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Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti
Manipulácia s informáciami
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Cieľom konferencie je dať priestor na diskusiu
o potrebe ochrany ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a ochrany rodiny.
Organizačný výbor konferencie: Predsedníctvo Fóra života a Správna rada Áno pre život
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Program konferencie:

Piatok 20. marca 2015
16:00 Otvorenie
 Manipulácia v komunikácii (Jozef Kováčik)
 Ochrana pred zneužitím mládeže v kyberpriestore (Don Ilario Rolle)
 Legislatívna ochrana pred mediálnym zneužitím detí v európskom kontexte (Anna
Záborská)

19:00

Slávnostný koncert s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, sólo:
František Balun, sólista opery

Sobota 21. marca 2015
09:00 Začiatok 2.dňa
 Závislosť od internetu medzi mladými ľuďmi na Slovensku (Juraj Holdoš)
 Dôstojnosť ženy a jej odraz v mediálnom priestore (Mária Raučinová)
 Osobné svedectvo bývalej pornoherečky (Johanka) 12:00 – 13:00 prestávka na obed
 Liberálna atmosféra v médiách na príklade referendového mediálneho diskurzu (Terézia
Rončáková)
 Marketing, médiá a ekonomické hodnoty
 Konzervatívny denník – nová mediálna alternatíva (Imrich Gazda)

16:30 Záver konferencie

Konferencia je jednou z nosných sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa
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Závislosť od internetu medzi mladými ľuďmi na Slovensku
Juraj Holdoš
Katedra psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
juraj.holdos@ku.sk

Internet a nové média sú pevnou súčasťou osobných a sociálnych životov mladých ľudí. Tapscott
(2008) nazýva generáciu súčasných mladých ľudí net-generáciou. Táto generácia vyrástla už
kompletne v digitálnom svete, nemusela sa ničomu prispôsobovať, nemusela si nič namáhavo
osvojovať. Minimálne v Amerike a v Európe dosahuje táto generácia skoro 100% penetrácie
internetom. Mladí ľudia považujú online svet za prirodzené miesto výskytu a pohybujú sa v ňom
sebavedomo a nenútene. Zaujímavé je, že existenciu online a ofline nemajú potrebu striktne
rozdeľovať, je to pre nich jeden spojitý životný priestor. Internet donáša mladým ľudom množstvo
výhod a benefitov. Na druhej strane ponúka - vnucuje aj svoju temnú stránku. Zvýšená agresivita vo
virtuálnom prostredí (flame), vulgárnosť, vyhľadávanie tabuizovaných informácií (napr. pedofilná
pornografia, zobrazovanie explicitného násilia, atď.), šikanovanie, kontaktovanie s neznámymi
ľuďmi, povrchnosť, nezáujem o druhých, egoizmus, exhibicionizmus. Ale tiež rozmach
extrémizmu, neznášanlivosti, šírenie konšpiračných teórií, online kriminalita, (od šírenia spamu, cez
ilegálne sťahovanie až po detskú pornografiu, a organizovanú kriminalitu). A v neposlednom rade
rozvoj závislosti od internetu so všetkými negatívnymi dopadmi v osobnej oblasti, sociálnych
vzťahoch, výsledkoch v práci, či v škole, atď.
Závislosť od internetu môžeme definovať ako individuálnu neschopnosť kontrolovať používanie
internetu, vedúcu k pocitu distresu a funkčnému poškodeniu denných aktivít (Shapira, et al. 2003).
Pre celkové zaradenie treba uviesť, že ide o psychickú nelátkovú závislosť, i keď po čase môžu
nastať aj abstinenčné príznaky, typické pri závislosti od drog. V roku 2000 Griffiths zovšeobecnil a
popísal kritéria závislosti, medzi ktoré zaraďuje:
Význačnosť– keď sa internet stane najdôležitejšou aktivitou v živote a dominuje v jeho myslení,
cítení a správaní.
Zmena nálad – subjektívne zážitky, popísané ako dôsledok vystavenia sa internetu sa môžu
prejaviť ako copingové stratégie.
Tolerancia – proces, pri ktorom dochádza k zvýšeniu potreby vykonávať aktivitu na dosiahnutie
pôvodného efektu.
Abstinenčné príznaky – nepríjemné pocity alebo fyzické dôsledky pri náhlom znížení alebo
prerušení konkrétnej aktivity.
Konflikty – vznikanie konfliktov medzi závislým a ostatnými z jeho okolia, s inými aktivitami,
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alebo konflikty v samotnom používateľovi internetu (intrapsychické konflikty).
Relapsy – keď sa pôvodné vzorce správania môžu navrátitť na rovnakej alebo vyššej úrovni
(Griffiths, 2000).
Závislosť od internetu nie je homogénnym celkom a prejavuje sa viacerými odlišnými formami.
Môžeme identifikovať viaceré poddruhy internetovej závislosti, ku ktorým patria napr. závislosť od
cybersexu, závislosť od vzťahov na internete (populárne tzv. sociálne siete), kompulzívne správanie
sa na internete (nadmerné hranie on–line hier, nakupovanie alebo obchodovanie), informačné
presýtenie (kompulzívne surfovanie a prehľadávanie databáz) a tiež hranie on-line hier a
internetový gambling. Ďalší výskumníci (Young 1998, Smahel et al., 2009) tvrdia, že človek sa
nestane závislým všeobecne od internetu, ale skôr od istých aktivít na internete, respektíve od
špecifických internetových aplikácii, ktoré rozdeľujeme do troch základných kategórií: on-line hry,
cybersex a pornografia a komunikačné aplikácie ako chaty alebo sociálne siete.
Dôsledky vyplývajúce zo závislosti od internetu sú závažné - patria k nim, okrem už spomenutých:
strata vnímania času, zmenšenie priestoru pre interpersonálnu komunikáciu v reálnom svete,
používanie internetových riešení v reálnom živote, odcudzenie sa, ochudobňovanie medziľudských
kontaktov, postupná izolácia, problémy v reálnom živote (Young, 2011). Ďalej ide najmä o znížený
sociálny komfort v dôsledku používania internetu, absenciu alebo zníženie častosti zmysluplných
napĺňajúcich sociálnych vzťahov, zvýšenú osamelosť až tendenciu k depresívnosti, zredukovanie
impulzívnej kontroly, zahŕňajúce obsesívne kognície o internete, neschopnosť zredukovať
používanie internetu napriek snahe a tiež istú spojitosť s väčším prijatím rizika spojeného s
potenciálne nebezpečným až ilegálnym používaním internetu (Davis, Flett, Besser, 2002) (od
flirtovania s cudzími ľuďmi až po rozosielanie vírusov, spamu, či vyhľadávanie pedofilnej
pornografie), sekundárne aj zvýšená kriminalita či tendencia k násiliu, mimo internetu (Young,
2011). Ďalším faktorom spojeným s konštruktom závislosti od internetu je využívanie internetu ako
prostriedku na únik, vyhýbanie sa povinnostiam a úlohám a rozptýlenie („distraction“). Táto
dimenzia sa výrazne spája s fenoménom prokrastinácie (chorobné odkladanie plnenia úloh), čo
dokazujú aj autori Davis, Flett, Besser (2002). Prokrastinácia môže byť dokonca kľúčovým
indikátorom závislosti od internetu (Odaci, 2011).
Viaceré výskumy uvádzajú pri závislosti od internetu silné spolupôsobenie ďalších psychiatrických
ochorení či problémov. Medzi najčastejšie uvádzanými boli celková zvýšená anxieta, bipolárne
poruchy, depresie, sociálne fóbie, ADHD a veľmi často prítomnosť iných závislostí. Block (2008)
uvádza že až 87% diagnostikovaných závislých od internetu vykazuje komorbiditu s inou
diagnózou, a že nadmerné používanie internetu môže byť iba prejavom iných psychických ťažkosti,
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resp. únikom od reality. V najčerstvejšom metaanalytickom výskume (Ho et al, 2014) je internetová
závislosť signifikatne spojená s alkoholizmom, ADHD, depresiou a anxietou.
Doposiaľ nebola ukončená diskusia o tom, či možno považovať závislosť od internetu za
samostatnú psychiatrickú diagnózu, alebo ide o prejav iných duševných ťažkostí.
Výskumy prevalancie sa pomerne líšia v závislosti od použitej metodiky, veku cieľovej skupiny,
kultúry, internetovej penetrácie a tiež roku, v ktorom sa výskum udial.
Kimberly Youngová (2011) zhŕňa výsledky výskumov - v celej populácii, podľa nej, 6 až 15%
vykazuje znaky závislosti. Najmenej skórujú adolescenti (4.6 až 4.7%) a najviac študenti vysokých
škôl (13 až 18,4%), ktorých pokladá za najrizikovejšiu skupinu. Ide však zrejme (autorka to
nešpecifikuje) aj o hodnoty potencionálne závislých. Českí autori B. Šimková a J. Činčera
(Simkova, Cincera, 2004) v českej populácii internetových používateľov identifikovali 6%
závislých používateľov chatu. Typickým rozdielom je kultúrne pozadie. V západnom svete
dosahujú výskumy najčastejšie 2-3% populácie, vo východnej Ázii je toto číslo vždy omnoho
vyššie.
Na Slovensku je popísaných viacero prípadov ľudí závislých od používania internetu, liečiacich sa
napr. na Prednej Hore (Benkovič, 2007), či v Banskej Bystrici (Záskalan, 2011 osobne
sprostredkovaná informácia).

Metóda
Keďže sa závislosť od internetu nevyhýba ani Slovensku. A mladí ľudia patri k najohrozenejším
skupinám. V našom výskume sme si dali za cieľ zmapovať výskyt závislosti od internetu u mladých
ľudí v Slovenských podmienkach.
Na zisťovanie závislosti od internetu sme použili novšiu metodiku, ktorá na Slovensku ešte nebola
použitá a všeobecne je pokladaná za kvalitnú. Ide o: AICA-S – The Assessment for Computer and
Internet Addiction-Screener je test nemeckých autorov Wöllfling, Müller, Beutel, (2011). Test bol
pôvodne vyvíjaný ako nástroj na meranie závislosti od internetového hrania, (Assessment of
Pathological Computer Gaming), ale po malých úpravách (Kuss, Griffiths, Binder, 2013) je ním
možné posúdiť závislosť od internetu. Ide o sebavýpoveďovú metodiku, obsahujúcu otázky
týkajúce sa dĺžky používania internetu, frekvencie jeho používania a využívania online aplikácií
(online hry, nakupovanie, hazardné hry, e-maily, fóra, sociálne siete a vyhľadávanie informácií).
Položky vychádzajú tiež z diagnostických kritérií závislosti od návykových látok a nelátkových
závislostiach (túžba, tolerancia, abstinenčný syndróm, strata kontroly, zaujatie). Okrem toho skúma
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aj negatívne dôsledky spôsobené hraním, akými sú problémy v škole, rodinné konflikty, finančné
problémy, zanedbanie voľnočasových aktivít a zhoršenie zdravotného stavu. Metodika je zameraná
klinicky a boli k nej stanovené aj normy.
Test bol adaptovaný na slovenské pomery a jeho psychometrické vlastnosti sú tiež veľmi dobré.
Súčasťou testovej batérie boli aj sociodemografické položky. Výskum sa uskutočnil v priebehu
roku 2014 a zberu sa zúčastnilo aj viacero diplomantov katedry psychológie FF KU.
Výsledky
Na našom výskume sa zúčastnilo 1271 partcipantov, ktorí anonymne vyplnili testovú batériu. Ich
priemerný vek bol 23,86 (SD 9,383), 34,4% bolo žien s priemerným vekom 24,33 (SD 9,9) a
65,6% mužov s priemerným vekom 23,61 (SD 9,0). Väčšina participantov (83,3%) boli študenti, či
poslucháči vysokých alebo stredných škôl.
Naši partcipanti počas pracovných dní strávia priemerne denne online 5,13 hodín (SD 4,36).
Medián 4, Modus 2. Pripojenosť do internetu počas pracovných dní je prezentovaná aj v grafe č. 6.

