
V prípade, že ste sa stretli s nejakou nižšie opísanou formou diskriminácie alebo intolerancie voči
veriacim, zašlite nám prosíme informácie o tejto udalosti. Relevantné obdobie, na ktoré sa otázky
vzťahujú je predovšetkým rok 2014 a 2015. Pošlite nám však aj informácie o závažných udalostiach,
ktoré sa udiali už od roku 2010.

Informácie nám zašlite do konca mája 2015 na emailovú adresu: diskriminacia@kbs.sk 

Zoznam otázok k téme náboženskej slobody a prejavov intolerancie voči veriacim na Slovensku.

1. Stretli ste sa s niektorou z nasledovných foriem diskriminácie alebo nenávistných prejavov pre
členstvo v cirkvi, alebo pre vierovyznanie?
a. Vandalizmus na cirkevných pamiatkach, budovách a symboloch – kríže, kostoly, kaplnky,

sochy, cintoríny, cirkevné budovy a pod.
(Išlo o bežný vandalizmus, alebo bol útok motivovaný nenávisťou?)

b. Diskriminácia v zamestnaní alebo na pohovoroch do zamestnania (napr. u veriacich vo farnosti)
c. Verbálne alebo fyzické útoky
d. Akékoľvek iné formy diskriminácie, intolerancie, neznášanlivosti.

2. Výhrada vo svedomí
a. Stretli ste sa s tým, že sa nedala uplatniť výhrada vo svedomí kvôli nedostatočnej legislatíve?
b. Stretli ste sa s diskrimináciou pre uplatnenie výhrady vo svedomí (napr. u veriacich)?

3. Stretli ste sa s obmedzovaním rodičovských práv, ako napríklad práv rodičov na výchovu detí
v súlade so svojím presvedčením?

4. Stretli ste sa s diskrimináciou pri udeľovaní podpory alebo grantov?

5. Stretli ste sa s diskrimináciou vo vzťahu k slobode zhromažďovania?

6. Stretli ste sa s neoprávnenými obmedzeniami pri výkone pastoračnej činnosti?

7. Stretli ste sa s inou formou diskriminácie, alebo prejavmi intolerancie proti Vašej viere, alebo pre
príslušnosť k Cirkvi? (napríklad obmedzovanie slobody slova, zosmiešňovanie, zosmiešňovanie v
médiách, účelové alebo nepravdivé informovanie, a pod.)

______________________________

Inštrukcie k zaslaniu informácií: 

- Odpovede treba formulovať tak, aby bol zrejmý rozsah a povaha opisovanej skutočnosti, kedy sa stala,
kto boli účastníci, prípadne aj to, ako ste na takúto situáciu reagovali a aký bol výsledok. (Pre
bližšiu predstavu – ideálny rozsah je 5 až 10 riadkov textu.) V prípade potreby Vás budeme
kontaktovať s dodatočnými otázkami.

- Uveďte, ak bol niektorý skutok trestnoprávne, administratívne, alebo súdne riešený a ako sa konanie
skončilo.

- Ak bol prípad medializovaný, poskytnite prosím o tom informáciu (vrátane webových liniek).
- Ak máte k dispozícii fotodokumentáciu, alebo inú dokumentáciu, pošlite nám ju prosím.
- Nemusíte odpovedať na všetky otázky. Môžete nám tiež poslať vyjadrenia aj k iným súvisiacim

témam.

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete, budú použité len na potreby prípravy správy o náboženskej
slobode a v prípade požiadania budú anonymizované.

Pošlite nám prosím aj kontakt (meno, email, telefón) na koho sa v prípade potreby dodatočných alebo
vysvetľujúcich otázok môžeme obrátiť.
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