Magnificat Slovakia o.z., Belinského ul. č. 24, 851 01 Bratislava
Titl.:
JUDr. Ján Richter,
minister práce, sociálnych vecí a rodiny,
Špitálska 4, 6, 8
81 643 Bratislava
V Trnave, dňa 15. júla 2013

Vec: Žiadosť Iniciatívy kresťanských rodín Slovenska Ministerstvu práce, sociálnych
vecí a rodiny vo veci rodiny Spáčilových a prijatia zákona o sociálnej kuratele
Odôvodnenie:
Dňa 23. decembra 2011 boli rodine Spáčilových, bytom Vieska 71 , 908 63 Radošovce, Úradom sociálnych vecí a rodiny v Skalici bezprecedentne a za nevyjasnených dôvodov odobraté dve maloleté adoptované deti Timotej a Aneta. Po jeden a pol ročných
prieťahoch o veci v súčasnosti rozhoduje Krajský súd v Trnave.
Keďže ide o závažné podozrenie z nezákonného postupu slovenských úradov,
ako aj v súvislosti s ním pripravovaným zákonom, týkajúcim sa postupu a právomocí sociálnych úradov na Slovensku ohľade sociálnej kurately mládeže, my, nižšie podpísaní
predsedovia občianskych združení:
 Magnificat Slovakia,
 Združenie pre ochranu rodiny,
 Aliancia za voľnú nedeľu,
ako spoločná Iniciatíva kresťanských rodín Slovenska,
žiadame Vás osobne, ako ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby:
1. bol prípad rodiny Spáčilových revidovaný a opätovne v celom rozsahu vyšetrený,
s ohľadom na záujem rodiny, adoptovaných detí a verejnú ujmu zničením ich dobrého mena,
2. ste verejne vysvetlil postup odoberania detí v prípade rodiny Spáčilových
a vyvodil z neho personálne a jurisdikčné dôsledky, a v mene Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sa verejne ospravedlnil rodine Spáčilových za neodborný
a diskriminačný postup pri odoberaní detí,
3. ste osobne zabezpečil, aby bolo znenie pripravovaného zákona o tzv. Ochrane detí
a sociálnej kuratele bezodkladne a v celom rozsahu publikované a predložené slovenskej verejnosti.

Zároveň Vašim prostredníctvom žiadame vládu Slovenskej republiky :
1. aby deklarovala, kde sa vo vládnom programe vyskytuje zámer na uvádzaný postup sociálnych úradov na Slovensku,
2. o záruky, že sa pri prijímaní zákonov podobného druhu bude na prvom mieste zohľadňovať väčšinová mienka občanov Slovenskej republiky, a najmä potreby a práva
rodiny ako základnej a nenahraditeľnej bunky spoločnosti,
3. o iniciovanie, vypracovanie a prijatie ústavného zákona o ochrane manželstva muža
a ženy, rodiny a výchovy detí rodičmi.

Ďakujeme za skorú a dostačujúcu odpoveď
S úctou

Anton Selecký
predseda
Magnificat Slovakia o.z.

Ing. Jozef Dupkala
predseda
Združnie pre ochranu
rodiny

Mgr. Anton Čulen,
predseda
Aliancia za nedeľu
- Slovensko

Na vedomie:
JUDr. Róbert Fico, predseda Vlády Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
Mons. Milan Chautur, CSsR, predseda Rady pre rodinu, Konferencia biskupov Slovenska,
Gréckokatolícky apoštolský exarchát Košice, Dominikánske námestie 13, 040 01 Košice
MUDr. Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu, Predsedkyňa Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví
Médiá