Graf č. 6: Frekvencia online hodín počas pracovných dni.
Počas víkendu, resp. prázdnin a sviatkov strávia naši partcipanti priemerne online 4,77 hodín (SD
3,56). Medián 4, Modus 2. Pripojenosť do internetu počas víkendu je prezentovaná aj grafom č. 7.
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Graf č. 6: Priemerný počet online hodín počas dní pracovného pokoja.
Participantov sme sa tiež spýtali na častosť používania internetu. Väčšina - 93,9% používa internet
každý deň, 5% 2 - 3 razy za týždeň a iba 1,1% raz za týždeň.
Výsledky testu AICA autorov Wölfling, K., Müller, K.W. & Beutel, M.E., 2010 sú nasledovné:
Naši participanti dosiahli priemerné skóre 3,89 (SD 3,42). Medián je 3,5 a Modus 0. V teste mohli
dosiahnuť minimálne 0 a maximálne 27 bodov. Naši participanti dosiahli minimálne 0 bodov a
maximálne 25. Test má aj normy a cut off skoré vytvorené autormi na odlíšenie prítomnosti od
neprítomnosti závislosti od internetu. Normálne použitie internetu: 0,0 – 6,5 bodu, stredná závislosť
(nadmerné užívanie): 7,0 - 13 bodov, závislosť: od 13,5 bodov. Výsledky v našom výskume sú
prezentované v frekvenčnej tabuľke č. 9,

a podľa noriem sú v tabuľke č. 10. Graficky sú

prezentované v grafe č. 10 (histogram).
Dosiahnuté výsledky

Cut – off skóre (normy)

Body

Normálne požitie internetu

0,0 – 6,5 bodu

84,4%

Stredná závislosť

7,0 - 13 bodov

13,2%

Od 13,5 bodu

2,3%

v percentách

(nadmerné užívanie)
Závislosť

Taktiež sme zisťovali vzťahy medzi testami AICA a a online aktivitami. Najviac so závislosťou
korelovali online aktivity sex, sociálne siete, chaty a messengery. Výsledky sú prezentované v
tabuľke č. 12
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Pearsonov korelačný koeficient

AICA

internetové obchody

0,1

chaty alebo fóra

,251**

Email

0,038

online sex

,283**

gambling

,190**

online komunity

,230**

info stránky

0,071

Blogy

,155**

messengery

,200**

Iné

,245**

** Signifikancia (2-stranná) p< 0,01
Zistili sme signifikantný rozdiel medzi mužmi a ženami v teste AICA
t = 3,29 (p = 0,001). Muži dosiahli priemerné skóre 4,416 (SD 3,34) a ženy 3,599 (SD 3,477).

Diskusia
Závislosť od internetu je pomerne nový psychologický konštrukt, ktorý však rýchlo získava
popularitu medzi odborníkmi i laikmi. Populárnosť je spôsobená masívnym rozšírením internetu a
najmä pribúdajúcimi prípadmi ľudí, ktorí svoje internetovanie nezvládajú a podliehajú závislosti.
Priemerne využívajú participanti denne internet 5,17 hodín cez pracovný deň a cez víkend 4,77
hodiny. Pred pár rokmi by boli takéto čísla ohromujúce a ešte teraz sú vysoké. Dôležite je uviesť, že
internet sa od tých čias zmenil a už nepristupujeme do internetu tajomným cvrlikaním vytáčania
dialup pripojenia. Súčasní mladí ľudia sú pripojení neustále, či už vo svojich notebookoch alebo cez
mobilné telefóny alebo tablety. Myslíme si, že i keď je čas strávený online naozaj vysoký (ide v
podstate o 1/5 každého dňa), nie je to jediný ukazovateľ závislosti. S tým sa stotožňujú aj nami
použité testy. Napr. AICA nevyhodnocuje pri meraní závislosti čas strávený online, počas
pracovných dňoch, zahŕňa iba čas strávený online počas víkendu, sviatku či dovolenky. Naše
výsledky v teste AICA kopírujú výsledky dosiahnuté v Európe. 2,3% klinicky závislých je úplne
priemerný výsledok, podobný výsledkom v Nemecku a Anglicku. Alarmujúce je číslo 13,2%, čo je
skupina ľudí, ktorí vykazujú strednú závislosť a nadmerné používanie internetu. Ide práve o
skupinu ľudí - ešte nie sú závislí, ale už s tým majú problémy a môže sa im to vymknúť spod
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kontroly. Test závislosti vykazoval aj s konkrétnym využitím internetu. Najviac s využitím internetu
na online sexom, sociálnymi sieťami a chatom. To potvrdzujú aj zahraničné výskumy, ktoré
ukazujú online sex ako najnebezpečnejší pre vznik závislosti. Zaujímavé je druhé miesto pre
sociálne siete. Uvidíme, ako sa tento problém bude vyvíjať časom. Zistili sme signifikantný rozdiel
medzi pohlaviami v závislosti od internetu. Muži sú závislosťou ohrození viac. I keď rozdiel bol
štatisticky signifikantný, psychologicky nebol príliš významný a domnievame sa, že s nástupom
sociálnych sietí ženy mužov v miere závislosti časom doženú.
Internet je úžasný vynález, ak ho človek používa vo svoj prospech a nezneužíva jeho
možnosti. Je to dobrý sluha, ale môže sa stať naozaj zlým pánom. Preto záujem rodičov o to ako
používajú ich deti digitálne média vôbec je naozaj na mieste.
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Záskalan, J. 2012. Osobne zdelená informácia (Liptovský Mikuláš)
Tento príspevok vznikol vďaka podpore projektu VEGA 1/0087/13 Internetová závislosť a
osobnosť typu D (Sociálna inhibícia a negatívna afektivita v kontexte problematického používania
internetu v populácii univerzitných študentov) .

Liberálna atmosféra v médiách (na príklade referendového mediálneho diskurzu)
Terézia Rončáková
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Predreferendová mediálna produkcia si v prostredí organizátorov a podporovateľov referenda
vyslúžila povesť veľmi liberálnej, manipulatívnej, až štvavej. Hovorilo sa dokonca o „zmarenom
referende“ v zmysle, že mediálne dezinformácie verejnosť nadobro odviedli od podstaty a priamo
sa pričinili o nízku účasť (21,41 %). Podrobné skúmanie tohto diskurzu tak sľubuje zaujímavé
poznatky o mainstreamových témach a argumentoch. Ak sa pritom zároveň pokúsime – povedané
Halíkovsky – „počúvať ušami Zacheja“, čiže z perspektívy hlbokej solidarity s hľadajúcimi ľuďmi
„z druhej strany“1, môže sa táto látka stať aj vynikajúcim zdrojom poznania stavu, východísk,
nálad, hodnôt našej spoločnosti.
Položili sme si teda otázku, ako médiá spracovali témy súvisiace so slovenským referendom
o rodine, ktoré sa konalo 7. februára 2015. Sústredili sme sa na tri znaky skúmaných textov:

1

-

náboj (pozitívny, neutrálny, negatívny),

-

tému,

-

argumentačnú líniu.

HALÍK, T.: Vzdáleným nablízku. Nakladatelství Lidové noviny : Praha 2007, s. 41.
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Ako najvhodnejší nástroj na skúmanie daných znakov sme zvolili kvantitatívno-kvalitatívnu
obsahovú analýzu. Mediálnu produkciu sme analyzovali v rozmedzí štyroch týždňov pred
referendom, čiže od pondelka 12. januára do soboty 7. februára. Sledovali sme najvýznamnejšie
slovenské seriózne (nie bulvárne) printové a internetové médiá: SME, Denník N, Pravda,
Hospodárske noviny, Týždeň, Postoy a Jetotak. Získali sme vzorku 496 textov.
Graf č. 1: Počet textov v jednotlivých dňoch
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Počet publikovaných textov postupne narastal, pričom prvé týždne odrážali aj rytmus redakčnej
práce s vrcholom uprostred týždňa. To prestalo platiť v poslednom týždni pred referendom, ktorý
bol pre redakcie očividne hektický.
Publikačne najaktívnejší bol v celom období denník SME, ktorého výkon priebežne rástol. Svoju
aktivitu postupne stupňoval aj Denník N. Naopak, Pravda počet textov nezvyšovala, a preto jej
podiel na celkovej produkcii klesal. Ustálený podiel okolo 15 % na celkovej produkcii si udržiavali
Hospodárske noviny. Portál Jetotak sa výrazne zaktivizoval v poslednom týždni. Najaktívnejší vo
svojej váhovej kategórii bol Postoy, ktorý v druhom týždni dokonca vyrovnal krok s denníkmi.
Graf č. 2: Počet textov v jednotlivých médiách
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Zo žánrového hľadiska si približne tretinový podiel udržiavali komentáre2 a približne dvojpätinový
správy (agentúrne aj autorské spolu), okrem druhého týždňa, keď bolo komentárov menej (pätina)
a správ viac (polovica). Na enormnom náraste posledného týždňa sa podieľali rovnomerne správy,
komentáre, karikatúry, rozsiahlejšie tematické príspevky a príbehy – všetky zvýšili svoj počet
približne dvojnásobne. Medzi texty označené ako „iné“ sme zaradili štyri úradné vyhlásenia, dva
infotexty, jeden príhovor (prezidenta) a jednu fotoreportáž.
Graf č. 3: Počet textov podľa žánrov
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Týždeň a Jetotak sa špecializovali výlučne na komentárové texty a čiastočne na tematické materiály.
Postoy dal priestor aj všetkým ostatným žánrom okrem agentúrnych správ. Spomedzi denníkov boli
žánrovo menej pestré Pravda a Hospodárske noviny, obe zároveň preferovali agentúrne správy pred
autorskými, čo platilo aj pre SME. Naopak, takmer výlučne autorské správy publikoval Denník N.
Ten bol zároveň najbohatší na ankety a témy.
Tab. č. 1: Vzťah žánrov a médií

Jetota
Žáner

HN

k

N

Postoy Pravda SME

Týždeň Súčet

analýza

1%

0%

0%

10%

0%

1%

0%

1%

anketa

3%

0%

17%

2%

0%

8%

0%

7%

karikatúra

0%

0%

9%

20%

6%

6%

0%

6%

komentár

18%

87%

22%

22%

26%

24%

95%

27%

príbeh

4%

0%

4%

2%

1%

2%

0%

3%

2

Medzi komentáre sme pre zjednodušenie zaraďovali všetky názorové texty, vrátane esejí, glos, stĺpčekov, poznámok,
videokomentárov a pod.
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(svedectvo)
rozhovor

19%

0%

11%

10%

6%

9%

0%

10%

36%

0%

3%

0%

37%

29%

0%

20%

správa (autorská) 15%

0%

29%

34%

21%

20%

0%

21%

téma

3%

13%

7%

0%

3%

2%

5%

4%

Súčet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

správa
(agentúrna)

Náboj
O každom skúmanom texte sme zaznamenávali náboj, tému a argumentačnú líniu. Metódu
určovania náboja považujú niektorí za komplikovanú3, tvrdiac, že ak chceme určiť náboj
objektívne, musíme brať do úvahy objektívny náboj opisovanej udalosti či javu. Ak teda pracujeme
napr. s textami o propagačnom videu Aliancie za rodinu, zameranom proti adopcií homosexuálmi,
musíme vychádzať z charakteru samotného spotu, ktorý „mnohí odborníci označili za
zavádzajúci“4. Písať o spote kriticky preto neznamená byť negatívny, ale objektívny.
Takýto prístup však zvádza na scestie opierať svoje subjektívne hodnotenie o reakcie „mnohých
odborníkov“ a vydávať ho za objektívne. Férovejšie je subjektívny prístup deklarovať a jasne si
zvoliť uhol pohľadu, čo je, napokon, aj metodologicky oveľa jednoduchšie a čistejšie. My sme
náboj textov určovali z perspektívy iniciátorov, organizátorov a podporovateľov referenda. Pýtali
sme sa: Potešil by ich daný text? Nahneval? Považovali by ho oni za pozitívny/ negatívny/
neutrálny?
Počas celého skúmaného obdobia si udržiavali prevahu negatívne ladené texty, pričom ich podiel
výrazne stúpol (o 10 %) v posledných dvoch týždňoch pred referendom – a to na úkor neutrálnych
textov. Pozitívne ostávali na úrovni okolo 20 % - okrem druhého týždňa, keď intenzívnejšie
publikoval Postoy a zároveň bolo uverejnených viac agentúrnych správ a menej komentárov. Ako
nehodnotiteľný sme z hľadiska náboja posúdili prejav prezidenta Andreja Kisku adresovaný
zástupcom cirkvi a publikovaný v Denníku N.
Graf č. 4: Náboj textov

3

Porov. STRUHÁRIK, F.: Ako Denník N informoval o referende? Kde urobila redakcia chyby? In: Denník N, 9. 2. 2015,
ročník I, dostupné na: https://dennikn.sk/44897/ako-dennik-n-informoval-o-referende-kde-urobila-redakciachyby/?ref=hlv.
4
Tamtiež.
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Pozitívny; 104

Neutrálny; 104

Negatívny; 287

NA; 1

Najväčší priestor pozitívnemu pohľadu na referendum dávali agentúrne správy, pretože sa neusilujú
o vyváženosť, ale napr. po tlačovkách a pri iných príležitostiach publikujú názor jednej strany ako
surovinu pre koncové médiá – tie však preberajú (zvlášť na web) aj takéto texty. Na ankety sa
špecializoval najmä Denník N, ktorý pravidelne publikoval dvojicu vyjadrení za a proti. Denník
SME prinášal hromadné ankety, v ktorých takmer vždy prevažoval negatívny postoj. Pozitívnu
anketu priniesol Postoy. Podobne, pozitívne karikatúry sa objavovali výlučne na Postoyi. To isté by
sa dalo povedať aj o komentároch, nebyť príspevkov Juraja Hrabka v SME. V poslednom týždni
uverejnil dva pozitívne komentáre aj Denník N.
Tab. č. 2: Vzťah náboja a žánrov
analýz
Náboj

príbeh

správa

správa

a

anketa

karikatúra

komentár

(svedectvo)

rozhovor

(agentúrna)

