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Článok Čo má čadar spoločné s vatikánskou zmluvou vychádzal z Vyhlásenia 
členiek Expertnej skupiny pre vzdelávanie a výskum, rodové analýzy a štatistiky Ko
ordinačného výboru pre problematiku žien; uverejňujeme ho spolu s časťou pra
covného materiálu, na základe ktorého bolo sformulované. Toto vyhlásenie 
vzišlo z iniciatívy členiek mimovládnych organizácií pracujúcich v Expert
nej skupine, nepodpori l i ho všetky členky Expertnej skupiny. 

Vyhlásenie členiek Expertnej skupiny pre vzdelávanie a výskum, 
rodové analýzy a štatistiky Koordinačného výboru pre 
problemat iku žien 

Ako členky Expertnej skupiny vyjadrujeme znepokojenie v súvislosti s ra
tifikáciou Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z tých
to dôvodov: 

Zmluva narušuje chápanie Slovenskej republiky ako štátu založeného na 
občianskom princípe. 

Je v napätom vzťahu s vnútorným právnym systémom SR. 
Je v rozpore s existujúcimi medzinárodnými dohovormi, ktoré SR podpí

sala a ratifikovala. Konkrétne ide o Dohovor OSN o právach dieťaťa (Zb. z. 
č. 104/1991, čiastka 22) a o Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminá
cie žien (Zb. z. č. 62/1987, čiastka 13). 

Dôsledné uplatňovanie tejto zmluvy, v ktorej sa formulujú „výhrady svedo
mia" v tradičnom chápaní katolíckej náuky, môže viesť napríklad v oblasti 
vzdelávania a informovania o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach 
k poskytovaniu a šíreniu skreslených alebo neúplných informácií. Táto sku
točnosť priamo ohrozuje zdravie a bezpečnosť našich detí. 

Upozorňujeme, že či. 24 Dohovoru OSN o právach dieťaťa (1991) zakotvuje 
právo dieťaťa „na výchovu k plánovanému rodičovstvu" a „na odstránenie všetkých 
tradičných praktík škodiacich zdraviu detí". Sem patrí ohrozenie chorobami, vynú
tené tehotenstvo, sexualizované násilie, detská prostitúcia, propagovanie por
nografie atď. Významnou prevenciou a alternatívou týchto negatívnych javov 
je veku primeraná kvalitná sexuálna výchova na školách, integrovaná do via
cerých vyučovacích predmetov. 

Ak sa SR podľa Základnej zmluvy zaväzuje vytvárať „podmienky pre katolícku 
výchovu detí v školách ... v súlade s náboženským presvedčením ich rodičov", zabúda, 
že dieťa je subjektom ľudských práv a má „právo na slobodu myslenia, svedomia 
a náboženstva" (1991, či. 14). Zároveň dochádza k nadradeniu katolíckeho ná
boženstva nad iné vierovyznania, ako aj nad záujmy tých občianok a občanov, 
ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženskému vyznaniu. 

Zmluva, ktorá nevytvára podmienky pre slobodné rozhodnutia každého 
občana a občianky na základe jeho/jej plnej informovanosti, ohrozuje kon
cepciu rovnosti príležitostí mužov a žien v SR, toleruje stereotypné chápanie 
mužskej a ženskej roly, napomáha presadzovanie nespravodlivej deľby práce 
podľa pohlavia. _ 
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Zotrvávanie na nerovnom rozdelení moci medzi mužmi a ženami v spo
ločnosti protirečí viacerým článkom Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem 
diskriminácie žien (1987), najvýraznejšie však či. 5. V ňom sa štáty zaväzujú pri
jať všetky príslušné opatrenia na zmenu spoločenských a kultúrnych zvyklos
tí týkajúcich sa správania mužov a žien s cieľom odstrániť predsudky, zvyky a 
praktiky založené na myšlienke podradenosti a nadradenosti niektorého z po
hlaví alebo na stereotypných úlohách mužov a žien. 

V súvislosti s uvedenými rizikami navrhujeme: 
1. Zaviesť etickú výchovu na školách pre všetkých žiakov a žiačky tak, aby sa 

navštevovanie predmetu etickej výchovy nevylučovalo s vyučovaním nábo
ženstva. 

