Fórum života
Výročná správa za rok 2012
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PRÍHOVOR
Drahí priatelia!
Kultúra života verzus kultúra smrti sú témy,
s ktorými sme dennodenne konfrontovaní.
Existencia života a zmysel života sú hodnoty,
ktoré boli a sú kľúčové v našej práci. Pôsobnosť
Fóra života dáva priestor každému, kto je
ochotný v hocijakej podobe prispieť v oblasti
advokácie, prevencie a konkrétnej pomoci
v pluralite a v dialógu „poľudštiť“ svoje okolie
a nebyť tolerantný voči zlu.
Táto výročná správa za rok 2012 je správou
všetkých, ktorí sa aktívne zapojili do aktivít
Fóra života v škole, na uliciach, v spoločenstve,
v obci i na svojom pracovisku. Boli to kampane
a podujatia týkajúce sa advokácie života
a rodiny - Deň počatého dieťaťa (biela stužka),
Národný týždeň manželstva, Deň rodiny, Púť
Od oceánu k oceánu s ikonou Čenstochovskej
Panny Márie, Sviečka za nenarodené deti.
V oblasti vzdelávania aprojektmi konkrétne
pomoci Zachráňme životy a Poradňa Alexis sme
pomohli narodiť sa 10 deťom a riešili sme zložité
životné situácie približne v 160 prípadoch.
V oblasti fundraisingu – získavania ﬁnančných
prostriedkov na činnosť Fóra života, ku 31.12.2012
máme 136 pravidelných darcov. V septembri sme
založili neinvestičný fond Fóra života, v ktorého
úlohou je kumulovať ﬁnančné prostriedky a následne
podporovať projekty zamerané na organizovanie
informačných kampaní v ochrane ľudského života

a rodiny, podporu riešení ťažkých životných situácií
žien a ich detí, núdznych, chorých, slabých,podporu
vydavateľskej činnosti, tlač a distribúciu letákov
a materiálov zameranú na ochranu života, podporu
rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení,
konferencií a seminárov v oblasti ochrany života
a rodiny. Po prvýkrát v roku 2012 verejná zbierka
Sviečka za nenarodené deti bola organizovaná
neinvestičným fondom.
Ambíciou Fóra života je dávať priestor
každému, kto je ochotný viesť dialóg. Nie
byť nadriadeným, ani nebezpečenstvom pri
získavaní ﬁnančných darov. Transparentnosťou,
spravodlivosťou a solidaritou chceme prispievať
k budovaniu civilizácie života a lásky.
V mene predsedníctva chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili
do aktivít Fóra života, buď dobrovoľníckou
činnosťou, ﬁnančným príspevkom, modlitbou
alebo manifestáciami za rodinu a pochodmi za
život. Táto vzájomná spolupráca nám otvára
obrovské možnosti komunikácie. Je príležitosťou
oslovovať ľudí a ponúkať im dobré riešenia vo
vzájomnom spolužití a ukazovať im aspoň časť
xistencii a zmyslu života.
dobra v našej existencii
S úctou
Marcela Dobešová
Predsedníčka Fóra života

3

ORGANIZÁCIA FŽ
Vízia Fóra života (FŽ) je žiť v spoločnosti,
ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až
po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako
optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského
života.
Fórum života napĺňa svoju misiu v nasledujúcich oblastiach:
1. Advokácia – bránime tých, ktorí sa sami
nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať
legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú
dôstojnosť každého človeka a podporovať
manželstvo a rodinu ako základnú bunku
spoločnosti.
2. Prevencia – poskytujeme informácie
o dôstojnosti človeka od počatia po smrť,
o prenatálnom vývine dieťaťa, o ohrozeniach
ľudského života, o realite umelého potratu
a o prirodzených metódach plánovania
rodičovstva.
3. Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení
ťažkých životných situácií žien a ich detí,
núdznych, chorých a slabých.
Činnosť FŽ rozvíjame prostredníctvom
pracovníkov, spolupracovníkov, dobrovoľníkov
a členskej základne v regiónoch Slovenska.
Organizačne
činnosť
FŽ
zabezpečuje
sekretariát spolu so svojimi oddeleniami:
legislatívy, výchovy a vzdelávania, konkrétnej
pomoci, PR a médiá a regionálnych centier.
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VÝSLEDKY ČINNOSTÍ ZA ROK 2012
Milí priatelia
a sympatizanti Fóra života!
Som rád, že vám môžem
predstaviť naše aktivity
v oblasti legislatívy a výchovy a vzdelávania.
Legislatíva
Rok 2012 sme začali tým, čím sme skončili
v roku 2011, a teda snahami o zmenu predaja
„núdzovej“ antikoncepcie z voľnopredajnej
na predpis. K tejto téme sme zaslali list
ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi,
osobne sme sa s ním stretli a dopĺňali
informácie emailovou komunikáciou. Žiaľ
napriek deklarovaniu napokon minister už
nedokázal do volieb zmenu uskutočniť, a tak
sa nepodarilo dosiahnuť preklasiﬁkovanie
„núdzovej“ antikoncepcie na predpis.
Zapájali sme sa do ovplyvňovania politikov,
aby sa venovali prorodinnej politike. Vo
februári sme sa zúčastnili na pracovnom
stretnutí na pôde sociálneho výboru v NRSR,
i na konferencii Rodina a rodinná politika
na Slovensku opäť v NRSR, dňa 14. 2. 2012.
Ďalším míľnikom našej snahy v tejto téme
bola konferencia Rodina spoločnosti,
spoločnosť rodine v Častej-Papierničke
v dňoch 30. 11. 2012 – 1. 12. Fórum života
bolo
spoluorganizátorom
konferencie.

Jedným z výstupov z konferencie je aj výzva
na prijatie ústavného zákona na ochranu
manželstva muža a ženy, či prihlásenie sa
k deklarácii Moskovského demograﬁckého
summitu o Rodine a budúcnosti ľudstva,
ktorá hovorí o tom, že „prirodzená rodina
je nevyhnutnou podmienkou bez inej
alternatívy na prežitie a na trvalý udržateľný
rozvoj pre všetky národy a štáty, základnou
a integrálnou podmienkou pre demograﬁckú
prosperitu.“
Deň počatého dieťaťa - výzva poslancom
Fórum života odovzdalo novým poslancom
NR SR list s výzvou, aby využili svoj mandát
na ochranu základného ľudského práva na
život všetkých počatých detí. V liste sme
spomenuli i výsledky prieskumu, ktorý
si Fórum života nechalo vypracovať
u renomovanej prieskumnej agentúry na
jeseň 2011: iba 25 % občanov Slovenska si
myslí, že umelý potrat by mal byť dovolený
z akýchkoľvek dôvodov. Naopak, vyše
polovica respondentov (53 %) uviedla, že
by mal byť dovolený iba z veľmi vážnych
dôvodov a k tomu 16 % si myslí, že by
nemal byť dovolený vôbec. Naša legislatíva,
ktorá umožňuje umelý potrat bez udania
akéhokoľvek dôvodu, nielenže dôsledne
nechráni právo na život počatých detí, ale ani
len nekopíruje názory obyvateľov Slovenska.