(autorská)

téma

Súčet

0%

34%

68%

72%

62%

57%

40%

64%

72%

58%

neutrálny 83%

54%

6%

5%

15%

34%

27%

19%

22%

21%

pozitívny

17%

11%

26%

22%

23%

9%

33%

16%

6%

21%

Súčet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

negatívn
y

Celkovo dal však Denník N spomedzi denníkov najmenej priestoru pozitívnym textom – v tých boli
silnejšie Hospodárske noviny (vďaka agentúrnym správam) a SME (aj vďaka komentárom). Úplne
vyhranené boli celý čas portály Jetotak (negatívne) a Postoy (pozitívne), viac-menej rovnomerne sa
názory za a proti rozložili medzi redaktormi a externými autormi Týždňa.
Tab. č. 3: Vzťah náboja a médií

Náboj

Jetotak N

Postoy

Pravda

SME

Týždeň

Súčet

negatívny 46%

94%

67%

0%

83%

60%

42%

58%

neutrálny 29%

6%

28%

12%

10%

22%

11%

21%
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pozitívny 25%

0%

4%

88%

7%

18%

47%

21%

Súčet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Téma
Témy a argumentačné línie neboli limitované počtom textov – jeden text mohol, prirodzene,
obsahovať viacero tematických aj argumentačných kategórií.
Spomedzi tém bola najvýraznejšie zastúpená kategória postavenia homosexuálov – okrem druhého
týždňa, kde ju výrazne predbehla potreba referenda, čo sa odrazilo aj na výslednom tesnom poradí
týchto dvoch kategórií. Do kategórie postavenia homosexuálov sme zaraďovali texty, ktoré sa
venovali ich miestu v spoločnosti, tolerancie voči nim, ich životnému štýlu, vzťahom, rodinným
situáciám a pod. Kategória potreby referenda zastrešovala úvahy o tom, na čo je referendum dobré,
či prospeje, alebo nie, či naň treba ísť, alebo nie. Spadali sem aj anketové názory rôznych politikov
a osobností na túto tému.
Tab. č. 4: Tematické kategórie

1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

Spolu

Téma

Počet

Podiel Počet

Podiel Počet

Podiel Počet

Podiel Počet

Podiel

potreba referenda

10

18%

28

31%

31

24%

56

26%

126

25%

postavenie homosexuálov 14

25%

13

14%

33

25%

60

27%

121

24%

odmietnutie Aliancie

17

30%

29

32%

19

15%

4

2%

70

14%

kampaň

0

0%

12

13%

26

20%

28

13%

66

13%

adopcie

2

4%

10

11%

15

12%

25

11%

52

11%

cirkev a referendum

2

4%

6

7%

13

10%

23

11%

44

9%

sexuálna výchova

8

14%

2

2%

14

11%

15

7%

39

8%

kresťanstvo

1

2%

1

1%

6

5%

22

10%

30

6%

problémy rodiny

7

12%

6

7%

7

5%

9

4%

29

6%

polarizácia

0

0%

4

4%

8

6%

17

8%

29

6%

atmosféra

0

0%

0

0%

0

0%

20

9%

20

4%

formálne záležitosti

0

0%

2

2%

1

1%

13

6%

16

3%

založia stranu?

2

4%

0

0%

7

5%

3

1%

12

2%

manželstvo

0

0%

1

1%

3

2%

8

4%

12

2%

rodina

1

2%

0

0%

2

2%

7

3%

10

2%

homosexualita

0

0%

0

0%

3

2%

7

3%

10

2%

LGBTI aktivizmus

2

4%

1

1%

1

1%

5

2%

9

2%

prieskumy

0

0%

1

1%

7

5%

1

0%

9

2%

František

0

0%

4

4%

0

0%

3

1%

7

1%

rodová ideológia

0

0%

0

0%

1

1%

6

3%

7

1%

cirkev a spoločnosť

0

0%

0

0%

0

0%

6

3%

6

1%

15

Za

tematickými

lídrami

so

štvrtinovým

podielom

na

celkovej

vzorke

nasledovalo

s desaťpercentným odstupom ďalších päť kategórií v pomerne vyrovnaných odstupoch od 14 do
8 %. Najvýraznejšia spomedzi nich bola téma odmietnutia Aliancie za rodinu, ktorá mala silné
zastúpenie najmä v prvých dvoch sledovaných týždňoch. Týkala sa napr. odmietnutia reklamného
šotu v televíziách, neodvysielania gréckokatolíckej liturgie na RTVS, zrušenia reklamy na Azet.sk,
diskusie na Žilinskej univerzite, darcovskej stránky na portáli Dakujeme.sk. Tieto negatívne správy
s príchuťou kauzy či konfliktu sa vyskytovali v najsilnejších obdobiach až v tretine skúmaných
textov.
Priebežne rástol záujem médií o témy týkajúce sa kampane, kam sme zaraďovali rôzne informácie
o čiastkových aktivitách oboch strán (spustenie stránky Nejdeme.sk a následne Pojdeme.sk,
anonymný šot o adopciách homosexuálmi, list „suseda“ Tomáša Bieleka, ktorý šíril Inštitút Leva
XIII., bilbordy s pápežom Františkom aj s nápisom JBM Alianciu za RDN, dobrovoľnícke
pôsobenie v uliciach, piesne raperov a pod.).
Výrazne sa stupňoval aj počet textov zameraných na vzťah cirkvi a referenda, pričom sa
zdôrazňovalo predovšetkým cirkevné (katolícke) pozadie akcie. Spadali sem aj texty informujúce
napr. o pastierskom liste katolíckych biskupov pred referendom, prípadne o staršom pastierskom
liste gréckokatolíckeho arcibiskupa Jána Babjaka na túto tému.
V tejto súvislosti možno zároveň upriamiť pozornosť na tému kresťanstva, ktorá sa v druhej
polovici skúmaného obdobia (a najmä v poslednom týždni) vyšvihla z okraja záujmu médií medzi
kľúčové posolstvá: autori sa zaoberali najmä vzťahom kresťanského náboženstva a homosexuality,
prípadne všeobecne základnými zásadami kresťanstva v medziľudských vzťahoch. V menšej miere
sa pri tejto príležitosti médiá venovali aj vzťahu cirkvi a spoločnosti (jej miesta v mocenskom
usporiadaní a pod.).
Viac-menej konštantný počet (a teda klesajúci podiel) si udržiavali témy rodiny a jej problémov,
potrieb, ohrození. Menej textov sa venovalo filozofickým otázkam rodiny a manželstva (záujem
o tieto témy tesne pred referendom výrazne stúpol).
Od druhého skúmaného týždňa (teda od 19. 1.) sa s rastúcou tendenciou objavovala téma
polarizácie spoločnosti: autori si všímali prehlbovanie napätia, zákopovú vojnou, napäté vzťahy
v dôsledku predreferendovej komunikácie.
Výlučne v poslednom skúmanom týždni sa objavila téma referendovej atmosféry, ktorá sa týkala
v podstate iba soboty, keď médiá vo veľkom prinášali minireportáže a správy o priebehu hlasovania
z rôznych regiónov a kurióznych prostredí (rómske obvody, domovy dôchodcov, nemocnice,
rodiská známych osobností a pod.). Podobný status mala téma formálnych záležitostí týkajúcich sa
referenda, pretože práve tesne pred hlasovaním, prirodzene, rástol záujem médií o infotexty a iné
16

materiály venované pravidlám, histórii referend u nás a pod.
Úvahy o tom, či Anton Chromík a ostatní členovia Aliancie založia politickú stranu, kulminovali
v treťom skúmanom týždni, podobne bol práve tento týždeň najbohatší na správy o prieskumoch
verejnej mienky (takmer všetky sa týkali prieskumu agentúry Focus pre denník SME).
O povzbudeniach pápeža Františka Slovákom sa informovalo najmä v druhom týždni, s ozvenou
tesne pred referendom. V poslednom týždni sa pozornosť médií obrátila aj na rodovú ideológiu.
Okrem týchto tém s viac než piatimi výskytmi sme zaznamenali ešte ďalších 21 minoritných
kategórií. Vyskytlo sa tam napr. prezidentovo stretnutie so zástupcami cirkví a jeho vyjadrenie na
tému referenda, vyhlásenie vedcov SAV k referendu, zriadenie infolinky na ministerstve vnútra,
vyhlásenie eurosocialistov odsudzujúcich slovenské referendum, skúmanie možných dôsledkov
referenda alebo filozofickejšie kategórie morálka, láska, liberalizmus či konzervativizmus.
Argumenty
Pri určovaní argumentačných základov textov sme sa pýtali, na akom zdieľanom presvedčení autor
stavia svoje posolstvo, na čo u svojho príjemcu apeluje v nádeji na ideový súzvuk a úspešné
dekódovanie posolstva.
Najsilnejšie argumenty sa týkali homosexuality a homosexuálov: vychádzali z presvedčenia, že
homosexuálna orientácia aj životný štýl sú prirodzené a nemožno v nich vidieť problém či zlo. Na
to nadväzovalo presvedčenie, že homosexuálne orientovaní ľudia sú menšina (podobná napr.
etnickej menšine) a že sú v našej spoločnosti utláčaní. Tieto texty sa často odvolávali na ľudské
práva a hovorili priamo o porušovaní ľudských práv.
Porovnateľne výrazná bola argumentačná kategória manipulácie, pripisovanej najmä cirkvi, ale aj
všeobecnejšie iniciátorom a zástancom referenda (s cirkvou v pozadí). V tejto súvislosti boli časté
tvrdenia, že cirkev zavádza, straší, šíri hoaxy, zneužíva svoje postavenie a celé referendum pod
zásterkou občianskej iniciatívy de facto organizuje.
Tab. č. 5: Argumentačné kategórie