2. Definovať základné minimálne štandardy výchovy a vzdelávania v oblasti 
> reprodukčných a sexuálnych práv, 
> ľudských práv, najmä práv žien a detí, 
> rovnosti práv žien a mužov. 
Tieto základné štandardy budú záväzné pre celý výchovno-vzdelávací pro

ces v štátnych, cirkevných aj súkromných školách. 

Žiadame, aby sme dostali možnosť účinne spolupracovať pri vypracováva
ní osobitných čiastkových zmlúv, ktorých prijatie Základná zmluva medzi SR a 
Svätou stolicou predpokladá. 

Je dôležité, aby sa pri nich nezabudlo na rozmer ľudských práv, predovšet
kým často opomínaných ľudských práv detí a žien. Predpokladom ich uplatňo
vania je zohľadnenie v rovine prísne právnických formulácií, ako aj to, ako sa 
rozdelenie moci medzi pohlaviami vníma v každodennom živote a ako sa vyjad
ruje v jazyku, umení, literatúre, vede, teda aj v rovine „symbolického poriadku". 

Pracovný materiál k Vyhláseniu... k Základnej zmluve medzi 
Slovenskou republikou a Svätou stolicou 

(...) V či. 2 ods. 2 sa predpokladá, že 
a/ „Katolícka cirkev využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slo

venskej republiky", čo diskriminuje občanov iného vierovyznania, resp. iného svetonázoru, 
pretože sa nepíše o obyvateľoch Slovenskej republiky katolíckeho vierovyznania, ale 
o obyvateľoch Slovenska vôbec. Je to v rozpore s Ústavou SR, II. hlava, či. 12, (2). (Pozri 
dodatok č. 1.) 

b/ „Spoločnédobro"je v „Základnej zmluve" vymedzované „podľaprincípov katolíckej ná
uky". Je neprijateľné, aby sa „spoločné dobro" všetkých občanov a občianok SR podriaďo
valo „spoločnému dobru" podľa princípov katolíckej náuky, lebo tým by sa monopoli-
zovala katolícka mravouka voči všetkým iným mravným formovaniam; 

c/ Pri zabezpečení tohto cieľa katolícka cirkev bude postupovať podľa „princípov ka
tolíckej náuky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky". Toto znenie vytvára v bu
dúcnosti precedens zmeny a prispôsobenia jestvujúceho právneho poriadku SR katolíc
kej mravouke, so zásadnými dôsledkami v oblasti vzdelávanie a reprodukčných práv. Na
hradenie občianskeho princípu princípmi jednej — karolíckej — vierouky by zároveň vied
lo k ďalším rozporom z hľadiska prijatých ľudských práv. (Pozri dodatok č. 2.) 

Cl. 13 zakladá hneď niekoľko rozporov a rizík, keď 
v ods. S 

> nadraďuje katolícku cirkev vo vytváraní podmienok pre katolícku výchovu detí 
v školách a školských zariadeniach voči iným cirkvám pôsobiacim na Slovensku. Stotož
ňuje katolícku výchovu s náboženskou výchovou. Je tak v rozpore s odsekom 8 samotnej 
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Základnej zmluvy, v ktorom sa vo všeobecnej rovine deklaruje, že „Svätá stolica bude uplat
ňovať vo vzdelávacom a výchovnom procese zásady náboženskej znášanlivosti, ekumenizmu a spo
lupráce a rešpektovať presvedčenie osôb iného náboženského vyznania a osôb bez náboženského vy
znania"; 
> nadraďuje práva rodičov nad práva detí, keď „katolícku výchovu detí" dáva do závis
losti od „náboženského presvedčenia ich rodičov" a do súvislosti s povinnosťou „plniť požia
davky rodičov", a nie detí, čo je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa (pozri dodatok č. 3); 
v ods. 6 
> neformulovanie vzťahu medzi etickou a náboženskou výchovou zachováva súčasný 
značne diskriminujúci stav, keď si žiačky a žiaci musia voliť medzi etickou alebo nábo
ženskou výchovou. Riešením, v ktorom by sa možnosť náboženskej a etickej výchovy vo 
vyučovacom procese navzájom nevylučovala, a tak by mali žiaci a žiačky možnosť absol
vovať popri etickej výchove aj náboženskú podľa svojho presvedčenia, je zaviesť etickú vý
chovu ako povinný predmet a náboženskú výchovu ako voliteľný predmet v závislosti od 
záujmu detí a rodičov; 