Európska iniciatíva občanov
Po niekoľkomesačnej príprave a komunikácii
s partnermi v zahraničí sme koncom roka
2012 začali so zberom podpisov pod Európsku
iniciatívu občanov s názvom „Jeden z nás“.
Snahou iniciatívy je skoncovať s ﬁnancovaním
aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie
ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu,
rozvojovej pomoci a verejného zdravia. Možnosť
podporiť iniciatívu bude až do mája 2013.
Aktivity na podporu rodiny
Fórum života začiatkom júna vydalo
v súvislosti so snahami redeﬁnovať
manželstvo
vyhlásenie
s
názvom
„Manželstvo
potrebuje
podporu,
nie
destabilizáciu“. Rovnako podporilo v tom
čase akciu živej reťaze 120 ľudí Hrdí na rodinu
a výzvu Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú
politiku, adresovanú verejným činiteľom na
ochranu deﬁnície a postavenia manželstva.
Nominácia do rady vlády
Fórum života v auguste nominovalo do
Rady vlády SR pre mimovládne neziskové
organizácie Marcelu Dobešovú, ktorá aktívne
na tejto úrovni pracuje.
LGTBI výbor
V lete sme sa pustili do boja proti zámeru
vlády zriadiť Výbor pre práva lesieb,
gejov,
bisexuálnych,
transrodových
a intersexuálnych osôb (ďalej len „Výbor“).
Dňa 16. 8. 2012 sme sa listom obrátili

na všetkých ministrov, 24. 8. 2012 sme
zaslali zásadné pripomienky v rámci
pripomienkového konania. Následne sa
zástupca
Fóra
života
zúčastnil
na
rozporovom konaní. Svoje argumenty sme
obhajovali aj v médiách napr. v STV a TV
Markíza. Participovali sme tiež na návšteve
zahraničnej expertky Gudrun Kugler, ktorú
pozvala Nadácia Antona Tunegu. Žiaľ, vláda
sa rozhodla nerešpektovať naše argumenty
a zriadenie výboru schválila.
„Niečo tu nepasuje“ – iniciatíva
k zamedzeniu prijatia zákona
o registrovaných partnerstvách
Fórum života bolo jednou z hlavných
organizátorov iniciatívy „Niečo tu nepasuje“
zameranej na posilnenie manželstva
a zamedzenie prijatia zákona o registrovaných
partnerstvách.
Iniciatíva
zorganizovala,
okrem mnohých ďalších aktivít, dňa
11. 9. 2012 protestné zhromaždenie pred
budovou NRSR a odovzdala svoju výzvu
zástupcom všetkých poslaneckých klubov.
Zástupcov iniciatívy prijali poslanci KDH
a Obyčajných ľudí. Jeden z cieľov iniciatívy bol
napokon úspešne dosiahnutý, keďže poslanci
návrh zákona dňa 6. 11. 2012 neschválili.
Aktivity proti výstave Human Body Exposition
Fórum života v septembri varovalo
svojich sympatizantov pred výstavou
„The Human Body Exhibition“, ktorá bola
tvorená „exponátmi“, ktoré pozostávajú

z reálnych ľudských tiel upravených metódou
„plastinácie“. Podobné výstavy zakázali vo
viacerých krajinách. Fórum života obhajovalo
ľudskú dôstojnosť mŕtvych a neetickosť
výstavy aj v živom vstupe v STV či podporou
verejného zhromaždenia pri príležitosti
medzinárodného
dňa
ľudských
práv
10. 12. 2012. Žiaľ, naše orgány ani na základe
výziev viacerých autorít výstavu neukončili
a tieto výzvy odignorovali a to
aj napriek tomu, že organizátor
výstavy nedokázal vyvrátiť
podozrenia z dobrovoľnosti
„darcov“.
Potratová tabletka na
Slovensku
Tesne pred koncom roka 2012
sme sa dozvedeli o tom, že
na Slovensku bola zaregistrovaná
potratová tabletka, ktorá spôsobuje
chemický potrat až dva mesiace
od počatia. Je to veľká hanba pre
Slovensko, že dopustilo v tajnosti
a bez verejnej
i
odbornej
d i s k u s i e
registráciu
takéhoto
preparátu.
Pre nás je
to
výzva,
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aby sme aj v roku 2013 pokračovali nielen
v snahe o odvrátení tejto hrozby nárastu
potratov chemickou cestou, ale rovnako aj
v ďalších prípadoch a naopak podporovali
šírenie kultúry života.
Výchova a vzdelávanie
V oblasti výchovy a vzdelávania sme vo Fóre
života pokračovali v ponúkaní edukačných
pomôcok pre školy k výučbe nadpredmetovej
výchovy k manželstvu a rodičovstvu
a k úcte k životu od počatia. Fórum života
organizovalo dve veľké konferencie ako
hlavný organizátor a na niekoľkých ďalších
participovalo ako spoluorganizátor. Okrem
toho sme zrealizovali asi 20 prednášok,
kurzov či seminárov pre rôzne skupiny
poslucháčov na rôzne témy, ktoré lektorovali
priamo predstavitelia Fóra života alebo
spolupracujúci odborníci.
Počet a obsah prednášok závisí od záujmu,
témy a časových možností lektorov.
Medzi najčastejšie témy patrili témy lásky
a zodpovedného rodičovstva a všeobecného
prehľadu v problematike bioetiky. Naši
predstavitelia sú tiež pozývaní na vzdelávacie
aktivity organizované inými organizáciami.
V roku 2012 napr. vystúpili aj na Svetovom
kongrese rodín, ktorý sa tento rok konal
v auguste na Slovensku v Trnave.
Marek Michalčík, podpredseda Fóra života
PR a médiá
Od začiatku spolupráce s Fórom života od
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júna 2012 som sa v oblasti
vzťahov s verejnosťou
a
médiami
sústredila
najmä
na
posilnenie
vzťahov
a
rozvíjanie
spolupráce s kresťanskými
aj sekulárnymi médiami na Slovensku,
predovšetkým vo forme mediálnej spolupráce
na zavedených aj nových projektoch
Fóra života, distribúciou a zverejňovaním
tlačových správ súvisiacich so zásadnými
udalosťami v pro-life oblasti, organizovaním
tlačových
konferencií
a
realizovaním
informačno-vzdelávacích kampaní. Stálym
cieľom celého tímu je dostať v čo najväčšej
možnej miere do pozornosti širokej verejnosti
potrebu
venovať
pozornosť
otázkam
týkajúcim sa ochrany života od počatia po
prirodzenú smrť, podpory rodiny založenej
na manželstve muža a ženy, a záležitostiam
súvisiacim všeobecne s problematikou
kultúry života. Špeciálne poďakovanie v tejto
súvislosti patrí najmä kresťanským médiám,
ktoré tvoria pre Fórum života stabilnú
základňu spolupráce: Rádio Lumen, TV Lux,
Katolícke noviny, Duchovný pastier, Tlačová
kancelária Konferencie biskupov Slovenska,
Slovo, Zrno, rôzne diecézne, komunitné
a farské médiá; ďalej sekulárnym médiám,
cez ktoré sa Fórum života dostáva k verejnosti
najmä pri príležitosti kľúčových udalostí
a projektov: SITA, TASR, Hlavné správy,
RTVS; ako aj novým partnerom pri šírení
informácií, ako sú portály www.vyveska.sk

