme prijať rodovú 

ideológiu. Vaše rozhodnutie, ktorým odmietate splniť svoju povinnosť oznámiť Rade Európy rozhodnutia Národnej rady SR vnímame ako ďalšie 

traumatizovanie spoločnosti. Čakáte na zmenu po voľbách? Takúto zmenu si však ľudia nepredstavujú! Ľudia čakajú férovosť a nie právnické 

kľučkovanie. Spory boli ukončené dvoma rozhodnutiami Národnej rady SR. Nie sú to nové rozhodnutia, konať mohol už Váš predchodca. Od Vášho 

uvedenia do úradu ste tento problém tiež mohli vyriešiť. Vaše tvrdenie, že rozhodnutia NRSR neobsahujú súhlas či nesúhlas Národnej rady SR1 

vzhľadom k Vášmu právnickému vzdelaniu naznačuje, že ideologické presvedčenie za Istanbulský dohovor Vám bráni objektívne vec posúdiť. 

Nesúhlas môže byť vyjadrený rôzne, tvrdo alebo mäkko. Národná rada SR vyjadrila svoj nesúhlas tak tvrdo, ako len mohla. 

Základný argument, že Istanbulský dohovor je nevyhnutný, aby sme  znížili mieru násilia na ženách je nepravdivý. Nemecko Istanbulský dohovor 

podpísalo a ratifikovalo. Nemecko nemôže byť obvinené z neporiadku vo funkčnosti štátnych inštitúcií či z nedostatočnej implementácie 

Istanbulského dohovoru. Napriek tomu v Nemecku násilie na ženách v posledných rokoch kontinuálne rastie. Kde je ten sľúbený raj na zemi?  

Česká advokátska komora sa odbornými argumentami postavila proti prijatiu Istanbulského dohovoru. 

Bulharský ústavný súd rozhodol o neústavnosti Istanbulského dohovoru, lebo ochrana ženy vyžaduje, aby mal štát jasno v tom, kto ženou je.   

Odporcovia Istanbulského dohovoru  dlhé desaťročia odborne poskytujú pomoc týraným ženám a zabezpečujú im bezpečný priestor a bývanie. Kasta 

dobre platených absolventov z novovytvorených odborov rodových teórií sa im vysmieva, hoci  nevytvorili v minulosti žiadne zariadenie pre týrané 

ženy. Ak by Rade Európy naozaj záležalo na riešení domáceho násilia, umožnila by z Istanbulského dohovoru vypustiť rodovú ideológiu. 

Sme presvedčení, že na ochranu žien pred násilím  

a) nepotrebujeme označkovať všeobecne mužov za násilníkov, 

b) nepotrebujeme prijať scestnú ideológiu boja o moc medzi mužmi a ženami,  

c) nepotrebujeme spochybniť, kto ženou vlastne je, 

d) nepotrebujeme, aby štát zasahoval do toho, ako si muž a žena rozdeľujú úlohy v domácnosti a 

e) nepotrebujeme vnucovať deťom v školách opačné úlohy ako zvyčajné úlohy mužov a žien 

f) nepotrebujeme pri pomoci rozlišovať obete násilia podľa motivácie páchateľov. 

Vážená pani prezidentka, 

žiadame Vás, aby ste aj vzhľadom k petícii Zastavme zlo z Istanbulu, ktorú podporilo už skoro 100.000 občanov bezodkladne oznámili Rade 

Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. 
 

 

 
 

Č. MENO A PRIEZVISKO ADRESA TRVALÉHO POBYTU: (ULICA, 
ČÍSLO DOMU) 
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