1. týždeň

2. týždeň

3. týždeň

4. týždeň

Spolu

Argument

Počet

Podiel Počet

Podiel Počet

Podiel Počet

Podiel Počet

Podiel

homosexualita je ok

11

31%

17

24%

33

29%

47

25%

108

26%

diskriminácia menšiny

9

25%

16

23%

26

23%

44

23%

95

23%

cirkev manipuluje

7

19%

12

17%

25

22%

39

21%

83

20%

nenávisť

0

0%

13

18%

20

17%

30

16%

63

15%

nepolarizovať

0

0%

11

15%

24

21%

24

13%

59

14%

buďme realisti

7

19%

5

7%

15

13%

17

9%

44

11%

nanucovanie zhora

11

31%

9

13%

7

6%

16

8%

43

10%

rodinu treba chrániť

0

0%

9

13%

10

9%

24

13%

43

10%

17

elity

a médiá

manipulujú

8

22%

8

11%

16

14%

10

5%

42

10%

demokracia

0

0%

13

18%

13

11%

16

8%

42

10%

nezaujímavé

1

3%

5

7%

14

12%

16

8%

36

9%

vývoj

4

11%

2

3%

8

7%

20

11%

34

8%

prirodzenosť

5

14%

5

7%

5

4%

17

9%

32

8%

nič nehrozí

3

8%

0

0%

6

5%

20

11%

29

7%

zlá cirkev

0

0%

0

0%

12

10%

15

8%

27

7%

LGBTI aktivizmus

4

11%

5

7%

4

3%

3

2%

16

4%

deti potrebujú M+F

1

3%

1

1%

4

3%

10

5%

16

4%

kresťanstvo je o inom

1

3%

0

0%

0

0%

14

7%

15

4%

2

6%

4

6%

3

3%

2

1%

11

3%

0%

2

3%

8

7%

0

0%
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V druhom týždni sa objavil argument nenávisti (sprevádzajúci najmä texty tematicky zamerané na
anonymný propagačný šot o homosexuálnych adopciách), ktorý začal žiť vlastným životom
a udržal si silné postavenie. Týkal sa iracionálneho nepriateľstva „normálnych“ voči „iným“, ich
vnútornej nezrelosti, predsudkov, strachu, nezvládnutých vlastných problémov, komplexov a pod.
Silný bol aj argument polarizácie, konkrétne presvedčenie o tom, že referendum spoločnosť
polarizuje a že je to veľmi negatívny jav, proti ktorému sa treba postaviť. Príznačne to v rozhovore
pre Denník N vyjadrila výtvarníčka Lucia Dovičáková, keď citovala Adelu Banášovú: „Dnešná
doba potrebuje viac ako pravdu porozumenie.“
Pomenovaním „buďme realisti“ sme označili kategóriu argumentov zameraných na problémy
súčasnej rodiny a stojacich na presvedčení, že skutočné problémy rodiny referendum nijako nerieši,
že tie sú predovšetkým sociálne a vzťahové a nesúvisia s referendovými otázkami. Preto autori
týchto textov spochybňovali heslá o referende „o rodine“ alebo „za rodinu“.
V približne rovnakej miere sa objavoval opačný argument, že rodinu treba v súčasnej civilizačnej
dekadencii chrániť a referendum to robí, preto je dôležité sa na ňom zúčastniť.
Názory postavené na argumente označenom „nanucovanie zhora“ sa voči referendu vymedzovali
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negatívne na základe odporu voči vonkajšiemu zasahovaniu do otázok svedomia a morálky a voči
nelegitímnym snahám cirkvi brať na seba úlohu autority.
Na opačnom názorovom póle bol zasa veľmi silný argument odporu voči manipulácii zo strany
spoločenských elít a médií, ktoré (postrádajúc legitimitu) tlačia na zmeny morálnych spoločenských
nastavení.
Názory v prospech referenda často stáli aj na argumente demokracie, čiže potreby zúčastniť sa na
referende z úcty k demokratickému fungovaniu spoločnosti a základnému nástroju demokratického
výkonu moci. V tejto časti názorového spektra sa opakoval aj argument prirodzenosti (rešpektu voči
norme danej Autoritou, ktorú nemožno beztrestne ignorovať, alebo dokonca meniť); argument
LGBTI aktivizmu (menšina neférovo manipuluje väčšinu); potreby mužského a ženského vzoru vo
výchove dieťaťa; nadradenosti rodičovských práv nad právami školy (štátu) alebo negatívneho
postoja voči homosexualite (nie je výrazom pôvodného Božieho plánu a treba ju niesť ako kríž –
nie podporovať a rozvíjať).
Naopak, názory proti referendu sa opierali aj o argument nepotrebnosti hlasovania (nič nerieši,
a teda je zbytočné a nezaujímavé); poukazovali na vývoj (stotožnený s pokrokom, protirečiť mu
znamená zmýšľať „stredoveko“); vyvracali fámy a hoaxy (spojené najmä so sexuálnou výchovou,
ktorá je podľa týchto autorov potrebná a užitočná, takže nič z toho, čím strašia zástancovia
referenda, nehrozí); kritizovali cirkev (najmä tesne pred referendom – ako škodlivú inštitúciu,
mamonársku, mocichtivú a pokryteckú).
Zdanlivo súvisiaci, ale v podstate odlišný, bol argument „iného kresťanstva“ postavený na
presvedčení, že súčasná cirkev sa odklonila od Ježišovho odkazu milosrdenstva, lásky a dialógu.
Tento argument sa objavil v poslednom skúmanom týždni a bol naviazaný na tému kresťanstva ako
takého, ktorá v tomto období získala pomerne výrazné postavenie. Autori uvažovali o pravom
poslaní kresťanstva a videli rozpor medzi slovenskými zástancami referenda a pápežom
Františkom. Osemnásti kresťanskí teológovia sa podpísali pod vyhlásenie, v ktorom tvrdili, že
„referendum je misijne kontraproduktívne a kompromituje zvesť evanjelia Ježiša Krista v očiach
spoločnosti. Poslaním kresťanov je šírenie zvesti, ktorá je ponukou pre každého človeka.“ Štefan
Hríb v Týždni kritizoval karikovanie kresťanstva „emočným striptízom a dobre mysleným, no
plytkým nadšenectvom“. Agresívnejšie mediálne prejavy apelovali vyslovene na presvedčenie
o zadubenosti kresťanov a diletantizme iniciátorov referenda.
Argumentačná kategória objektivity sa týkala diskusií o neodvysielaní reklamných šotov aliancie,
resp. gréckokatolíckej liturgie. Poukazovalo sa na nutnosť dať priestor obom stranám (takže keď
jedna diskusiu odmietne, nemožno dať priestor ani druhej). Na chvoste zoznamu argumentov
s výskytom nad päť textov sa objavilo presvedčenie o potrebe ideovej vyprofilovanosti politických
strán (autori kritizovali neochotu Smeru a ďalších strán nedať jasné stanovisko k hlasovaniu
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v referende). Politológ Grigorij Mesežnikov nazval odporúčania zúčastniť sa, ale bez konkrétneho
návodu, ako hlasovať, „vrcholom cynizmu a pokrytectva“.
Okrem týchto sme zaregistrovali ešte ďalších 38 argumentačných kategórií. Napr. tvrdenie, že
sexualita nie je podstatná pre šťastie človeka a má byť podriadená rozumu; že inštitút manželstva
má byť v prvom rade v službe osobného šťastia jednotlivca; že objektivita nemôže byť modlou; že
sa porušuje náboženská sloboda či sloboda prejavu; že neexistuje právo na dieťa; že na deťoch sa
neexperimentuje; že demokracia a štát sú v kríze (demokracia sa zvrháva na populizmus a štát
stráca dôveryhodnosť); že cirkev by nemala vlastniť moc a vládnuť; že referendum je dôkazom
vyšinutej proruskej geopolitickej orientácie (Martin M. Šimečka nazval kresťanských aktivistov
a ostatných účastníkov referenda „Putinovými užitočnými idiotmi“); že referendová diskusia
rezignovala na dialóg a hľadanie toho, čo obe strany spája.
Záver
Predložená analýza mediálneho referendového diskurzu ukázala, že referendum zamerané na
zachovanie inštitútu manželstva iba pre heterosexuálne páry, na ochranu detí pred adopciami
homosexuálnymi pármi a na posilnenie práv rodičov voči škole v prípade morálne ladených
problémov sa v spoločenskej debate odrazilo v štyroch základných komunikačných líniách:
1. homosexuálny životný štýl, homosexualita, problémy homosexuálov;
2. cirkev všeobecne a cirkev v našej spoločnosti, kresťanstvo ako také;
3. názorové a hodnotové rozdelenie spoločnosti;
4. rodina, manželstvo, problémy rodín.

V menšinovom postavení sa ocitla ešte téma sexuálnej výchovy.
Tieto línie sú zrejmé z tematickej aj argumentačnej analýzy, keď abstrahujeme od zaoberania sa
hodnotovo neutrálnymi alebo nevýraznými záležitosťami, ako referendová kampaň, postoje
politikov k referendu, špekulácie o politických ambíciách strojcov referenda a pod. Poradie
jednotlivých línií pritom odráža mieru ich prítomnosti vo verejnom diskurze. Jednoznačne
najvýraznejšia bola línia homosexuality a homosexuálov, ktorá si uzurpovala približne štvrtinu
priestoru. Približne pätinová pozornosť sa venovala cirkvi, približne šestinová rozdeleniu
spoločnosti a podobne aj rodine.
Možno teda skonštatovať, že zámer zacieliť pozornosť na rodinu, jej ohrozenie a potrebu ochrany
vyšiel iba čiastočne: možno sa o nej hovorilo viac než kedykoľvek predtým, čo organizátori
viackrát s uspokojením kvitovali, ale v porovnaní s ostatnými líniami diskurzu ostala na chvoste
záujmu. Tento „rodinný“ diskurz sa pritom niesol v dvoch základných tónoch stojacich v opozícii:
na jednej strane zaznievalo tvrdenie, že problémy rodiny sú úplne iné (sociálne, vzťahové a pod.),
referendum sa ich nijako nedotýka, nerieši ich a rodinám nepomôže – a na druhej strane sa ozývalo,
že rodina je dôležitá a zaslúži si ochranu. Tento druhý argument nesie menší emotívny náboj, je
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abstraktnejší, všeobecnejší, a teda menej príťažlivý a pôsobivý. Na okraji tejto línie diskurzu sa
ocitla ešte polemika o nadradenosti a podradenosti práv rodičov a školy/ štátu, pričom jedna strana
zastávala vyššie práva rodičov, druhá naopak.
Zvyšok diskurzu bol takpovediac mimo témy. Najvýraznejšia línia homosexuálov a homosexuality,
prípadne adopcií v homosexuálnych pároch nadobúdala dve základné (pomerne rovnocenné)
argumentačné polohy: schvaľovanie životného štýlu homosexuálov ako prirodzeného a normálneho
a volanie po zrovnoprávnení tejto utláčanej menšiny, čiže po spoločenskej akceptácii jej životného
štýlu. Druhá strana sa tejto emočne vypätej téme vyhýbala, takže protiargumenty (o tom, že
homosexualita a homosexuálny životný štýl nie sú prirodzené a nie je vhodné ich podporovať a
rozvíjať) zaznievali len veľmi ojedinele (2 % v rámci argumentačných kategórií).
Ešte väčšmi sa od témy referenda odkláňala tematická a argumentačná línia kresťanstva a cirkvi.
V rámci nej sa pozornosť sústredila najmä na silný odpor voči manipulácii zo strany cirkvi, ktorá
z pozície nedemokratickej, nelegitímnej autority zasahuje do života spoločnosti, túži po moci, chce
ľuďom zhora nanucovať pravidlá morálky, pričom sama zaspala vývoj, nepochopila pokrok a nemá
na zreteli dobro človeka. Tieto argumenty viac-menej nemali oponentov, protihlasy zaznievali len
veľmi ojedinele.
Silno emotívny charakter diskurzu splodil „nechcené dieťa“ akejsi meta-línie, v ktorej sa diskurz
zaoberal sám sebou: vlastným vnútorným napätím a následným rozdelením medzi účastníkmi
komunikácie. Táto polarizácia bola vnímaná a interpretovaná jednoznačne negatívne, ako niečo
škodlivé a nežiaduce. Zástancom opačných názorov (nie však obojsmerne, ale zástancom proreferendových názorov zo strany zástancov proti-referendových názorov) bola prisudzovaná
nenávisť, fašizujúca

mentalita, absencia tolerancie,

fundamentalistická výbojnosť. Toto

presvedčenie tiež nenašlo oponenta, názory, že rozdelenie je zdravé a nevyhnutné, prakticky vôbec
nezaznievali.
Pred tým, ako na základe týchto zistení vyslovíme závery, pozrime sa ešte na kľúčové
argumentačné línie zástancov referenda. Boli dve:
1. manipulácia zo strany elít a médií,
2. prirodzenosť.

Abstrahovali sme od už spomenutej línie významu rodiny a potreby chrániť ju. Túto argumentačnú
líniu nepovažujeme za podstatnú, pretože jednak (ako sme už uviedli) bola príliš všeobecná
a obsahovo prázdna a jednak ju z veľkej časti prezentovali nie ľudia bytostne s referendom spätí
(iniciátori, organizátori, nadšenci), ale politici a iné osobnosti, ktorí s referendom nemali veľa
spoločného. Argument ochrany rodiny sa teda stal akýmsi vyprázdneným klišé. My sme sa usilovali
„vyhmatnúť“ esenciálne (podstatové) argumenty.
Prvým a najpoužívanejším argumentom na strane zástancov referenda bolo odmietanie manipulácie
21

zo strany elít a médií. Tvrdilo sa, že niektoré spoločenské elity s podporou médií nedemokraticky,
a teda nelegitímne, bez ohľadu na skutočné presvedčenie a vôľu spoločnosti presadzujú svoje
ideologické vízie. Poukazovalo sa na nebezpečenstvo takéhoto konania a vyzývalo sa na aktívny
odpor proti nemu. Referendum sa chápalo ako prejav tohto odporu.
Druhý zásadný argument vychádzal z presvedčenia o prirodzenom poriadku vecí, ktorý je
garantovaný Bohom (ako jeho pôvodcom) a poznateľný. Chápanie prirodzeného sa z tohto pohľadu
odvíjalo od interpretácie Božieho zámeru a stálo v opozícii voči stotožňovaniu prirodzenosti s tým,
čo je vrodené, dané, nie slobodne zvolené. Dochádzalo tak napr. k priamemu protikladu v postoji
k homosexualite a homosexuálnemu správaniu: odporcovia referenda označovali tieto javy za
prirodzené (viď argumentačnú líniu schvaľovania homosexuálneho životného štýlu) a zástancovia
referenda ich považovali za neprirodzené (v rozpore s pôvodným Božím poriadkom).
Je teda zrejmé, že kľúčové argumentačné línie oboch strán majú istý spoločný základ (topos) a že
môžeme pomenovať dva takéto základy:
1. manipuláciu,
2. prirodzenosť.