či www.postoy.sk. Pokiaľ ide o formovanie
verejnej mienky, oddelenie pre PR a médiá
sa vo zvýšenej miere angažovalo v oblasti
osvety, objasňovania odbornej pro-life
problematiky a použitia všetkých dostupných
apelatívnych
nástrojov
v
súvislosti
s kauzami týkajúcimi sa krokov politických
a spoločenských autorít na Slovensku, ktoré
nie sú v súlade s kultúrou života. V uplynulom
roku sa nám v oblasti mediálnej spolupráce
podarilo urobiť ďalší krok – nadviazať
kontakty s talianskou tlačovou agentúrou SIR
Europe, prostredníctvom ktorej sa informácie
o pro-life iniciatívach na Slovensku dostávajú
do zahraničia.
Členskú základňu a priaznivcov Fóra života
už tradične oslovujeme aj cez domovskú
internetovú
stránku
www.forumzivota.
sk, na ktorej pravidelne zverejňujeme
domáce i zahraničné aktuality. Záujemcovia
na nej okrem toho nájdu množstvo
fotograﬁí, banery k jednotlivým kampaniam
a udalostiam, odborné materiály týkajúce
sa legislatívy, vzdelávacej oblasti, aj
informácie
o
možnostiach
podpory
a spolupráce. Okrem tejto webovej stránky
Fórum života prevádzkuje aj ďalšie stránky:
www.zachranmezivoty.sk, www.alexisporadna.sk,
www.25marec.sk, www.odoceanukoceanu.sk.
Dôležitým nástrojom kontaktu s vami je
aj newsletter s oﬁciálnym názvom E-mail
Fóra života, ktorý v roku 2012 prešiel
redizajnom a v novej podobe je približne
10-tisíc odoberateľom zasielaný od augusta.

Celkový počet spracovaných a odoslaných
E-mailov FŽ za uplynulý rok bol 21. Tradičný
tlačený Spravodajca FŽ vyšiel štyrikrát,
v priemernom náklade 8400 kusov. Toľko
štatistika a čísla. Celkom neštatisticky
sa však tešíme, že nás čítate, sledujete
na internete a podporujete, pretože
verejnosť, ktorá formuje mienku a situáciu
v spoločnosti, ste práve vy.
Danka Jacečková, manažérka PR a médiá
Konkrétna pomoc
Oddelenie
konkrétnej
pomoci vediem od mája
2011. Vďaka práci vo Fóre
života som si uvedomila,
že bojovať za ľudský život
nie je také jednoduché ako
sa môže na prvý pohľad zdať. Je tu mnoho
prekážok, ktoré musíme prekonať, ale
odmenou nám je každé zachránené dieťa
a najmä úsmev, ktorý tieto detičky dokážu
neskôr, po narodení vyčarovať.
Zachráňme životy
Projekt Zachráňme životy, ktorý pomáha
tehotným ženám v núdzi, oslávil v decembri
2012 svoje piate výročie.
V roku 2012 sme celkovo riešili 259 prípadov.
Do systému bolo zaradených 9 žien
a narodilo sa 9 bábätiek. Darcovia prispeli
sumou 32 075, 54 Eur. Na pomoc ženám a na
záchranu ich detí bolo poukázaných 100%
z darovanej sumy.

Od vzniku projektu sa nám podarilo
pomôcť 67 ženám a ich deťom a narodilo
sa 56 bábätiek. Z tohto počtu zostalo 54
narodených detí pri svojej matke, len 2 deti
išli na adopciu. Celkovo sme za päť rokov
riešili 1093 prípadov. Darcovia prispeli sumou
viac ako 140 000,- Eur.
Alexis, poradňa pre ženy a dievčatá
Poradňa pre ženy a dievčatá Alexis zavŕšila
začiatkom decembra tretí rok fungovania. Jej
cieľom je poskytovať poradenské služby. Za
toto obdobie projekt poskytoval poradenské
služby a podporu ženám a dievčatám, ktoré
zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú
v závažných situáciách s tehotenstvom. Do
poradne sa nám tiež ozývali muži, ktorí chceli
riešiť tehotenstvo svojej priateľky príp. chceli
pomôcť pri záchrane svojho dieťaťa.
Za rok 2012 bolo riešených 161 prípadov
(z toho 11 mužov), ktoré sa väčšinou týkali
nečakaného tehotenstva a problémov s ním
súvisiacich – ubytovanie, ﬁnancie, neplnoleté
matky a pod. Vďaka nášmu poradenstvu sa
podarilo zachrániť 6 detí, o ktorých vieme.
Nie vždy nám dá mamička vedieť, ako sa
rozhodla.
Do projektu bolo zapojených 13 odborníkov
z oblasti sociálnej práce, gynekológie,
psychológie a ďalší. Najčastejšie boli prípady
riešené e-mailom (97), potom telefónom
(52) a 12 prípadov osobným poradenstvom.
Od rozbehnutia projektu sme celkovo riešili
366 prípadov.

Sociálne poradenstvo
Nečakané tehotenstvo
Zvažovanie umelého potratu
Iné
Postabortívny syndróm
Zdravotné problémy spojené
s tehotenstvom
Týranie
Psychologické poradenstvo
Nečakané tehotenstvo –
ﬁnančná pomoc
Právne poradenstvo
Gynekologické problémy
Adopcia/Utajený pôrod
Problémy s otehotnením
Nevie či je tehotná
Spolu