v ods. 7 a v či. 7 
> sa otvára priestor na indoktrináciu do škôl tým, že osoby s katolíckym vierovyzna
ním majú vo výchovno-vzdelávacom procese na školách ako pedagogickí pracovníci a 
pracovníčky právo uplatňovať svoje presvedčenie a „výhradu svedomia", čo sa nedotýka len 
výchovy k rodičovstvu, ale celého vzdelávacieho procesu, konkrétne humanitných a prí
rodovedných predmetov. Bližším nešpecifikovaním či. 7 sa zakladá možnosť nesúladu 
medzi osobným presvedčením a vykonávaním profesijných povinností, predovšetkým 
v učiteľskom a lekárskom povolaní. Právo na výhradu svedomia má každý jednotlivec (to 
mu garantuje Ústava SR), no zároveň je povinnosťou učiteľa vo výchovno-vzdelávacom 
procese podávať úplné, pravdivé, objektívne a vedecky zdôvodnené poznatky, resp. vzde
lávajúci sa majú právo, aby takéto informácie v školách dostali; 

> „výchova k rodičovstvu v súlade so zásadami kresťanskej etiky" (či. 13, ods. 5) zakladá mož
nosť šíriť jednostranné, neúplné a skreslené informácie o sexuálnom zdraví a repro
dukčným právach a potrebách, pretože tie majú byť prispôsobené zásadám kresťanskej 
etiky. V rámci nej sa poskytujú síce dôležité etické výzvy, ale nepodáva sa úplná informá
cia o relatívnych výhodách, rizikách a účinnosti všetkých metód regulácie pôrodnosti. 
Tým sa nedodržuje právo na informácie (pozri dodatok č. 4). 

4. Prístup k informáciám a vzdelaniu, ktorý sa musí na školách realizovať v rámci se
xuálnej výchovy ako výsledok dohody rôznych prístupov a názorových prúdov (vzorom 
z viacerých krajín západnej Európy môžu byť tzv. minimá sexuálnej výchovy, ktoré musí 
dostať každé dieťa), vytvára predpoklady: 

a/ zdravého, naplneného a zodpovedného sexuálneho a reprodukčného života (a ro
dičovstva) 

b / slobodného rozhodnutia každej osoby, založeného na plnej informovanosti 
c/ práva na osobnú bezpečnosť proti sexuálnemu zneužívaniu, prostitúcii, obchodu 

so ženami, vynútenému tehotenstvu, nútenej sterilizácii a nútenej interrupcii. (Pozri do
datok č. S.) 

5. Nevytvorenie legislatívnych podmienok pre realizáciu uvedeného 4. bodu v oblas
ti vzdelávania by znamenalo v konečnom dôsledku vážne ohrozenie rovnosti príležitostí 
mužov a žien v SR tým, že by sa nepriamo tolerovalo reprodukovanie rodových stereoty
pov, v ktorých je žena nesvojprávna a nezodpovedná bytosť, je výlučne objektom sexuál
nej túžby, kontroly a násilia. Bolo by to nielen v zásadnom rozpore s CEDAW (pozri do
datok č. 6), ale aj so základným zameraním mnohých ženských vládnych i mimovládnych 
organizácií v SR. Spochybnila by sa tým ich zmysluplná politická aktivita zameraná na 
odstraňovanie nerovností v ich najrôznejších formách a oblastiach. 
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Dodatky 

Č. 1: „Základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým bez ohľadu na pohlavie, 
rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pô
vod, príslušnosť k národnosti, alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho ne
možno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať." 

(Ústava SR, II. hlava, či. 12, /2/.) 
C. 2: „Každý má právo na ochranu pred reštriktívnym výkladom náboženských textov, viery, 

filozofií a zvyklostí ako nástrojom na obmedzovanie slobody myslenia v oblasti starostlivosti o se
xuálne a reprodukčné zdravie a dálších otázok." (Charta sexuálnych a reprodukčných práv 
lPPF tBratislava 1999, s. 17, či. 5.4.) 

Č. 3: „Štáty, zmluvné strany, prijmú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby ro
dinná výchova zahŕňala riadne pochopenie materstva ako spoločenskej funkcie a uznanie spolo
čenskej zodpovednosti mužov a žien za výchovu a rozvoj ich detí, pričom sa rozumie, že záujem de
tí sa vo všetkých prípadoch stavia na prvé miesto." (Dohovor OSN o odstránení všetkých fo
riem diskriminácie žien /CEDAW/, Zb. z. č. 62/1987, či. S/b, s. 384.) 

