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A je to tu zas. 
Už sa zdalo, že 
o zmluvu o výhra-
dách svedomia nik 
ani len nezakopne, 
že upadla do zabud-
nutia, že necháme 
až na ďalšiu vládu 

po voľbách, nech sa s ňou morí a sporí. 
A vtom akoby z čistého jasného neba 
sa objavila petícia. Za prijatie zmluvy. 
A potom ďalšia. Proti jej prijatiu. Možno 
až teraz sa ukáže, aký je skutočný postoj 
slovenských občanov. Možno až teraz 
vláda pochopí, že vec, v ktorej chcela 
podľa slov premiéra dosiahnuť konsen-
zus, národ nespája, ale rozdeľuje. A mož-
no práve to bude dobrý dôvod na to, aby 
bola zmluva opäť zamätená pod stôl.

Ja som sa postavila na stranu tých, 
ktorí podpísali petíciu proti. Rovnako 
aj náš celý redaktorský tím a členovia 
Spoločnosti Prometheus. Ďalší nám píšu 
a volajú, kde ju zohnať, lebo ich podpis 
na nej chýbam, čo nechcú pripustiť. 
Lebo si myslíme, že zmluva o výhradách 
svedomia môže zakladať právo vyhnúť 
sa zodpovednosti za nevykonanie 
niektorých občianskych povinností. 
Lebo môže spôsobiť, že žiaci v školách 
budú ochudobnení o niektoré poznatky, 
ktoré sa môžu priečiť svedomiu ich 
učiteľov. Lebo môže ohrozovať základné 
reprodukčné práva žien. Lebo kanonické 
právo by mohlo nahradiť právny systém 
Slovenskej republiky. Lebo zmluva 
narúša princíp rovnosti občanov pred 
zákonom.

Túto petíciu môžete podporiť aj vy. 
Nájdete ju v časopise, aj s odôvodnením. 

Judita Takáčová
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