29
24
21
21
12

18,01%
14,91%
13,04%
13,04%
7,45%

8

4,97%

8
7

4,97%
4,35%

7

4,35%

7
6
5
3
3
161

4,35%
3,73%
3,11%
1,86%
1,86%
100,00%

Zuzana Kiňová,
manažérka konkrétnej pomoci
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Ťažiskové a dlhodobé projekty Fóra života
Deň počatého dieťaťa
Ide o našu pravidelnú celoslovenskú kampaň,
ktorú organizujeme spolu so 43 mimovládnymi
organizáciami združenými vo Fóre života.
Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu
od počatia, zdvihnúť verejne hlas na obranu
ich základného ľudského práva na život,
šíriť argumenty v prospech ochrany detí
a mobilizovať spoločnosť k pomoci pre ich
rodičov a rodiny.
V týždni od 19. 3. do 25. 3. 2012 sa i mnohí z vás
zapojili už do 12. ročníka kampane. Hlavným
mottom bola výzva: Nechať žiť je správna voľba!
a interpretovali sme ju na 150 billboardoch po
celom Slovensku, 60 000 letákoch a 2 800
plagátoch. Kampaň sa realizovala cez stránku
www.25marec.sk a tento rok sme po prvýkrát
využili inzertnú kampaň na internetových
portáloch ozene.sk, feminity.sk, topky.sk,
facebook.com, referaty.sk, zena.sk, aby sme
sa viac priblížili cieľovej skupine. Tento rok
sme opätovne odovzdali novým poslancom
NR SR list s výzvou, aby využili svoj mandát na
ochranu základného ľudského práva na život
všetkých počatých detí.
Pochody za život
Tohtoročnou novinkou boli v súvislosti
s kampaňou i pochody za život v Bratislave
a v Košiciach. V Košiciach sa pochodu podľa
informácií od organizátorov z občianskeho
združenia Deti sv. Alžbety zúčastnilo asi 1500
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ľudí oproti vlaňajším 400. V Bratislave sa
pochod takéhoto charakteru konal po prvýkrát
a zúčastnilo sa ho asi 500 prevažne mladých ľudí.
Konferencia Vyber si život o hrozbe eutanázie
Súčasťou kampane je už tradične aj
konferencia Vyber si život, ktorú organizuje
Fórum života v spolupráci s členskou
organizáciou Áno pre život a Fakultou Misijnej
práce a tropického zdravotníctva VŠZaSP sv.
Alžbety. Tento rok sa konferencia s témou
„Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie“
uskutočnila 23. a 24. marca 2012 v Rajeckých
Tepliciach a bol to už jej 14. ročník.
Súčasťou konferencie bol aj 8. ročník
odovzdávania Ceny Antona Neuwirtha za
ochranu života. V kategórii Slovenská osobnosť
cenu získala Alica Válkyová, ktorá v Bardejovskej
Novej Vsi založila prvý hospic na Slovensku. Ako
zahraničná osobnosť bola ocenená zakladateľka
hospicového hnutia v Českej republike Marie
Svatošová. Za organizáciu si cenu prevzala
Rodina Nepoškvrnenej.
Sviečka za nenarodené deti
Drahí podporovatelia kultúry
života!
Sviečka za nenarodené deti je náš
každoročný projekt, ktorý vrcholí
2. novembra a ktorého cieľom
je spojiť spomienku na všetkých
verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa
nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate. Vonkajším
symbolom spomienky na zosnulých je horiaca sviečka.

Tento rok som spomínaný projekt mala po prvýkrát
na starosti po organizačnej stránke, čo bola skutočne
neľahká úloha. Odmenou mi bolo vidieť záujem, aký
oň v roku 2012 prejavila široká verejnosť na Slovensku
a že ľuďom nie je ľahostajná dôležitá otázka ochrany
ľudského života pred narodením.
Do tohtoročnej Sviečky za nenarodené deti bolo
zapojených vyše 509 farností – rímskokatolíckych
a gréckokatolíckych spolu s ﬁliálkami, približne 44
iných subjektov ako napr. základné a stredné školy,
kníhkupectvá Spolok sv. Vojtecha, Lúč, Dobrá kniha
v rôznych častiach Slovenska, predajňa sv. Františka
v Bratislave a dokonca nemocnica v Žiline a viaceré
fyzické osoby. Rozdistribuovaných bolo 91 773
sviečok, 2 000 plagátov a vyše 100 tisíc letáčikov
s modlitbou. Do kampane sa zapojilo vyše 380
dobrovoľníkov, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu pri
realizácii celého projektu.
V rámci projektu Sviečka za nenarodené deti sa konali
rôzne modlitbové stretnutia, slávili sa sväté omše
a tiež sa organizovali viaceré Pochody za život. V roku
2012 vzrástol aj počet pamätníkov nenarodeným,
ktoré sa nachádzajú na Slovensku už na 31 miestach.
Sprievodnou aktivitou sviečky za nenarodené deti
bola verejná zbierka, ktorú vyhlásila novovzniknutá
organizácia – neinvestičný fond Fórum života n.f.
K 31. decembru 2012 zisk zo zbierky bol 51 112,68
eur. Časť ﬁnančných prostriedkov už bola použitá na
ﬁnancovanie kampane Deň počatého dieťaťa a s ňou
súvisiaceho Pochodu za život, na asistenciu projektov
konkrétnej pomoci – Zachráňme životy a poradňu
Alexis a na podporu prolife aktivít v jednotlivých
regiónoch Slovenska.
Elena Miškovičová, Projektová manažérka FŽ

PREHĽAD ĎALŠÍCH AKTIVÍT
JANUÁR
Stretnutie v Čenstochovej a vznik
Medzinárodného výboru k púti Od oceánu
k oceánu
V poslednú januárovú sobotu sa zišli
v kláštore na Jasnej Góre v Čenstochovej
predstavitelia pro-life hnutí zo 16 krajín
Európy, Ázie a USA, aby sa modlili za rozvoj
civilizácie života a lásky vo svete. Na stretnutí
vznikol Medzinárodný výbor, ktorého
členom je i Fórum života, k púti Od oceánu
k oceánu s obrazom Čenstochovskej ikony
Panny Márie. Táto ikona Čiernej Madony
putovala „od oceánu k oceánu“ – začínajúc
vo Vladivostoku, cez celú Áziu a Európu až
do portugalskej Fatimy. Pozvanie prijali aj
predstavitelia pravoslávnej cirkvi z Ruska,
Bieloruska a Ukrajiny ako i viceprezident
Human Life International Peter West. Fórum
života na stretnutí zastupovali Marcela
Dobešová, Peter Dobeš a Elena Lehocká.
FEBRUÁR
Národný týždeň manželstva
Aj tento rok bolo Fórum života partnerom pri
organizovaní Národného týždňa manželstva,
ktorý sa uskutočnil od 13. - 19. februára 2012.
Jeho úlohou bolo pripomenúť dôležitosť,
krásu a prínosy manželstva, popularizovať
ho a povzbudiť manželov, spoločnosť, cirkvi
a organizácie, či mestá a obce k tomu, aby

počas týždňa od 13. do 19. februára urobili niečo
pre svoje manželstvo a manželstvá iných.
Snem Fóra života
Dňa 4. februára sa v Rajeckých Tepliciach
uskutočnil výročný snem Fóra života. Na
programe bolo prijímanie nových členov Fóra
života (prijalo sa 10 fyzických a 5 právnických
osôb), voľba predsedníčky a predsedníctva
Fóra života, predstavil sa plán činností
na rok 2012 a prehľad uskutočnených
a pripravovaných celoslovenských aktivít
Fóra života.
MAREC
Brusel – zakladajúce stretnutie
k iniciatíve Jeden z nás
Koncom marca sa v Bruseli konalo prvé
stretnutie, ktoré bolo začiatkom Európskej
iniciatívy občanov Jeden z nás. Stretli
sa na ňom zástupcovia pro-life hnutí
z 21 európskych krajín. Za Fórum života
sa stretnutia zúčastnili Marek Michalčík,
Katarína Michalčíková a Zuzana Kiňová.
APRÍL
Aukcia obrazov Daniela Heviera
Dňa 20. 4. 2012 sa uskutočnila aukcia diel
Daniela Heviera. Ako dlhoročný sympatizant
Fóra života sa Daniel Hevier rozhodol venovať
svoje obrazy do aukcie, ktorej výťažok