Obe strany prejavovali silnú nevôľu voči manipulácii. Rôznili sa len v chápaní subjektu
manipulácie – jedni z nej vinili cirkev (a širšie propagátorov referenda) a druhí určité spoločenské
elity (a médiá). Obe strany považovali subjekt manipulácie za samozvaný, nelegitímny, invazívny.
Zároveň sa obe strany odvolávali na prirodzenosť, ktorú však chápali zásadne odlišne. Jedni ju
odvodzovali od Božej autority, druhí taký vzťažný bod nemali a odvolávali sa skôr na „vrodenosť“.
Ak je homosexuálne cítenie človeku dané bez ohľadu na jeho vôľu, je prirodzené.5
Ukazuje sa teda, že ak by mala referendová diskusia smerovať k podstate, mala by sa týkať toho,
kto vlastne manipuluje, a toho, čo je vlastne prirodzené. Obe témy však akoby prekračovali rámec
prirodzeného poznania a vyžadovali si vieru: že svet stvoril dobrý Boh a že kľúče zveril svojej
cirkvi.
V úvode naznačený „liberalizmus“ slovenských médií teda súvisí s ne-vierou ich tvorcov. V tomto
zmysle je do značnej miery prirodzený a pochopiteľný. Azda zarážajúcejší je súlad týchto neveriacich médií s významnou časťou slovenskej (veriacej?) populácie. Analýza referendového
mediálneho diskurzu otvorila teda ďalšie otázky: Prečo v slovenských mienkotvorných médiách
prevažuje ne-viera? Ako je potrebné, užitočné, možné na to reagovať? Prečo majú mediálne
posolstvá vychádzajúce z ne-viery takú pozitívnu odozvu v slovenskej spoločnosti? V skratke by
sme tieto (a ďalšie) otázky mohli nazvať otázkami o novej evanjelizácii.
5

Táto argumentácia však ešte nie je dopracovaná do dôsledkov a má slabé miesta. Na jedno upozornil napr. Peter
Václavík, keď v časopise Týždeň polemizoval s názorom Martina Mojžiša, že „obidve (heterosexuálna a homosexuálna
súlož) sú prirodzené. Inak by tu neboli.“ P. Václavík kontroval: „Ale tu sú aj súlož so zvieratami, mŕtvolami, maloletými,
‚grupáky’...“ (VÁCLAVÍK, P.: AD Martin Mojžiš, Ísť či neísť na referendum? Nie. In: Týždeň, 2015/8, ročník XII, s. 15.)
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Konzervatívny denník – nová mediálna alternatíva
Imrich Gazda
Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Po skončení referenda o ochrane rodiny vo februári 2015 som pre Postoy.sk napísal komentár,
v ktorom som konštatoval, že „referendum možno interpretovať aj ako sčítanie aktívnych katolíkov.
Ukázalo sa, že na Slovensku tvoria výraznú menšinu. Nie je to šokujúce zistenie. Len potvrdenie
toho, že sa postupne približujeme situácii na Západe“6.
Následne som citoval staršie vyjadrenie kardinála Josepha Ratzingera z roku 1996: „Asi by sme
mali opustiť predstavu o všeľudovej cirkvi. Možno stojí pred nami inak usporiadaná nová epocha
cirkevných dejín, v ktorej bude stáť kresťanstvo opäť v znamení horčičného zrnka, v zdanlivo
bezvýznamných malých skupinách, ktoré však budú intenzívne vystupovať proti zlu a do života
vnášať dobro; uvádzať doň Boha.“7
Podobný pohľad ponúkol v týždenníku .týždeň novinár František Múčka: „Hoci traja zo štyroch
Slovákov vieru v podstate nepraktizujú, na pomery postmodernej Európy je na Slovensku aktívnych
veriacich ešte dosť. Je to síce menšina, ale dá sa nazvať nadkritickou menšinou.“8 Čo rozumie pod
termínom „nadkritická menšina“, Múčka vysvetlil niekoľko dní na to v rozhovore pre Postoy.sk: „Je
to menšina, ale v takom počte, ktorý znamená, že bude svojou aktivitou zasahovať do verejného
priestoru. Bude ju cítiť, bude sa vymedzovať, a to viac ako doteraz.“9
Myšlienka, že aktívni veriaci sú v slovenskej spoločnosti menšinou, ale nadkritickou (Múčka) a
dobrotvornou (Ratzinger), je kľúčová pri opise vzniku konzervatívneho denníka. Jeho príprava je
priamym dôsledkom premien našej spoločnosti, ktorá je stále vnímaná ako konzervatívna
(kresťanská), hoci v praxi sa konzervatizmus (kresťanstvo) stáva okrajovou záležitosťou.
Táto marginalizácia je zreteľná aj v médiách. „Medzi významnými slovenskými denníkmi,
týždenníkmi či televíziami nie je ani jedno médium, ktoré by reprezentovalo konzervatívny pohľad
na svet. Naopak, ukázalo sa, že proti takémuto videniu sveta bojujú. V slovenskej verejnej debate
tak chýba dôležitý hlas. Rozhodli sme sa pomôcť tomu, aby sa táto situácia zmenila,“ napísali
v prvej verejnej výzve iniciátori založenia konzervatívneho denníka.10 Slová o stave mediálneho
priestoru potvrdilo správanie slovenských médií počas predreferendovej kampane, čo sa stalo aj

6

Imrich Gazda, Aktívni katolíci tvoria menšinu, ukázalo neúspešné referendum, http://www.postoy.sk/content/aktivnikatolici-tvoria-mensinu-ukazalo-neuspesne-referendum
7
Peter Seewald – Joseph Ratzinger, Soľ zeme, Trnava: SSV, 1997, s. 15.
8
František Múčka, Slovensko po referende, http://dennik.tyzden.sk/fero-mucka/2015/01/28/slovensko-po-referende/
9
Imrich Gazda, Fero Múčka: Naši komentátori sú úplne mimo, http://www.postoy.sk/content/fero-mucka-nasikomentatori-su-uplne-mimo
10
Postoy.sk, Vytvorme konzervatívny denník, http://www.postoy.sk/content/vytvorme-konzervativny-dennik (2015-0216)
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objektom analýzy mediálnej teoretičky Terézie Rončákovej.11
Skôr, ako sa budeme venovať vzniku konzervatívneho denníka, je potrebné opísať cestu, ktorá
k nemu viedla.
Desaťročie portálu Postoy.sk
Priamym predchodcom konzervatívneho denníka bol portál Postoy.sk, ktorý vznikol 1. júna 2005.12
Autormi myšlienky založiť portál so silným vnútorným presvedčením, ale zároveň otvorený dialógu
s nositeľmi iných názorov, boli Matúš Demko a Ján Luterán – v tom čase študenti Univerzity
Komenského v Bratislave (UK). Keďže ani jeden z nich nebol rodeným Bratislavčanom (Demko
pochádza z Ružomberka – Černovej a Luterán z Košíc), pričom najmä Ružomberčan Demko mal
živé vzťahy so študentmi Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), Postoy.sk sa na začiatku
kreoval ako projekt študentov UK a KU. Medzi nich patrili Terézia Rončáková, František Kolek,
Imrich Gazda, ale aj Ondrej Sočuvka či Milan Garbiar. Okrem nich sa počas desiatich rokov
existencie Postoy.sk v redakcii prestriedalo mnoho mladých ľudí, často študentov KU
v Ružomberku, z ktorých viacerí sú dnes profesionálni novinári.
Idea, ktorá stála za vznikom Postoy.sk, bola zahrnutá aj do prvého editoriálu: „Chceme
kráčať dialógom k pravde. Nie ku kompromisu. Svoje názory chceme hájiť, chceme si za nimi stáť,
ale zároveň chceme počúvať aj názory iných. Pravda je len jedna. A táto Pravda nás vyslobodí. Na
ceste k nej nechceme byť súpermi, ale spolupútnikmi.“13
Zámer tvorcov portálu odkrýva už samotný názov Postoy. „Názov nášho portálu je slovnou
hračkou. Postoy sa skladá z dvoch slov: position (stanovisko) a toy (hračka). Chceme svoje názory
nielen prezentovať, ale chceme sa s nimi hrať (nie zahrávať sa!) – chceme ich dopĺňať, obohacovať,
kreovať. Nechceme ustrnúť v zabehaných názorových schémach, ale chceme byť tvoriví a
inovatívni. Sme si však vedomí, že niekedy aj to staré je večne nové.“14
Prvým šéfredaktorom Postoy.sk bol zakladateľ Matúš Demko (2005 – 2008), ktorého nahradili
Pavol Rábara (2008 – 2010; 2011 – 2013), Imrich Gazda (2010 – 2011) a Lukáš Obšitník (2013 –
doteraz).
Počas desaťročnej histórie Postoy.sk získal niekoľko významných ocenení. Autor textu sa stal
laureátom Novinárskej ceny za rok 2006 v kategórii najlepší komentár za text 11. september 2011:
Je zodpovedný Západ? Matúš Demko v roku 2008 dostal osobitnú prémiu pre mladého novinára do
27 rokov v Novinárskej súťaži Slovenského syndikátu novinárov. V roku 2011 Postoy.sk získal
11

Terézia Rončáková, Referendová diskusia bola o chápaní milosrdenstva a pokrytectva (analýza IV),
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Templeton Freedom Awards od nadácie Atlas Economic Research Foundation.
Ako však uviedli Matúš Demko a Peter Olekšák, „história časopisu Postoy.sk nie je ani tak
o historických dátumoch a prelomoch, predovšetkým je to príbeh ľudí, príbeh tém, príbeh autorov,
ktorí časť svojho života prežili aktívne ako priatelia ,dialógu k pravde´“15.
Postoy.sk bol počas takmer celej svojej existencie dobrovoľnícky, prevažne študentský projekt, bez
akéhokoľvek finančného zázemia. Je prekvapujúce, že napriek tomu – alebo práve vďaka tomu? –
priniesol stovky zaujímavých článkov a oslovil desaťtisíce čitateľov, ktorí okolo portálu vytvorili
živú, uvažujúcu komunitu.
Vznik konzervatívneho denníka
Pri príležitosti blížiaceho sa desiateho výročia vzniku Postoy.sk začali jeho zakladatelia a súčasní
tvorcovia uvažovať, čo ďalej. Črtali sa dve možnosti: nechať ho ďalej prežívať ako autorskočitateľskú platformu početnej, ale relatívne uzavretej komunity alebo ho posunúť na
profesionálnejšiu úroveň, čo by si však vyžiadalo omnoho silnejšie autorské, čitateľské a,
samozrejme, finančné zázemie.
Uvažovanie, ktoré sa začalo v jeseni 2014, preťala predreferendová kampaň a samotné referendum,
ktorým sme aj začali tento text. Postoy.sk bol jedným z mála médií, ktoré stáli proti presile
mainstreamových médií. Aktívni kresťania (konzervatívci) si opätovne uvedomili, že na Slovensko
chýba médium, ktoré by korešpondovalo s ich videním vecí verejných. Naše pozvoľné uvažovanie
sa zrazu stretlo s intenzívnym dopytom po vzniku konzervatívneho denníka, ktorého základ by mal
tvoriť Postoy.sk.
V polovici februára sme na portáli Postoy.sk zverejnili výzvu Vytvorme konzervatívny denník:
„Počas posledných týždňov sme tiež oslovili viacero významných slovenských novinárov,
komentátorov, podnikateľov a predstavili sme im svoju myšlienku. Ich odpovede nás prekvapili.
Začíname veriť, že na Slovensku naozaj existuje silný potenciál vytvoriť plnohodnotné
konzervatívne médium. No potrebujeme k tomu aj vás. Preto vás prosíme o podporu. (...) Náklady
na štart internetového konzervatívneho denníka odhadujeme na 80-tisíc eur.“16
Počas jedného mesiaca nás podporilo viac ako 250 ľudí, vďaka ktorým sme vyzbierali polovicu
z cieľovej sumy. Vďaka tomu sme začiatkom mája mohli získať vlastné redakčné priestory, na plný
úväzok zamestnať prvých dvoch redaktorov (Peter Kremský a Pavol Rábara zanechali svoje miesta
vo veľkých médiách, aby mohli vytvoriť jadro rozbiehajúceho sa projektu), vylepšiť stránku
Postoy.sk a začať pripravovať stránku konzervativnydennik.sk a spustiť vlastné spravodajstvo.
15
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Popri tom sa súčasťou Postoy.sk stal špecializovaný portál Svet kresťanstva.
Popri získavaní finančných prostriedkov od drobných darcov sme nadviazali kontakty s väčšími
donormi, uchádzali sme sa o 2 percentá z daní a začali sme oslovovať potenciálnych inzerentov.
V druhej polovici mája, keď vznikal tento text, sme na stránke konzervatívneho denníka mohli
avizovať, že „od 1. septembra by malo pre konzervatívny denník pracovať minimálne šesť
profesionálnych novinárov a ďalší spolupracovníci, vďaka čomu zabezpečíme plnohodnotný
a kvalitný obsah“17. Aby od septembra 2015 mohol konzervatívny denník plnohodnotne fungovať,
stála pred nami výzva do konca júna vyzbierať ostávajúcich 30 000 eur.
Tých výziev však bolo nepomerne viac. Všetko sa dialo za pochodu, s množstvom úloh muselo
denne zápasiť niekoľko jednotlivcov. Istým spôsobom sme sa vrátili tam, kde sme začínali pri
zakladaní portálu Postoy.sk – silná idea natoľko ovládla niekoľkých ľudí, že boli ochotní obetovať
sa pre ňu bez ohľadu na to, čo z toho budú mať.

