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Milí čitatelia 

a čitateľky,

hladinu diskusií 

na Slovensku 

nedávno rozčeril 

Národný program 

sexuálneho a repro-

dukčného zdravia z dielne ministerstva 

zdravotníctva, ktorý sa po rokoch príprav 

konečne ocitol na rokovaní vlády. Napriek 

podporným vyjadreniam množstva 

mimovládnych organizácií, priaznivým 

odborným stanoviskám i deklarovaným 

predstavám premiéra Fica o „modernom 

pohľade na sexuálnu výchovu“ kabinet 

rokovanie o programe prerušil. Minister 

zdravotníctva vraj teraz čaká na doplne-

nia od cirkví a mimovládnych organizácií. 

A po zapracovaní ich pripomienok 

opätovne požiada o stanovisko cirkvi 

(iných nespomenul). Tá však aj tak žiaden 

program sexuálneho a reprodukčného 

zdravia nechce. 

Cirkev si už svoje presadila aj v súvislosti 

s učebnicou o sexuálnej výchove. A podľa 

všetkého si svoje presadí aj v školskom zá-

kone. Až sa zdá, že vládna koalícia jedných 

hladká a druhých ignoruje. Že namiesto 

odluky cirkvi od štátu dochádza, naopak, 

k spájaniu cirkvi so štátom. A potom sme si 

vraj všetci rovní?

Judita Takáčová

šéfredaktorka
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