Ako príklad toho, že Dohovor o právach dieťaťa nedáva rodičom právo zasahovať do 
sexuálnej výchovy, realizovanej v škole a v školských zariadeniach, možno uviesť rozhod
nutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo 7. decembra 1976 (v prípade Kjeldsenovci a 
i. proti Dánsku), keď tri dvojice dánskych rodičov sa obrátili na orgány Európskeho do
hovoru o ľudských právach so sťažnosťou, že povinná sexuálna výchova (v Dánsku bola 
zavedená v roku 1970 a integrovaná do viacerých vyučovacích predmetov) je zásahom do 
práv rodičov. Sťažnosť bola zamietnutá najtesnejším hlasovaním Európskej komisie a 
potom ďalej postúpená Európskemu súdu. Ten žiadosť zamietol šiestimi hlasmi proti 
jednému. Podľa odôvodnenia súdu Európsky dohovor nedáva rodičom právo zasahovať 
do školskej výchovy, pokiaľ sa robí objektívne a nesnaží sa indoktrinovať žiakov v etic
kých alebo náboženských otázkach. (Uvádzané podľa Kliment, M.: Základná zmluva me
dzi SR a Svätou stolicou z hľadiska sexuálneho a reprodukčného zdravia a sexuálnych a repro
dukčných práv. In: Aspekt 2/2000 - 1/2001.) 

,£áujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech 
už uskutočnenej verejnými, alebo súkromnými zariadeniami soc. starostlivosti, súdmi, správnymi 
alebo zákonodarnými orgánmi." (Dohovor o právach dieťaťa, Zb. z. č. 104/1991, či. 3.1, 
s. 502^512.) 

„Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na slobodu myslenia, 
svedomia, náboženstva." (Dohovor o právach dieťaťa, Zb. z. č. 104/1991, či. 14.1, 
s. 502-512.) 

„Dieťa má právo na slobodu prejavu; toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a roz
širovať informácie a myšlienky každého druhu, bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo 
tlačou, prostredníctvom umenia alebo akýmikoľvek inými prostriedkami podľa voľby dieťaťa." 
(Dohovor o právach dieťaťa, Zb. z. č. 104/1991, či. 13.1, s. 502-512.) 

„Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na dosiahnutie najvyš
šej dosiahnuteľnej úrovne zdravotného stavu (...) 

a) Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sledujú plné uskutočnenie tohto práva, a naj
mä robia potrebné opatrenia: f) ...na rozvoj osvety a služieb v oblasti preventívnej zdravotnej sta
rostlivosti, poradenskej služby pre rodičov a výchovy k plánovanému rodičovstvu." (Dohovor 
o právach dieťaťa, Zb. z. č. 104/1991, či. 24.1, s. 502-512.) 

Marginalizáciou práv dieťaťa nastáva a sústavne sa opakuje situácia, že sa nadraďu
jú záujmy jednotlivých skupín (pplitických, náboženských... a štátu) nad skutočnými zá
ujmami detí. Ak majú o obsahu a forme informácií, ktoré sú dôležité pre budúci zdravý 
sexuálny život a zodpovedné reprodukčné správanie, rozhodovať výhradne rodičia, môže 
sa stať, že poskytnuté informácie budú nedostatočné a zavádzajúce (podobne ako infor
mácie z masmédií, neselektované podľa adekvátnosti veku dieťaťa). Obmedzeným prí
s tupom k informáciám tohto d ruhu môže byť dieťa vystavené nebezpečiu sexuálneho ná
silia najrôznejšieho druhu, sexuálnych chorôb, dezinformácií o antikoncepcii, predčas
ného štartu sexuálneho života atď. 

C. 4: „Nikto nesmie byť počas svojho života diskriminovaný, pokiaľ ide o prístup k informá-
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ciám, zdravotnej starostlivosti alebo službám, ktoré súvisia so sexuálnym a reprodukčným zdravím, 
sexuálnymi a reprodukčnými právami a potrebami, na základe pohlavia, veku, sexuálnej orientá
cie a telesného či duševného postihnutia." (Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, 
Bratislava 1999, s. 15, či. 3.8.) 

„Každý človek má právo na ochranu pred obmedzovaním prístupu k vzdelaniu a informáciám 
týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia z dôvodov zmýšľania, svedomia a náboženstva." 
(Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, Bratislava 1999, s. 17, či. 5.2.) 