Dôstojnosť ženy a jej odraz v mediálnom priestore
Mária Raučinová
Fórum života
Istá dáma sa na mňa obrátila s otázkou: prečo máme ženu vyzdvihovať a hovoriť samostatne o jej
dôstojnosti? Otázka ma zarazila práve preto, že šlo o ženu. Je azda nejaký rozdiel medzi ľudskou
dôstojnosťou a dôstojnosťou ženy?
Ľudská dôstojnosť vyplýva zo základného faktu príslušnosti človeka k ľudskému rodu. Homo
(človek) je v poriadku biológie vyššie ako živočích, má schopnosť myslieť, rozhodovať, má
duchovný rozmer. Prislúcha mu aj vyššia dôstojnosť. V personalistickom (persona = osoba) chápaní
dôstojnosť človeka vyplýva z toho, že je osobou, čiže jednotou tela, duše a ducha.
Dôstojnosť ženy však vychádza aj zo skutočnosti, že je ženou, že má ženské pohlavné určenie a plní
v živote poslanie ženy. U každej osoby patrí k jej identite aj konečný cieľ a zameranie. Ak by sme
odstrihli túto zložku, redukovali by sme osobu v jej celku. Na takúto redukciu človeka v dnešnej
17
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kultúre často upozorňoval vo svojich dokumentoch pápež Benedikt XVI. (podobný postoj zastávajú
viacerí filozofi kresťanského personalizmu). Žiaľ, transcendentný rozmer človeka (rozmer, ktorý
presahuje ľudskú dimenziu a poukazuje na vzťah k pôvodcovi stvorenej reality) je v dnešnej kultúre
ignorovaný, a preto dochádza nielen k obmedzenému, ale často až k popretiu ľudskej dôstojnosti.
Žena je osoba, ktorá materstvom pripravuje prostredie pre vznik nového ľudského života, je teda
pre človeka prichádzajúceho na svet prvou sprostredkovateľkou lásky. Sprostredkuje dar nového
bytia tomuto svetu. „Ďakujem za každú ženu – za to, čo tvorí večný rozmer jej ženskej dôstojnosti,
za veľké Božie diela, aké sa v nej a cez ňu uskutočnili v histórii ľudstva,“ napísal v prekrásnom
Liste ženám pápež Ján Pavol II. Žena má teda nielen čisto ľudský, ale aj večný rozmer, z oboch sa
rodí jej dôstojnosť. Čo je večným rozmerom ženy? Večný rozmer už nie je spojený čisto
s biologickým plodením a rodením detí. Pretrváva vo večnosti vo forme šírenia ohniska lásky.
Každá osoba je od začiatku svojho jestvovania darovaná zo vzťahu (troch božských osôb), počatá
zo vzťahu muža a ženy a je určená pre vzťah lásky - k Bohu a k ľuďom. Aj keď sa láska do
definície nedá uzavrieť, mnohí filozofi a teológovia ju charakterizovali ako dôverné stretnutie
a poznávanie dvoch osôb v intímnom vzťahu ja – ty. Filozof Martin Buber a ďalší personalistickí
filozofi rozlišujú tzv. objektové poznávanie vo vzťahu ja – ono (keď subjekt pristupuje k druhému
s odstupom, ako k predmetu), a tzv. subjektové poznávanie vo vzťahu ja – ty (v stretnutí, ktoré je
láskou a najvyššou zodpovednosťou jedného za druhého). Práve žena pre svoje materské poslanie je
šíriteľkou vzťahu typu ja – ty, preferuje osobné vzťahy.
V žene rozoznávame tri základné rozmery:
Materský

(v

zmysle

biologickom

i duchovnom).

V najširšom

význame

ide

o vzťah

starostlivosti, záujmu a blízkosti k druhej osobe.
Rozmer čistoty srdca. Žena inklinuje k priezračnosti a otvorenosti srdca, má vzťah k etickým
hodnotám.
Prozreteľnostný rozme, alebo prorocký rozmer, ktorý je vyjadrený schopnosťou ženy vidieť
pohľadom lásky. Prorok je totiž ten, kto vidí prítomnosť v súvislostiach, nejde o predpovedanie
budúcnosti, ale o prozreteľné videnie prítomnosti v láske a v pravde.
Podľa kresťanského učenia má každý pokrstený človek trojaké poslanie: prorocké, kňazské
a kráľovské. U ľudí, ktorí nie sú pokrstení, nemusí ísť o vedomú účasť na týchto poslaniach, no aj
oni ich vo väčšej či menšej miere napĺňajú.
Prorockým poslaním ženy je ohlasovať prvenstvo medziosobnej lásky. Vzťah k človeku je pre ňu
dôležitejší ako vzťah k veciam. Muž je zaujatý svetom vecí, produktov, úkonmi súvisiacimi
s výrobnou činnosťou. Jeho spôsob myslenia sa zameriava na tvorbu, skladbu, štruktúru, analýzu.
Rozoberá celok, aby ho preskúmal. Žena má bližšie k osobe, je fascinovaná vnútorným životom
a zákonitosťami súvisiacim so vznikom a priebehom života. Hľadá súvislosti, spája, zjednocuje do
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celku, má schopnosť syntéz, mnohostranné videnie. Tieto rozdiely medzi mužmi a ženami sa
vyskytujú v priemere, čiže predpokladajú v jednotlivých prípadoch odklon, lebo muž a žena sú vždy
konkrétne osoby. Nejde však o mužské a ženské stereotypy, ktoré by bolo treba búrať, ale o
špecifické rozdiely, ktoré obohacujú obe pohlavia a vytvárajú predpoklady pre ich príťažlivosť,
spoluprácu, priateľstvo a spolunažívanie. Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na podceňovanie
druhého pohlavia, naopak, sú predpokladom pre vzťah. „Milovať znamená byť s druhým zajedno
v rozdielnosti,“ píše francúzsky filozof Jean Lacroix. Prorockým poslaním ženy je nasmerovať
muža k osobe. Cez ženu, jej blízkosť, citlivosť a záujem si muž väčšmi uvedomuje aj hodnotu
vlastnej osoby.
Kto hovorí „áno“ na lásku, musí byť vždy pripravený na obetu a utrpenie. Druhou výsadou ženy je
schopnosť obetovať sa (v náboženskom jazyku ide o kňazské poslanie). Žena sa zrieka seba
v prospech dieťaťa, manžela, rodiny, v starostlivosti o druhých ľudí. Vždy myslí na osobu a jej
dobro, aby sa druhý človek cítil prijatý, pochopený, milovaný. Žena „objíma“ osobu láskou v srdci.
Tento jej „génius obety“ niekedy ide až po hranicu obety vlastného života. V náboženskom zmysle
je to aspekt, vlastnosť Boha, ktorý je darovaný žene, aby ho zviditeľňovala vo svete. Zrieknutím sa
svojho egoizmu žena nestráca seba, naopak, nachádza svoju identitu na hlbšej úrovni. V súčasnosti
kultúra čoraz väčšmi vytláča utrpenie a bolesť zo života. Našou úlohou je bolesť tíšiť
a kompenzovať ju láskou, najmä u druhého človeka. Prijatie vlastnej bolesti a utrpenia však pomáha
človeku dozrievať, uvedomiť si krehkosť a závislosť od iných. Žena svojou obetou pripomína svetu
túto skutočnosť.
Tretie poslanie ženy je kráľovské poslanie. V čom môže žena kraľovať? V kráse, ktorá je
nepominuteľná. Život je krásou a žena má moc ho chrániť celkom od jeho počiatku na bunkovej
úrovni až po posledný výdych zrelého človeka pri smrti. Má schopnosť chrániť aj duchovný život
človeka. Teda kraľuje nielen v starostlivosť o materiálnu existenciu človeka, ale aj o jeho morálnu
integritu. Výrok veľkých filozofov Tomáša Akvinského „milujúci si želá pre milovaného, aby žil“,
alebo filozofa Mauricea Blondela „láska je v konečnom dôsledku to, čo dáva bytie“, je plným
vyjadrením kráľovského poslania ženy. Kto naozaj miluje, chráni život. Posol lásky je vždy aj
poslom života. Žena potvrdzuje svoju dôstojnosť, a poslanie a zjavuje svoju krásu, ak chráni život
v sebe, vo svojom okolí, i vo svete. Žena, ktorá šíri násilie, militantnosť a boj, zrádza svoju identitu.
Kráľovské poslanie ženy spočíva v službe životu. Život, ktorý chráni, jej dodáva krásu a hodnotu.
Akými spôsobmi súčasná kultúra, osobitne mediálna kultúra, zasahuje do dôstojnosti ženy? Deje sa
to na všetkých troch úrovniach jej poslania: na úrovni materstva, čistoty a integrity jej srdca a jej
prorockej úlohy.
Na úrovni materstva
Prostredníctvom médií a inštitucionalizovaných feministických ľudskoprávnych prúdov sa rozširuje
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kultúra falošnej slobody v podobe „možnosti voľby“ (žena si môže vybrať, či si počaté dieťa nechá
alebo nie). Ide o klamlivú myšlienku podpory slobody a práv ženy, pretože sloboda nikdy nemôže
ísť proti životu druhého človeka. S tým súvisia aj snahy o deformovanie vedy a poznatkov o
začiatku života. Argumenty o zhluku buniek, o nezahniezdení embrya, o predembryu, o neskoršom
formovaní orgánov srdca, nervovej sústavy, mozgu a majú spochybniť presnú hranicu vzniku
života, aby obhájili legalitu potratu. Médiá vo veľkej miere z nevedomosti alebo i zámerne v súlade
s marketingovou politikou potratových inštitúcií napomáhajú šíriť tieto falošné idey. Generácia žien
vyrastajúca v deformovanej kultúre mainstreamových médií už nevníma, že je manipulovaná a že sa
jej nedostáva pravdivých informácií.
Iným hrubým zásahom do dôstojnosti a integrity ženy je oddelenie plodnosti od sexuálnej radosti,
tzv. antikoncepčná mentalita. Ak plodnosť a sexuálne potešenie nie sú spojené, prestávajú byť
zdravou sexualitou. Ak preváži iba plodnosť, žena sa stáva nástrojom rodenia detí, radosť zo
sexuality je napadnutá strachom pred ďalším a ďalším materstvom. Ak prevažuje rozkoš a plodnosť
sa zaznáva, sexualita sa stáva nekontrolovanou silou, ktorá sa v konečnom dôsledku stavia proti
dôstojnosti človeka. Vrhá ho k metódam zabraňujúcim počatie, ba aj ničiacim počatý život v jeho
najranejšom či v neskoršom štádiu. Sloboda ženy sa napokon stráca, lebo koná pod tlakom strachu
z tehotenstva.
Na materstvo ženy sa v posledných rokoch útočí vysoko sofistikovaným spôsobom - podporou tzv.
náhradného (surogátneho) materstva. Ide o poskytnutie maternice (za peniaze, deklarované ako
finančná úhrada spojená s výdavkami na vyšetrenie a starostlivosť o tehotnú matku) s cieľom
„pomôcť“ bezdetným párom. Je to útok na city ženy a snaha vzbudiť v nej ľudomilný postoj. Proces
tohto premysleného plánu je očividný. Najprv sa rozšírením antikoncepcie alebo stimulovaním
mužskej erekcie (prostriedkov na trhu je nespočetné množstvo) dosiahne porucha prirodzenej
plodnosti, neskôr sa zúfalý problém bezdetnosti rieši umelým oplodnením s nemalými výdavkami
a stresmi a napokon je tu tretia možnosť – zadovážiť si dieťa náhradnou matkou (s vlastnými alebo
darcovskými pohlavnými bunkami). Obchod s vajíčkami a spermiami je vo svete aj na Slovensku
značne rozšírený. Spôsob úplného náhradného materstva (teda aj s darovaním vajíčok) je
vo viacerých krajinách otvorený aj pre homosexuálnych „rodičov“. Snahy o legalizovanie týchto
procedúr „zadováženia si dieťaťa“ sa stupňujú.
Ďalšie zásahy sa do dôstojnosti ženy sa dejú na úrovni duchovného materstva. Pod duchovným
materstvom rozumieme službu v oblasti starostlivosti o starých, chorých a nevládnych a rovnako na
úrovni výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Práve táto oblasť je doménou žien, ktoré z nejakých
(aj dobrovoľných) dôvodov nerealizujú svoje materstvo biologicky. Táto dôležitá oblasť služby
ľuďom je v súčasnej kultúre poddimenzovaná a finančne podhodnotená. Politika rodovej rovnosti
podporuje ešte výraznejší odliv ženských síl do výnosných oblastí ekonomiky, práva či techniky.
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Namiesto volania po finančnom zatraktívnení povolaní starostlivosti o starých a chorých, oblasti
zdravotníctva, výchovy a vzdelávania, narastajú trhové projekty v prostredí privatizačných
špekulácií, pričom skutočná pomoc odkázaným a chudobným sa často zhoršuje. Zároveň narastá
korupcia, klientelizmus a nespravodlivosť, zbavovanie sa nepohodlných pracovníkov. Ženy
zažívajú hlbokú frustráciu v sociálnej, zdravotníckej a učiteľskej práci. Strácajú záujem o to, čo by
prirodzene rady robili. Tým spoločnosť celkovo trpí. Médiá a reklamný priemysel tomu pridávajú
tým, že poukazujú na atraktívnosť iných profesií a omieľajú ťažkosti a problémy sociálnej sféry.
Ženám je v podvedomí vštepovaná nevýhodnosť práce v sociálnej oblasti. Prácu, ktorá by napĺňala
ich poslanie a upevnila v nich dôstojnosť a identitu ženy, zamieňajú za zamestnanie s vyšším
platom.
Na úrovni psychickej a morálnej integrity
Žena má blízko k ľudskému srdcu. Osobitne to platí pre ženu, ktorá má od mladosti čisté a úprimné
srdce. Pod čistotou sa nemyslí výhradne sexuálna abstinencia (hoci niekedy aj tá), ale súlad medzi
slovami a činmi – tzv. integrita osobnosti. Láska neznesie dvojtvárnosť, faloš, masku. Iba ten môže
v láske darovať seba, kto má sám osobnú integritu. Čím je integrita väčšia, tým je dar úplnejší. Žena
má prirodzenú tendenciu chrániť sa po morálnej stránke. Necitlivý zásah do jej sexuality (ktorá je
plne stotožnená s psychickou stránkou), spôsobuje nevyliečiteľné citové rany, ktoré sa odrazia vo
všetkých oblastiach jej ďalšieho života. Skorá sexualizácia dievčat ničí ich prirodzenú ochranu,
narušuje ich morálnu integritu a ničí prípravu na celoživotnú vernosť milovanému partnerovi.
Dievča, ktorého myseľ a obrazotvornosť sú od včasnej mladosti zaplnené sexuálnymi obrazmi,
nemôže rozvinúť svoje psychické danosti. Jej bytosť zostáva redukovaná len na telo. Potom sa stáva
hračkou, predmetom sexuálnych túžob. Tlač, obrazové a zvukové médiá sa často zameriavajú na
telovú stránku ženy. Žena sa stáva prostriedkom obchodných záujmov skryto alebo otvorene cez
mediálny priestor. Jej osobnosť sa rovná hodnote výrobkov. Okrem toho stupňuje v konzumentoch
túžbu po prezentovaných produktoch a u iných žien vyvoláva ustavičnú nespokojnosť so svojím
výzorom. Kozmetický a módny priemysel predstavuje ženu ako nedokonalú. Jej pokožka je raz
príliš svetlá, inokedy príliš tmavá, a preto musí použiť prípravky na zosvetlenie či stmavnutie tváre
a tela. Prirodzené vlasy sú raz husté, inokedy veľmi jemné, preto ich treba ošetriť, nechty pestovať,
nohy odchlpiť, riasy zvýrazniť, ani vôňa nie tá „správna“, preto je nevyhnutné všetko toto vylepšiť
kozmetickými prípravkami. Do tohto sveta nedokonalosti a nespokojnosti je žena od detstva
vrhnutá, čím podvedome stráca slobodu a sebavedomie.
Osobitne neľútostný k žene je hudobný a virtuálny mediálny svet. Obraz ženy je v ňom
zdeformovaný. „Čím väčšia komercializácia, tým negatívnejší portrét ženy“. Telesná stránka je
povýšená nad iné hodnoty, vyzdvihuje sa mladosť ba až detskosť, zdravie, dokonalá postava.
V médiách je zamlčaná alebo riadne poddimenzovaná pravda o starnutí človeka, chorobe, chudobe
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žien. Realita života hendikepovaných žien, imigrantiek takmer nemá miesto. Za ženskú dokonalosť
sa nepovažuje konkrétna osoba ženy, ale ženská ikona, vytváraná v dejinách vždy nanovo,
dostatočne vzdialená a nedosiahnuteľná v reálnom živote. V dôsledku nedosiahnutia tohto ideálu
ženy trpia komplexami, stávajú sa otrokyňami zmien, strácajú vnútorný pokoj, ktorý by boli
prameňom ich šarmu a vyžarovania do okolia. Z vlastnej nespokojnosti šíria nervozitu,
zatrpknutosť, sú nestále, často sa štylizujú do rozličných modelov žien. Typickým príkladom
negatívnych dôsledkov na ženu je modeling propagujúci anorektickú štíhlosť. Rozsiahly prieskum
vo Veľkej Británii na vzorke 3 000 prípadov anorexie potvrdil, že 90 % tejto nebezpečnej, ba
smrteľnej diagnózy vzniká vplyvom nesprávnej kultúry šírenej médiami, najmä v prostredí
rovesníčok. Čo môže ženu ochrániť pred takýmto útokom na jej telo a zdravie? Odstup od túžby po
dosiahnutí telesného ideálu a zameranie sa na trvalé osobnostné kvality v podobe služby
ľuďom, rozširovania poznania, rozvíjania duchovnej krásy.
Zaujala ma správa českého Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z roku 2003, ktorá sa
zaoberala obrazom žien a mužov v médiách. Vyplynulo z nej, že muži si v reklame všímajú viac
vzhľad a obnaženosť ženských postáv, ženy dávajú prednosť správaniu postáv či reklamovaným
výrobkom. Deformovaný obraz ženy v médiách redukovaný na telesný aspekt odrážal teda skôr
mužský pohľad na ženu. Tá istá správa zachytila najčastejšie vlastnosti prezentujúce ženu a muža
v médiách. U žien šlo na prvom mieste o koketnosť, za ňou stáli súcitnosť, márnivosť, starostlivosť,
poverčivosť, naivita; u mužov dominovala autorita, odvaha, krutosť, strategické uvažovanie, zmysel
pre humor. V denníkoch a televízii sa v súvislosti so ženou najväčšia pozornosť venovala témam
interrupcie, partnerstva, postavenia žien, najmenšia pozornosť pohlavným chorobám, drogám a
alkoholu.