venoval Fóru života. Celkovo sa vydražilo 15
obrazov za 1400 eur, ktoré budú použité na
projekty Fóra života. Všetkým zúčastneným
ďakujeme!
MÁJ - JÚN
Druhé stretnutie
Medzinárodného výboru
v Čenstochovej
5. mája 2012 sa v Čenstochovej
opätovne stretli predstavitelia
pro-life hnutí z 18 krajín,
aby prediskutovali blížiacu
sa udalosť putovania ikony
Panny Márie Čenstochovskej
cez Áziu a Európu od
Tichého oceánu k Atlantickému
oceánu - z Vladivostoku do Fatimy.
Stretnutie malo pracovný charakter
a jeho hlavným cieľom bolo určiť trasu
a načasovanie prechodu cez všetkých
23
krajín.
Slovensko
na
stretnutí
zastupovali
delegáti Fóra
života
Peter
Dobeš a Elena
Lehocká.
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Deň rodiny 2012
Do štvrtého ročníka celoslovenskej akcie
Deň rodiny, ktorého spoluorganizátorom je
i Fórum života, sa tento rok zapojilo osemnásť
slovenských miest a obcí. Od 5. mája, kedy
podujatie odštartovalo v Košiciach, sa až do
polovice júna konali na viacerých miestach
podujatia, ktorých cieľom bolo zviditeľniť,
osláviť a podporiť prirodzenú rodinu založenú na
manželstve muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú
deti ako dar.
Svetové stretnutie rodín so Svätým Otcom a púť
k svätej Gianne
V dňoch od 30. mája do 3. júna 2012 sa v talianskom
Miláne konalo VII. Svetové stretnutie rodín.
Témou stretnutia bolo „Rodina: práca a sviatok“.
Fórum života pri tejto príležitosti pripravilo zájazd
do Milána, ktorého cieľom bolo zúčastniť sa
svetového stretnutia rodín a navštíviť miesta
spojené so sv. Giannou B. Mollovou. V roku 2012
sme si totiž pripomínali 90. výročie jej narodenia
a tiež 50. výročie jej úmrtia.
Festival Lumen
V dňoch 8. a 9. júna 2012 sa na Trojičnom námestí
v Trnave uskutočnil festival Lumen - najväčší
gospelový festival v strednej Európe. Tento rok
oslavoval svoje okrúhle 20 narodeniny. Okrem
hudby a zaujímavých prednášok tam návštevníci
mali možnosť zúčastniť sa rôznych workshopov,
na ktorých malo i Fórum života svoje zastúpenie
v podobe tímu, ktorý spolu s účastníkmi festivalu
staval symbolické srdce z 13 000 topánočiek
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na parkovisku v Trnave, čo je približne počet
usmrtených detí umelým potratom. Topánočky
na tento event zapožičali poslanci Igor Matovič
a Alojz Hlina, ktorý takéto srdce vytvorili v marci
na Hlavnom námestí v Bratislave.
Pochod za život v Štrasburgu
13. júna sa v Štrasburgu konal medzinárodný
Pochod za život. Približne 100 účastníkov
z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Slovenska
sa zhromaždilo pred budovou Európskeho
parlamentu, aby pokračovali ulicami k sídlu
Rady Európy a Medzinárodného súdu pre ľudské
práva. Pred budovou parlamentu odčítali 150
chlapčenských a 150 dievčenských mien, medzi
ktorými boli po prvý raz i slovanské mená. Počas
čítania postupne vhadzovali ruže do vody. Účasť
slovenskej skupiny v počte asi 60 účastníkov
sa konala pod záštitou europoslankyne Anny
Záborskej, v spoluorganizácii Fóra života.
JÚL
Festival Pohoda
Fórum života sa v dňoch 5. - 8. júla už po
ôsmykrát zúčastnilo Festivalu Pohoda pri
Trenčíne. Pracovníci a dobrovoľníci Fóra života
počas štyroch dní trvania podujatia viedli
s návštevníkmi mnohé diskusie o témach ako
sú ochrana života od počatia, otázky súvisiace
s umelým potratom, postoje Cirkvi k jednotlivým
bioetickým otázkam a mnoho ďalších. Účastníci
festivalu sa živo zaujímali o prirodzené metódy
plánovania rodičovstva, jednotlivcom i párom
sa v tejto súvislosti venovala odborníčka na

Billingsovu ovulačnú metódu Anna Siekelová.
Aj tento rok bol veľký záujem o fotenie sa pri
fotostene, zobrazujúcej tehotnú ženu, ktorej ľudia
mohli „prepožičať“ svoju tvár.
AUGUST - SEPTEMBER
Púť ikony Panny Márie Čenstochovskej
Celosvetová
púť
Od
oceánu
k oceánu prebiehala v dňoch 31. augusta
– 8. septembra na Slovensku a Fórum
života bolo hlavným organizátorom. Ikona
Panny Márie Čenstochovskej sa počas
púte na Slovensku zastavila v 24 chrámoch
– v Bratislave, Trnave, Starých Horách,
Rajeckej Lesnej, Rajeckých Tepliciach, Žiline,
Višňovom, Horných Lefantovciach, Nitre,
Banskej Bystrici, Valaskej, Brezne, Poprade,
Kežmarku, Litmanovej, Bardejove, Vranove
nad Topľou, Košiciach, Prešove a Ľutine.
Program sa oﬁciálne začal 31. augusta
v Bratislave-Petržalke, v Kostole Sv. Rodiny
privítaním ikony.
Pešia púť z Trnavy do Šaštína
Vyše 30 pútnikov absolvovalo pešiu púť
z Trnavy do Baziliky Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne pri príležitosti slávnosti
patrónky Slovenska. Podujatie venovali
podpore ochrany života od počatia po
prirodzenú smrť. Pútnici vyrazili na cestu vo
štvrtok 13. septembra a mali pred sebou vyše
50 kilometrov. Kráčali s krížom, slovenskou
a vatikánskou zástavou, ako aj so zástavou
s vyšitým obrazom Sedembolestnej Panny