„Odborní zdravotnícki pracovníci majú právo odmietnuť z dôvodov svedomia poskytnúť anti
koncepčné a interrupčné služby, len ak môžu klienta a klientku odkázať na iného zdravotníckeho 
pracovníka, ktorý je ochotný túto službu okamžite poskytnúť. Toto právo neplatí v naliehavých prí
padoch, keď sú ohrozené životy." (Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, Bratislava 
1999, s. 17, či. 5.3.) 

„Každý človek má právo na prístup k vzdelaniu a k pravdivým informáciám týkajúcim sa je
ho sexuálneho a reprodukčného zdravia, práv a zodpovednosti, ktoré sú citlivé k otázke pohlavia, 
bez stereotypov a podané objektívnym, kritickým a pluralistickým spôsobom." (Charta sexuál
nych a reprodukčných práv IPPF, Bratislava 1999, s. 18, či. 6.1.) 

„Každý človek má právo na dostatočné vzdelanie a informácie, aby sa zabezpečilo, že každé 
rozhodnutie súvisiace s jeho sexuálnym a reprodukčným životom sa uskutoční s jeho plným, slo
bodným súhlasom založeným na informovanosti." (Charta sexuálnych a reprodukčných práv 
IPPF, Bratislava 1999, s. 18, či. 6.2.) 

„Štáty, zmluvné strany, prijímajú všetky príslušné opatrenia na rovnaké práva rozhodnúť sa 
slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí a mať prístup k informáciám, vzdelaniu a 
prostriedkom, ktoré im umožnia uplatňovať tieto práva." (Dohovor OSN o odstránení všet
kých foriem diskriminácie žien /CEDAW/, Zb. z. č. 62/1987, či. 15/e, s. 386.) 

„Štáty, zmluvné strany, prijímajú všetky príslušné opatrenia na prístup k primeraným zaria
deniam starostlivosti o zdravie, včítanie informácií, poradenstva a služieb v oblasti plánovania ro
diny." (Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien /CEDAW/, Zb. z. 
č. 62/1987, či. 14/2b, s. 386.) 

„Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulo
vať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré 
sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho 
veku a úrovni." (Dohovor o právach dieťaťa, Zb. z. č. 104/1991, či. 12.1, s. 502-512.) 

C. 5: „Každá žena má právo na ochranu pred vynúteným tehotenstvom, sterilizáciou alebo in
terrupciou. " (Charta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, Bratislava 1999, s. 13, či. 2.6.) 

„Každý človek má právo slobodne si zvoliť a využívať takú metódu ochrany proti neplánova
nému tehotenstvu, ktorá je pre neho bezpečná a prijateľná." (Charta sexuálnych a reprodukč
ných práv IPPF, Bratislava 1999, s. 20, či. 8.3.) 

Sexuálna výchova na školách, integrovaná do viacerých vyučovacích predmetov, je 
predpokladom účinnejšej preventívnej obrany proti šíreniu dezinformácií o sexuálnom a 
reprodukčnom živote najrôznejšími záujmovými zoskupeniami, ktoré v súčasnej me-
diálnej spoločnosti v stále väčšej miere využívajú prostriedky masmédií v smere propa
govania pornografie, sexuálneho násilia, prostitúcie atď. 

C. 6: „Štáty, zmluvné strany, prijímajú všetky príslušné opatrenia: a/ na zmenu spoločenských 
a kultúrnych zvyklostí, pokiaľ ide o správanie mužov a žien, s cieľom dosiahnuť odstránenie pred
sudkov a zvykov a všetkých iných praktík založených na myšlienke podradenosti a nadradenosti 
niektorého z pohlaví alebo na stereotypných úlohách mužov a žien." (Dohovor OSN o odstrá
není všetkých foriem diskriminácie žien /CEDAW/, Zb. z. č. 62/1987, či. 5/a, s. 384.) 

„Všetci klienti a klientky, ktorí a ktoré využívajú služby starostlivosti o sexuálne a reprodukč
né zdravie, majú právo na prístup k všetkým technológiám, ktoré sú bezpečné a prijateľné." (Char
ta sexuálnych a reprodukčných práv IPPF, Bratislava 1999, s. 23, či. 10.3.) 

In: Aspekt 2/2001, D(r)ámy 