Český prieskum potvrdil, že ženy aj muži sú v médiách často prezentovaní v

stereotypných predstavách, ich obraz neodráža skutočnú pravdu o nich.
Spôsob zobrazovania ženy ako objektu sexuálneho potešenia z nahoty a erotických scén nazvala
známa britská filmová kritička Laura Malveyová „voyerizmom“, teda sexuálnou úchylkou. Vystihla
tak podstatu tohto filmového „umenia“. Britská štúdia odhalila, že osobitne zraniteľnou skupinou
sexizmu sú tínedžerky. Až 43 % tínedžeriek na obrazovke je terčom sexuálnych narážok oproti
33 % dospelých žien. Tieto údaje dokumentujú posun sexizmu k mladšiemu dievčenskému veku.
K extrémne deformovanému obrazu ženy dochádza v pornografickom priemysle. Pornografia je
vykorisťovaním ženy, hlbokým zásahom do jej dôstojnosti so znakmi popretia ženskej identity.
V dôsledku finančných obratov sa pornografia legalizovala, dnes ide o oblasť priemyslu. Keďže je
povolený u dospelých, stáva sa lákadlom aj pre mladistvých. Pornografický priemysel deformuje
obraz nielen o žene, ale o celej ľudskej sexualite. Žiaľ, čoraz väčší počet mladých ľudí podlieha
tomuto deformovanému obrazu, čím stráca zdravý zmysel

pre sexualitu. Sexualita už nie je

spôsobom upevňovania trvalého vzťahu k milovanej osobe a výzvou na realizovanie lásky, ale
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vybičovaním pudov s čoraz tvrdšími metódami na ich uspokojenie. Následkom konzumácie
pornografie upadá v kultúre zdravá sexualita a príťažlivosť medzi mužom a ženou. Pornografia ničí
slobodu človeka, vedie k závislosti a otroctvu. Mnohé bývalé pornografické herečky priznávajú, že
ide o lož v sexualite. Omámené drogami nakrúcajú scény, po ktorých ich napína z poníženej
dôstojnosti. Pornografia nemôže inšpirovať žiadny vzťah, pretože je postavená na klamstve,
vyprázdnená od duchovnej skúsenosti a intimity dvoch milujúcich sa duší. Väčšina psychológov
a terapeutov sa zhoduje v tom, že pornografia úplne ničí partnerský vzťah. Závislí na pornografii
majú problémy s plodnosťou, upadajú do sexuálnych deviácií. Pornografia hlboko narúša morálnu
a psychickú integritu ženy, vedie k rozkladu osobnosti.
V rovine profetizmu ženy
Profetický čiže prorocký rozmer ženy sa prejavuje v schopnosti obohacovať kultúrny, spoločenský
a verejný život svojimi postojmi, skúsenosťami a talentami. Je táto možnosť pre ženu obmedzená,
upieraná, prípadne blokovaná? V historickej minulosti mala žena podstatne menší priestor i
možnosti na vyjadrenie svojich postojov a názorov. Ženy vzhľadom na nižšiu vzdelanostnú úroveň
nemali ani ambíciu prezentovať svoje myšlienky verejne. Ich svetom bola rodina, v ktorej
komunikovali svoje bohaté životné skúsenosti. Tlač a prvé komunikačné prostriedky vlastnili muži.
Do oblasti politiky a verejného života ženy v minulosti nezasahovali, nemali volebné právo
a nemohli priamo ovplyvňovať verejné dianie (výnimky existovali). Samotná ženská otázka a
problém rovnoprávnosti mužov a žien sa dostala do popredia spolu s feministickým hnutím. Tento
široký prúd rozličných feminizmov - radikálneho, umierneného, sekulárneho či náboženského - sa
sústredil na rovnoprávne postavenie mužov a žien a spravodlivý prístup do verejného priestoru.
Vznikali prvé politické prejavy, v ktorých ženy formulovali požiadavky a rozvíjali svoje
spoločenské a politické ambície. Otvorený boj za rovnoprávnosť bol vnímaný ako ohrozenie
pozície mužov. Na oboch stranách chýbala pokora a múdrosť, aby sa priepasť medzi pohlaviami
nestupňovala. Viaceré feminizmy sa vyvinuli do extrémnych pozícií, v ktorých pôsobia dodnes, čím
škodia samotnej myšlienke rovnoprávnosti a dôstojnosti žien. Radikálny feminizmus a tzv.
genderový feminizmus v skutočnosti oslabuje obohacujúci vplyv žien na spoločnosť, teda bráni
prorockému poslaniu ženy. Za úsilie o rovnocennosť nemožno považovať podporu žien prispôsobiť
sa mužskému vzoru, vyrovnať sa jeho výkonu, formovať v žene mužské vlastnosti. Rovnoprávnosť
znamená zo strany mužov „dať žene priestor“, počúvať ju, učiť sa rozumieť jej pohľadu, nechať sa
preniknúť jej vnímaním, aby konečným výstupom bola syntéza oboch pohľadov a uskutočnenie
spravodlivých rozhodnutí v prospech oboch pohlaví. Niekedy sa môže zdať jednoduchšie vynechať
pohľady žien, lebo muži sa rýchlejšie zjednotia a dohodnú. Takto však konečný výsledok utrpí,
pretože je jednostranný a ženy sa s ním nestotožnia. Tým sa hatí opravdivý dialóg a vzájomné
obohatenie, spolupráca mužov a žien, presadzuje sa jednostranné videnie. To isté platí aj zo strany
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žien, feministiek, ktoré by ignorovali názory mužov.
Mediálny exkurz o mužoch a ženách
Jeden z verejných priestorov otvorených pre ženy sú médiá (tlač, rozhlas, televízia, sociálne siete).
Americké centrum Women´s Media Center (založila ho herečka Jane Fondová s cieľom umocniť
a zviditeľniť ženy v mediálnom svete) zverejnilo prieskum z roku 2013 na 27 000 vzorkách
(mediálnych produktoch) v období od 1. októbra do 31.novembra. Prieskum sa týkal 20
najrozšírenejších médií USA (tlač, rozhlas, televízia, spravodajské agentúry, on-line relácie).
Porovnával autorstvo mužov a žien, tému, titulky, citácie ženských alebo mužských autorov.
Celkovú prítomnosť v médiách tvorilo 36,1 %, žien a 63,4 % mužov. Najvyššie zastúpenie žien mal
v sledovanom období denník Wall Street Journal (46 %), najnižšie The New York Times (31 %).
Z renomovaných spravodajských agentúr ženský podiel tvoril 43 % v agentúre Reuters a 32 % v
Associated Press. Najčastejšie témy, ktorým sa venujú ženy autorky sú: zdravotníctvo (49%),
životný štýl (45%), vzdelanie a výchova (43%), kultúra (42%). Najmenej žien sa venuje politickým
témam (32%), právu a kriminalistike (32%), počasiu (33%), technológii (35%). Zaujímavé je aj
pokrytie jednotlivých typov médií mužmi a ženami: najviac žien je prítomných v internetových
médiách (40 %), v tlačových periodikách (37 %), v rozhlase (35 %) a vo večernom TV vysielaní
(35 %). Správa prináša aj rozdiely v zárobkoch hercov a herečiek. Zárobok najpopulárnejšej a
najobsadzovanejšej herečky Angeliny Jolie dosahuje iba polovicu platu najlepšie zarábajúceho
Roberta Downeyho ml. Aj keď nejde v prvom rade o peniaze, možno v pozadí vycítiť postoj
menšieho ocenenia ich práce a schopností.
Ako príklad rovnosti príležitostí mužov a žien v médiách som si vybrala dva denníky: kresťanský
portál Postoy.sk (pozn. Bolo to v období marec 2015, v čase, keď vznikal nápad na Konzervatívny
denník) a portál DennikN.sk s liberálnejším zameraním. Sledovala som 7-dňové obdobie: na
Postoy.sk to činilo 30 článkov. Sledovala som autorstvo, výskyt pohlavia v titulku, citovanosť žien
alebo mužov v texte. Mužskí autori tvorili 73 %, ženy 23 %. Postava muža sa v názve článku
vyskytovala 2,7–krát častejšie, muž bol v článku citovaný v 77 % oproti žene 23 %. Zo štyroch
ankiet Postoy.sk iba v dvoch boli medzi respondentkami oslovené aj ženy, a to v nepomere (3:10
a 2:7). V DennikN.sk som sledovala 25 článkov, autorstvo mužov a žien a titulok, citovanosť nie
(články boli pod pianom). Ankety sa na webovej stránke nevyskytovali. Percentuálne zastúpenie
žien autoriek tvorilo 36 %, mužov 64%, čo je v prospech DennikN.sk oproti Postoy.sk. V titulku sa
muž vyskytoval 3-krát častejšie ako žena. Tu má lepšie skóre Postoy.sk. Hoci išlo len o náhodný
prieskum v krátkom časovom období a v dvoch periodikách, zistenie korešponduje, ba je ešte pod
hodnotou zahraničného priemeru. Hovorí sa o tretinovej prítomnosti žien vo verejnom priestore
oproti dvom tretinám mužov.
Zaiste nie je možné posudzovať celkovú rovnoprávnosť žien a mužov týmito hodnotami, je to iba
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jeden z aspektov, ktorý nám však otvára cestu k možnosti jeho vylepšenia. Ak sa má hlas žien
v spoločnosti zviditeľňovať, ak sa má brať do úvahy pri spoločenskom dianí, pri dôležitých
rozhodnutiach týkajúcich sa oboch pohlaví, je nevyhnutné pracovať na vyváženosti mužských
a ženských pohľadov. Súčasne je mimoriadne dôležité, aby ženy svoju identitu očisťovali od
falošných modelov, upevňovali a aby nenapodobňovali mužské vzory a neprispôsobovali sa
maskulínnej mentalite. Aby čoraz viac nachádzali, kým sú a aké majú poslanie vo vzťahu
k druhému pohlaviu. Podobnú cestu by mali absolvovať muži, ktorí, zdá sa, strácajú svoju pozíciu.
Iba vo vyváženosti a vzájomnosti mužov a žien je možné nájsť dobro celej spoločnosti.