Márie. Počas nej sa veriaci modlili krížovú cestu
za nenarodené deti, ruženec a spievali piesne.
Púť vyvrcholila na slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska, kde sa
pútnici zúčastnili na pontiﬁkálnej svätej omši
s kardinálom Jozefom Tomkom.
OKTÓBER
Konferencia „Kultúra života - kultúra pre život“
V Bratislave sa 27. októbra konala medzinárodná
konferencia s názvom Kultúra života – kultúra
pre život, ktorej spoluorganizátormi boli Fórum
života, KBS a Ústav zdravotníckej etiky Fakulty
ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných
štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity. Na
konferencii vystúpili odborníci z viacerých
krajín venujúcich sa podpore a ochrane
života od počatia po prirodzenú smrť,
predstavitelia spoločenského, akademického
a náboženského života. Zastúpenie mal aj
Vatikán v podobe dvoch osobností - predsedu
Pápežskej rady pre rodinu arcibiskupa
Vincenza Pagliu a sekretára Pápežskej rady
pre pastoráciu v zdravotníctve Mons. JeanMarie Musivi Mupendawatua. Podujatie sa
konalo pri príležitosti 20. výročia 2. svetového
kongresu za život v Bratislave a 15. výročia
okrúhleho stola o demograﬁckej situácii
v SR. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra
života, predstavila chronológiu pôsobenia
mimovládnych
organizácií
angažujúcich
sa v oblasti ochrany života od počatia po
prirodzenú smrť. Jedným z cieľov konferencie
bolo predstaviť mladej generácii to, čo sa

v tejto sfére podarilo dosiahnuť, pretože
počas uplynulých 20 rokov sa urobilo veľa na
vedeckej, bioetickej, politickej i spoločenskej
úrovni.
Vyhlásená verejná zbierka neinvestičného
fondu Fóra života n.f.
V dňoch od 21. 10 do 4. 11. 2012 bola na celom
Slovensku vyhlásená verejná zbierka Fóra
života, ktorá sa uskutočnila formou predaja
originálnych sviečok s logom projektu
Sviečka za nenarodené deti v kostoloch a na
verejných miestach.
NOVEMBER
Seminár Kultúra smrti verzus kultúra života
v Banskej Bystrici
Fórum života v spolupráci s Diecéznym
pastoračným centrom pre rodinu pripravilo pre
odbornú verejnosť seminár s názvom Kultúra
smrti verzus kultúra života. V prednáške
odborníci poukázali aj na to, že pseudokultúra
smrti sa netýka iba jednej oblasti ľudského života,
ale zasahuje takmer všetky. Organizátori pozvali
štyroch odborníkov z radov lekárov, bioetikov,
politikov a kňazov. Tí sa zaoberali východiskami
oboch kultúr a oblasťami, ktoré zasahujú, ako
napríklad zdravotníctvo či ekonomiku. Poukázali
tiež na zmeny v legislatíve a zmeny myslenia
v danej oblasti od roku 1989.

v priestoroch Fóra života, ktorý viedla
odborníčka Anna Siekelová. Účastníci si na
začiatku vypočuli prednášku vdp. Andreja
Karcagiho na tému Dôležitosť poznania
plodnosti pre harmonický život v manželstve.
DECEMBER
Konferencia Rodina spoločnosti –
spoločnosť rodine
Fórum života bolo partnerom
pri organizovaní dvojdňovej
medzinárodnej
konferencie
Rodina spoločnosti, spoločnosť
rodine. Konferencia sa konala
30. novembra – 1. decembra
v Častej Papierničke pod
organizačnou
taktovkou
predsedníčky
Slovenskej
spoločnosti pre rodinu Anny
Záborskej
a
predsedu
Výboru
NR SR pre sociálne veci Jána
Podmanického. Podujatie bolo prvou
zo série regionálnych konferencií
v rámci prípravy na 20. výročie
Medzinárodného
roku
rodiny
vyhláseného
OSN.

Seminár Billingsovej metódy
16. 11. 2012 sa konal Výučbový kurz
Billingsovej
metódy
v
Bratislave
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ĽUDIA
VO FÓRE ŽIVOTA

ZOZNAM ČLENSKÝCH
ORGANIZÁCIÍ FÓRA ŽIVOTA

Predsedníčka: Marcela Dobešová

V roku 2012 malo Fórum života 43 členských organizácií:

Členovia predsedníctva:
Mária Demeterová, Daniel Dian, Marcela
Dobešová, Marek Michalčík, podpredseda od
6/2012, Jozef Mikloško do 4. 2. 2012, Róbert Sopko
od 4. 2. 2012, Anna Verešová, Anna Záborská
Členovia kontrolnej komisie:
Libuša Miháliková, Vladimír Záborský,
Jozef Šuráb
Výkonný riaditeľ:
Marek Michalčík do 1. 6. 2012
Koordinátorka projektu Zachráňme životy:
Mária Demeterová
Manažérka konkrétnej pomoci:
Zuzana Kiňová
Fundraising: Elena Liptáková
Manažér PR prolife: Danka Jacečková

DOM Božieho milosrdenstva
Tibora Andrašovana 44, 974 01 Banská Bystrica
spaluch@stonline.sk, www.dombm.sk, 0905 351 939

Centrum obnovy rodiny
Hlaváčikova 41, 84105 Bratislava
kolnik.marian@gmail.com, 0903784838

DOMKA
Miletičova 7, 821 08 Bratislava,
sbrigantova@domka.sk, www.domka.sk,
02/50231211, 0908 374 176

Centrum pomoci pre rodinu
Štefánikova 46, 917 01 Trnava
cppr@jezuiti.sk, www.cppr.sk, 0948 020 412
Centrum pre rodinu Pezinok
Farská 5, 902 01 Pezinok, statutar@pezinskerodiny.
sk, www.pezinskerodiny.sk, 0903 668 033
Centrum pre rodinu Poprad
Scherfelova 81, 058 01 Poprad
rodinapp@centrum.sk, 0915 972 513
Centrum pre rodinu v Trnave
Tehelná 4, 917 01 Trnava
milan.paulini@gmail.com, 033/5441483

Kancelária: Helena Kozáková

Centrum pre rodinu v Žiline
Smreková 5, 010 07 Žilina
cprza@nextra.sk, www.cprza.sk, 0905 415 021

Regionálni spolupracovníci: Jaroslava Gabčová,
Andrea Jakubcová, Beáta a Jozef Jánošovci,
Zuzana Mrázová, Monika Naďová, Anna
Siekelová, Magdaléna Mydlová, Katarína
Michalčíková, Marián Krupáš, Dušan Škurla

Deti sv. Alžbety
Alžbetina 14, 040 01 Košice
detike@detike.sk, 0917 350 146

Ďalší spolupracovníci: Andrej Števko, Petra
Heretová, Rastislav Žitný, Andrea Žiaková
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Áno pre život
Farská ulica 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
apz@nextra.sk, www.anoprezivot.sk, 041/5494950

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica
riaditel@rodinabb.sk, www.rodinabb.sk,
0907 365 781