Nebojme sa hovoriť, že porno je lož
František Valašík
koordinátor projektu Porno je lož
Spoločne s manželkou sme pred pár rokmi založili občianske združenie Pink Cross, ktoré je
súčasťou globálnej siete Pink Cross, založenej manželmi Lubbenovými.
Shelley Lubbenová je bývalá hard core pornoherečka, ktorá sa okrem nakrúcania filmov živila
prostitúciou a exotickým tancom. Okrem toho mala veľké problémy s drogami a alkoholom a to až
do bodu, keď sa chúťky na samovraždu a beznádejné stavy stávali nezvládnuteľné. Shelley sa v tej
dobe obrátila k Bohu a na Boha a sľúbila mu, že ak ju dostane z tejto špiny von, úplne sa mu vydá a
bude mu slúžiť.
Problém sa týka veriacich aj neveriacich
Jej strhujúci životný príbeh môžete nájsť na stránkach slovenského Pink Cross (www.pornojeloz.sk
). Okrem jej svedectva tam nájdete životné príbehy asi tridsiatich ďalších bývalých pornografických
hercov. Stránky boli spustené asi pred piatimi rokmi a neustále sa tešia veľkej návštevnosti, napriek
amatérskemu prevedeniu. Preklady spracovali náhodní dobrovoľníci oslovení cez facebook.
Keďže nás tento záujem dosť prekvapil, rozhodli sme sa založiť podobnú organizáciu aj na
Slovensku, popri práci vo voľnom čase.
Podľa rôznych reakcií, ktoré nám prichádzali, sme zistili, že je dosť veľký okruh ľudí, ktorí reálne
majú s pornografiou problém a hľadajú pomoc. Neskôr sme prišli aj na to, že ženy ktoré vyšli
z pornopriemyslu, a hľadajú Boha, sú väčšinou osamotené, veľakrát bezbranné a na okraji záujmu
protestantských cirkví. Začali nám tiež chodiť žiadosti o pomoc a chcel by som sa verejne
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poďakovať občianskemu združeniu Fórum života, Marcele Dobešovej za pomoc a ochotu, tiež Petre
Heretovej za komunikáciu so závislými, s ktorými by sme si asi sami neporadili.
Čísla okolo závislosti na pornografií sú otrasné. Tento problém sa týka celého spektra spoločnosti
bez rozdielu, či ide o veriacich, neveriacich alebo agnostikov. Ak by som mal dať do popredia
základné údaje, najväčší konzumenti pornografie sú mladí ľudia od 12 do 17 rokov a prvé stretnutie
človeka s pornom zvykne byť okolo 11 rokov. Tieto čísla majú vzrastajúci trend negatívnym
smerom.
Single štýl a ostré blogy
Dôležitá vec, na ktorú sa snažíme upozorňovať okolie, je tabu téma single životného štýlu mladých
veriacich mužov a ich neochota prebrať zodpovednosť. Začalo sa to tak, že sme otvorili na
stránkach www.pornojeloz.sk sekciu „Ružové blogy“, kde sme dali priestor veriacim blogerom na
témy sexuality a vzťahov z kresťanského hľadiska, túto sekciu však necenzurujeme a nenárokujeme
si uhladený spôsob písania.
Začali písať veriaci ľudia a boli sme šokovaní, čo ich trápi a ako to podávajú. Niektoré blogy boli
naozaj také ostré, pričom konfrontovali staromládenecký životný štýl a jeho dopady. Priznám sa, že
začali chodiť emaily so žiadosťami o cenzúru, ale nepristúpili sme na to. Môžem povedať, že to
neľutujem, pretože som cítil, že ľudia začínajú byť otvorenejší o tom komunikovať a problém
mladých veriacich žien, ktoré sa v dnešnej dobe nevedia vydať, z neznámych príčin, začal
vychádzať na povrch. Všimol som si, že o tom začali písať aj niektoré rešpektované kresťanské
médiá, hoci určite uhladenejším spôsobom, z čoho mám mimoriadnu radosť.
Žena ako objekt
V poslednej dobe ma veľmi zaujala pasáž z Knihy prísloví (31,10 nasl.) ako Šalamún opisuje
manželstvo a špeciálne postavenie ženy v ňom. Je to úplne naopak, ako sa to všeobecne chápe.
Dovoľte mi odcitovať pár veršov :
Príslovia 31:10 Kto nájde statočnú ženu chrabrú? Lebo jej cena je ďaleko nad perly.
11 Srdce jej muža jej dôveruje, a koristi nie je tam nedostatku.
12 Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života.
13 Hľadá vlnu a ľan a pracuje so záľubou svojimi rukami.
14 Je ako kupecká loď, z ďaleka dováža svoj chlieb.
15 Vstáva ešte za noci a dáva pokrm svojej čeľadi a to, čo patrí, svojim dievkam.
16 Pomýšľa na pole a berie ho a z plodov svojich rúk sadí vinicu.
17 Prepasuje silou svoje bedrá a posilňuje svoje ramená.
18 Zakúša, že je dobrý jej zárobok, ani v noci nehasne jej svieca.
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19 Svojimi rukami siaha po praslici a svojimi prsty drží vreteno.
20 Svoju hrsť otvára chudobnému a svoje ruky vystiera k biednemu.
21 Nebojí sa za svoju čeľaď snehu, lebo všetka jej čeľaď je zaodiata v purpure, dvakrát farbenom.
22 Robí si pokrovce; kment a šarlát jej odev.
23 Jej muž je známy v bránach, keď sedáva so starcami zeme.
24 Robí drahé plátno a predáva a opasky predáva Kananejcovi - kupcovi.
25 Jej odev je sila a krása a smeje sa budúcemu dňu.
26 Svoje ústa otvára v múdrosti, a zákon milosti je na jej jazyku.
27 Dozerá na chod a mravy svojho domu a nejie chleba liene a záhaľky.
28 Jej synovia povstávajú a blahoslavia ju, i jej muž a chváli ju:
29 Mnohé vraj dcéry si zmužile počínali; ale ty si ich prevýšila všetky.
30 Ľúbeznosť je klam a krása márnosť; žena, ktorá sa bojí Hospodina, tá bude chválená.
31 Dajte jej z ovocia jej rúk, a nech ju chvália v bránach jej skutky.
Z textu je jasné, že žena mala v domácnosti úplne rovnocenné postavenie. To, čo sa v Knihe prísloví
opisuje, je vyslovene rodinný podnik, rodinná firma, kde sa jej duševné a intelektuálne dary naplno
vynímali. Na toto by som chcel dať dôraz. Žena žila v hojnosti ovocia svojej práce a venovala sa
vždy veciam, ktoré ju napĺňali. Je tam zmienka o obchodovaní, podnikaní, osobnej statočnosti,
riadení domácnosti, úcte jej detí voči nej, úcte jej muža k nej, dobročinnosti a múdrosti.
Tieto atribúty úplne odporujú obrazu ženy či už ako sexuálneho objektu alebo ako večne
podriadenej druhotriednej bytosti, určenej na uspokojenie sexuálnych predstáv – ako to prezentuje
pornografia (ale aj nereálne predstavy mnohých mužov).
Biznis, ktorý zneužíva ľudské zranenia
My v Pink Cross potrebujeme vašu pomoc v snahe upozorňovať na tento problém. Teraz ide úplne
do úzadia, z akej denominácie pochádzame, proti demoralizácii, a to zdôrazňujem cielenej
demoralizácii verejnosti, špeciálne mládeže, musíme bojovať spoločne.
Prosím, nebojte sa o tom hovoriť, je veľmi dôležité o tom mladým ľuďom povedať pravdu. Pravda
je taká, že ženy v porne si nakrúcanie neužívajú, pri filmovaní majú traumy, duševné a fyzické
bolesti, na ktoré potrebujú lieky proti bolestiam, drogy, alkohol a mnohé trpia samovražednými
sklonmi.
Ich motívom vstupu do porna nie je sex. Hľadajú tam možno pocit byť pre niekoho krásnou,
kompenzujú si tým zranenia od otcov a veľmi častou príčinou je sexuálne zneužitie v mladosti.
Áno, mladé ženy, ktoré boli v mladosti sexuálne zneužité, majú tendenciu vstúpiť do sex biznisu.
Existujú profesionálni spíkri, ktorí predtým porno nakrúcali, a dnes sú ochotní o tom hovoriť alebo
svedčiť. Mali by sme ich pravidelne pozývať na Slovensko a nechať ich hovoriť na akciách pre
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mládež. Tieto prednášky zanechávajú v duši mladých ľudí stopy a začnú sa na to pozerať z iného
uhla. Pochopia, že boli pornom oklamaní. Mnohí pochopia, že pôvodný stvoriteľský zámer s
ľudskou sexualitou a milostným životom – čiže vernosť spečatená manželstvom a sexualita v
bezpečí a súkromí – je jediná naplňujúca cesta.
Keďže ide väčšinou o prednášajúcich z USA, cestovné náklady ( letenky + ubytovanie) môžu byť
drahšie, ale sme schopní oslovovať individuálnych darcov cez sociálne siete a konať na to spoločné
zbierky. Ak by som sa mohol pochváliť, z Božej milosti sa na tento účel vyzbieralo 1000€ za 4
mesiace, je ale zrejmé, že pomoc cirkví a kresťanských organizácií je veľmi potrebná. Chcel by som
vás teda veľmi poprosiť o spoluprácu a šírenie našej myšlienky: „Porno je lož“.
Záleží od toho budúcnosť slovenského národa . Ak budú mladí ľudia vedení propagandou o tom,
ako nemať deti, ako žiť bez zodpovednosti a rodiny, vernosti a v tvrdej promiskuite, bude to mať za
následok, že ako národ vyhynieme. Verím, že naša nádej spočíva v aktivizme a boji s touto pliagou.

ÁNO PRE ŽIVOT, n. o., je nezisková organizácia v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej poslaním je v Kristovom duchu
pomáhať blížnemu bez rozdielu rasy a náboženstva. Starostlivosť poskytuje osamelým matkám s
deťmi – obetiam domáceho násilia a tehotným ženám v krízových situáciách v Domove Gianny B.
Molla.
www.anoprezivot.sk

FÓRUM ŽIVOTA, o. z., združuje odborníkov, osobností a organizácií s cieľom budovať
spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život vo všetkých jeho formách od počatia po smrť a podporuje
rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Fórum života združuje 38
mimovládnych organizácií a niekoľko desiatok jednotlivcov z celého Slovenska. Svoju činnosť
vykonáva priamo alebo prostredníctvom svojich členských organizácií.
www.forumzivota.sk
Vyber si život
XVII. ročník medzinárodnej konferencie
20. – 21. marec 2015
Texty neprešli jazykovou ani odbornou korektúrou.
ÁNO PRE ŽIVOT, n. o.
FÓRUM ŽIVOTA, o. z.
2015
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