ELEP, o. z.
Boleráz 384, 919 08 Boleráz
eva@elep.sk, www.elep.sk, 0903 352 450
eRKO - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
dury@erko.sk, www.erko.sk, 0907 690 577
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Trnavská univerzita
Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava
j.boronova@gmail.com, www.truni.sk
Fórum pre pomoc starším
Kukučínova 5, 971 01 Prievidza
forumlubica@zoznam.sk,
www.forumseniorov.sk, 046/5421902,
0905 862 637
Inštitút Krista Veľkňaza
Žakovce 30, 059 73 Žakovce
pavol.vilcek@gmail.com, www.ikv.sk,
0905 639 573, 0902 909 630
Katolícka jednota Slovenska
Novosadská 4, 917 00 Trnava
quo@kjs.sk, www.kjs.sk

Klub mnohodetných rodín, o.z.
Lichardova 16, 811 03 Bratislava
kmr@kmr.sk, www.kmr.sk,
02/54641132, 0905 380 575
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
Spišská Kapitula 3, 053 04 Spiš. Podhradie
lucmat@zoznam.sk, www.komisia.sk, 0910 158 908
Kresťanskodemokratický zväz žien Slovenska
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
zvazy@kdh.sk, 0905 448 002, 02/65968642
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku,
občianske združenie
Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica,
kcns1@azet.sk
Laura, združenie mladých
Mamateyova 4, 851 01 Bratislava, ustredie@
laura-mladez.sk, 02/62410219, 0911 103 491
Láska v nás
Jazerná 3, 927 01 Šaľa
papayova@zoznam.sk, 0907 770 023
Liga pár páru v Slovenskej republike
Slovenskej armády 15, 953 01 Zlaté Moravce
jozef.predac@lpp.sk, www.lpp.sk
037/6421426, 0908 722 055
Modrá armáda rytierov Nepoškvrnenej Košice
Pavlovova, 058 01 Poprad, 052/7730424,
0910 695 008
Občianske združenie HOSPIC Božieho
Milosrdenstva Bardejovská Nová Ves
Stocklova 9, 085 01 Bardejov
krajci.bj@gmail.com, 054/47421662

Občianske združenie Kresťan a práca
Závodská 729, 908 73 Veľké Leváre
biksadska@post.sk, 0908 606 306
Občianske združenie
Manželské stretnutia
Novomeského 10, 911 08 Trenčín
vojtekj@piar.gtn.sk, www.mstretnutia.sk,
032/6524324
Pastor bonus, občianske združenie
Pri kríži 18, 841 02 Bratislava
nikolova@chello.sk, 0905 015 430
PloDar, občianske združenie
Sekurisova 7, 841 02 Bratislava
misha@fertilitycare.net, www.plodar.sk,
0908 377 456
RITA, občianske združenie
Exnárová 2, 080 01 Prešov
obcianske.zdruzenie.rita@gmail.com,
0917 546 960
S láskou k človeku, občianske združenie
F. Hečku 1449/5, 020 01, Púchov
slaskoukcloveku@centrum.sk,
www.slaskoukcloveku.sk, 042/4677339
Samaritán, nezisková organizácia
Komenského 19, 036 01 Martin
samaritan@samaritan.sk, www.samaritan.sk,
0907 720 690
Slovenská spoločnosť pre rodinu
a zodpovedné rodičovstvo
Ambroseho 6, 851 02 Bratislava 5
family@slovanet.sk, www.family.sk,
02/54792302

Slovenská spoločnosť
pre spina biﬁda a/alebo hydrocefalus
SNP 14, 919 04 Smolenice
info@sbah.sk, www.sbah.sk, 0905 323 465
Spišská katolícka charita
Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
caritas@caritas.sk, www.redcross.sk
Spoločenstvo detí Ježišových
Stupné 219, 018 12 Brvnište, 042/4393215
Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Tupolevova 6b, 851 01 Bratislava
lubomiracehulova@gmail.com, 0908 578 431
Spoločenstvo života
Adámiho 24, 841 05 Bratislava
tonyfric@gmail.com, 0905 451 443
SÚS SČK Prešov - Sabinov
Jarková 45, 080 01 Prešov, sus.presov@
redcross.sk, www.redcross.sk, 0903 558 937
Záujmové združenie Rodina, o.z.
J. Hlubíka 15, 917 01 Trnava
kralovicova.blazena@gmail.com, 0905206316
Združenie kresťanských spoločenstiev
mládeže
Brezová 18/5, P.O.Box 23, 052 01 Spišská Nová
Ves
buc@zksm.sk, www.zksm.sk, 0917 350 164
Život ako dar
Na Revíne 19, 831 01 Bratislava
zivotakodar@gmail.com, 02/6475768,
0904 572 578

Fórum života je členom medzinárodných sieti:
– Human Life International so sídlom v USA (www.hli.org)
– European Forum for Human Rights and the Family so sídlom v Bruseli
– New women for Europe so sídlom v Bruseli (www.newwomenforeurope.org).
Na Slovensku je Fórum života členom Fóra kresťanských inštitúcií (www.fki.sk).
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

Č.
účtu

Stav majetku (aktív) a zdrojov (pasív) v eurách k 31.12.2012

2011

2010

501

Spotreba materiálu

8 389

12 610

511

Opravy a udržiavanie
Cestovné

279

642

3 982

2 838

31.12.2012

31.12.2011

512
513

Náklady na reprezentáciu

137

337

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

–

–

518

Ostatné služby

91 035

60 767

1. Dlhodobý nehmotný majetok

–

–

26 249

22 207

3 750

3 871
677

STRANA AKTÍV

521

Mzdové náklady

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

2. Dlhodobý hmotný majetok

–

–

527

Zákonné sociálne náklady

586

3. Dlhodobý ﬁnančný majetok

–

–

538

Ostatné dane a poplatky

119

95

542

Ostatné pokuty a penále

–

66
2

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

24 305

28 432

1. Zásoby

–

–

2. Dlhodobé pohľadávky

–

–

3. Krátkodobé pohľadávky

17 938

1 145

4. Finančné účty

6 367

27 287

427

2 977

24 732

31 409

31.12.2012

31.12.2011

2 548

21 519

–

–

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
MAJETOK SPOLU

STRANA PASÍV
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
1. Imanie a peňažné fondy
2. Fondy tvorené zo zisku

545

Kurzové straty

–

546

Dary

–

–

547

Osobitné náklady

1 715

1 215

549

Iné ostatné náklady

880

1 022

554

Predaný materiál

561

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

2011

2010

602

Tržby z predaja služieb

12 033

3 699

644

Úroky

1

5

645

Kurzové zisky

1

–

647

Osobitné výnosy

649

Iné ostatné výnosy

654

Tržby z predaja materiálu

–

110

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

47 463

57 788

80 651

79 688

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-18 971

8 995

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU

18 812

4 961

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

1. Rezervy

1 619

469

664

Prijaté členské príspevky

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

691

Dotácie

38

4. Bankové výpomoci a pôžičky

5 000

–

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

3 372

4 929

24 732

31 409

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

32 444

VÝNOSY

Č.
účtu

12 524

4 454

30 664

400

21 519

47

650

139 856

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

12 146

13

500

168 284

ÚČTOVÁ TRIEDA 5 SPOLU

–

3. Krátkodobé záväzky

–

–

–

2. Dlhodobé záväzky

14

NÁKLADY

1 043

–

–

789

693

665

7 428

6 127

–

–

ÚČTOVÁ TRIEDA 6 SPOLU

149 314

148 871

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

-18 971

9 015

591

Daň z príjmov

–

1

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

–

19

-18 971

8 995

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ

VÝNOSY 2012 SPOLU

Členenie výnosov podľa zdrojov

149 314 €

Vlastná činnosť

13 079 €

Dary právnických osôb, granty

12 956 €

Dary právnických osôb, granty
8,70 % | 12 956 €

Sviečka za nenarodené deti

34 507 €

Dary fyzických osôb

49 956 €

Sviečka za nenarodené deti
23,10 % | 34 507 €

Dary Zachráňme životy

30 695 €

Dary fyzických osôb
33,50 % | 49 956 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane z roku 2012

Dary Zachráňme životy
20,60 % | 30 695 €

NÁKLADY V ČLENENÍ PODĽA OBLASTI ČINNOSTÍ

Členské
0,50 % | 693 €

Členské

PR pro-life, advokácia
• Legislatíva

693 €
7 428 €
168 284,37 €
61 197,64 €
547,36 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane
5,00 % | 7 428 €

• Spravodajca, propagačný materiál

Vlastná činnosť
8,80 % | 13 079 €

• Akcie

25 088,16 €

• Réžia PR

13 734,75 €

• Networking

Výchova, vzdelávanie
• Konferencie
• Kurzy, semináre, prednášky

Výchova, vzdelávanie
3,00 % | 5 933 €

5 932,60 €
4 813,77 €
882,91 €
42,40 €

• Réžia Výchova, vzdelávanie

193,53 €

• Zachráňme životy
PR prolife, advokácia
36,00 % | 61 197 €

1 588,26 €

• Výchova vzdelávanie - katechéti
Konkrétna pomoc

Členenie nákladov podľa aktivít FŽ

20 239,10 €

• Alexis
• Gynekologická ambulancia Gianna
• Réžia Konkrétna pomoc
Regióny

59 950,49 €
40 927,66 €
2 709,55 €
663,26 €
15 650,02 €
6 855,95 €

Konkrétna pomoc
36,00 % | 59 950 €

• Západné Slovensko

3 283,91 €

• Stredné Slovensko

2 797,99 €

Regióny
4,00 % | 6 856 €

• Východné Slovensko

Duchovná podpora
7,00 % | 11 566 €
Správa združenia
14,00 % | 22 782 €

• Réžia regióny
Správa
• Predsedníctvo
• Snem

688,41 €
85,64 €
34 347,68 €
1 155,42 €
181,26 €

• Členovia

10 576,40 €

• Fundraising

10 184,20 €

• Propagácia FŽ
• Duchovné aktivity

684,49 €
11 565,92 €
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ĎAKUJEME! | THANK YOU!
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ﬁnančne podporili v roku 2012 Fórum života:
Our sincere thanks belongs to everyone who supported Forum for Life ﬁnancially in 2012:
V rámci fyzických osôb evidujeme 132 pravidelných a 396 nepravidelných darcov, v rámci právnických osôb evidujeme 4 pravidelných
a 44 nepravidelných darcov.
Regular individual donors 132; irregular individual donors 396; regular legal persons donors 4; irregular legal persons donors 44.
Poďakovanie patrí dobrovoľníkom a spolupracovníkom Fóra života:
Our thanks goes out to volunteers and co-workers of Forum for Life:
Mons. Ján Babiak, Prešov, Jozef Bagin, RKC Farnosť Višňové, Ferino a Miška Bakytovci, Pezinok, Mons. Marián Bublinec, Banská Bystrica, Patrik
Daniška, Rovinka, Peter Dobeš, Rajecké Teplice, Jakub Dobeš, Rajecké Teplice, Mons. Vladimír Filo, Rožňava, Boris Fojtík, Bratislava, Martin
Gazdík, Bratislava, Jozef Glasa, Bratislava, Eva Grey, Bratislava, Daniel Hevier, Bratislava, Andrej Hrádocký, Trenčín, Milan Hudáček SJ, Bratislava,
Mons. Milan Chautur, Košice, Anton Chromík, Šenkvice, Marek Iskra, Priechod, Stanislav Krajňák SVD, Verbisti Nitra – Kalvária, Jozef Laurinec,
Trstená, Filip Likavčan, Bratislava, Mária Liová, Rajecké Teplice, Jana Majerčíková, Rajecké Teplice, Juliana Melková, Vranov nad Topľou,
Peter Michalov, RKC Farnosť Horné Lefantovce, Silvia a Igor Miškovičovci, Bratislava, Anna Mydlová, Vranov nad Topľou, Jozef Novický,
GKC Farnosť Ľutina, Rodiny Osvaldova, Kelešiova, Chmelova z Trnavy, Katarína Pokrývková, Bratislava, Jozef Poláček, Toyota Žilina, Ján Rusnák,
RKC Farnosť Rajecká Lesná, Marián Valábek SDB, Bratislava, Ján Vigľaš, Badín, Grzegorz Wach OSPPE, Pavlíni Vranov nad Topľou, Ivan Wallenfels,
Považská Bystrica, Vladimír Záborský, Bojnice, Matej Žiak, Žilina.
Organizácie:
Organizations:
Áno pre život, n. o., Arcibiskupstvo Bratislava, Arcibiskupstvo Trnava, CK VERA ICON, s.r.o., Bojnice, Rím, dakujeme.sk, Diecézne pastoračné
centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy, Fórum kresťanských inštitúcií, Gréckokatolícky kňazský seminár Prešov, Ignis Top Hlohovec –
p. Frýdecký, Kapucíni na Slovensku, Kláštor Redemptoristov Chocholná, Konferencia biskupov Slovenska, Kongregácia Milosrdných sestier
sv. Vincenta – Satmárok, Kongregácia školských sestier Žilina, Kúpele Nimnica, Lux Communication, MANETI, Ľubomír Karas a Rastislav Weber,
Prešov, Mestská televízia Trnava, Mesto Rajecké Teplice, Organizátori festivalov Campfest, Lumen, Pohoda, Pavlíni Vranov nad Topľou,
Pravoslávna cirkev na Slovensku, Predajne Dobrá kniha, František, Lúč, SSV, Rádio Lumen, Redemptoristky Kežmarok, RKC Farnosť Žilina,
Saleziáni Don Bosca, Sanatóriun Tatranská Kotlina, Spoločnosť Ježišova, Televízia LUX, Varínska tlačiareň – p.Buchtová, Verbisti, Vydavateľstvo
Kumrán, Vydavateľstvo Lúč, vyveska.sk.
Fórum života, Heydukova 14, 811 08 Bratislava, Slovensko, +421 903 533 946, kancelaria@forumzivota.sk, www.forumzivota.sk
fotograﬁe na titulke: archív Fóra života; fotograﬁe vo vnútri: archív Fóra života
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