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2. Základné údaje občianskeho združenia ETHOS
ETHOS je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa
31.05.2013, záznam číslo VVS/1-900/90-41637.

Korešpondenčná adresa: ETHOS, o.z.
Rajská 4
814 47 Bratislava
Mobil: +421 0944 928 127
E-mail: ethos@sekularisti.sk
Internet: www.sekularisti.sk
Facebook: facebook.com/sekularisti.sk

IČO: 42323053
DIČ: 2023821569

Číslo účtu: 2700556834/8330, Fio banka, a.s.
IBAN: SK1083300000002700556834, BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Rada združenia: Andrej Lúčny, Mário A. Liptaj, Zuzana Grúňová, Martin Čičo

Stanovy: stanovy sú dostupné online
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3. Občianske združenie ETHOS
Nezávislé občianske hnutie ETHOS je dobrovoľným občianskym združením so zameraním na
etiku, humanizmus a sekularizmus.

Cieľom združenia je:
-

-

budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne
náboženstvo ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite
presadzovanie rovnosti všetkých občanov bez ohľadu na ich svetonázor, náboženské,
názorové, rasové, etnické, rodové, politické, sociálne, kultúrne alebo iné rozdiely a
sexuálnu orientáciu
ochrana práv ateistov, agnostikov, skeptikov a iných racionálne a slobodomyseľne
zmýšľajúcich ľudí
všestranné rozvíjanie osobnosti človeka podľa zásad sekulárnej etiky a podpora dialógu
medzi nenábožensky a nábožensky založenými ľuďmi
podpora a prehlbovanie princípov tolerancie, demokracie, pluralizmu, vzájomného
rešpektu, solidarity, udržateľného života a nenásilia
pestovanie úcty k humanistickým hodnotám človeka a environmentálnym hodnotám
Zeme
presadzovanie racionálneho, vedeckého, skeptického prístupu pri riešení otázok
spoločnosti

Tieto ciele sú tiež uvedené v stanovách združenia.

Čo je to sekularizmus?
Sekularizmus je svetonázor požadujúci oddelenie spoločnosti a verejného života – najmä štátu
– od cirkví. Inými slovami, politický priestor má byť neutrálny, ale rešpektujúci všetky
náboženstvá. Opak sekulárneho štátu je teokracia, ktorej poňatie vlády sa odvodzuje od
údajnej božskej moci. Na Slovensku sekularisti presadzujú dodržiavanie ústavy Slovenskej
republiky, podľa ktorej sa štát neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu.
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4. Členstvo a orgány združenia
Členstvo
V prípade záujmu o členstvo v občianskom združení ETHOS sa môžete prihlásiť pomocou
online prihlášky. Členmi ETHOSu môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov alebo právnické
osoby, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a chcú sa podieľať na jeho pôsobení.

Rada združenia
Rada združenia, ktorej funkčné obdobie je 4 roky, bola zvolená Valným zhromaždením dňa 5.
Novembra 2021. Predchádzajúca rada vzhľadom na rodinné dôvody predsedu Metoda Rybára
odstúpiť z postu predsedu, tiež odstúpila. Novými členmi rady sa stali Andrej Lúčny, Mário A.
Liptaj, Zuzana Grúňová a Martin Čičo. Nová rada prizvala na svoje zasadania správcu webu
sekularisti.sk. Nová rada vyslovila uznanie predchádzajúcemu vedeniu a bude ďalej
kontinuálne rozvíjať jeho aktivity.

Štatutári
Štatutármi volenými Radou združenia boli zvolení:
-

predseda Rady: Andrej Lúčny
podpredseda Rady: Mário A. Liptaj
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5. Správa o činnosti za rok 2021
Medzi dlhodobé aktivity o.z. ETHOS patrí:
-

informovanie verejnosti o postoji kandidátov na verejné funkcie voči sekularistom a
občanom bez náboženského vyznania
monitorovanie spravodajstva a prípadné poukazovanie na jeho nevyváženosť
preklad medzinárodných správ a materiálov o ľudských právach
informovanie verejnosti o stave ľudských práv v našej krajine a vo svete
prezentovanie názorov v otvorených diskusiách k témam, ktoré sa snaží naše združenie
propagovať, predovšetkým odluku cirkvi od štátu
podpora aktivít iných občianskych združení snažiacich sa chrániť ľudské práva

V roku 2021 vyvíjalo o.z. ETHOS okrem dlhodobých aktivít aj tieto aktivity:
-

-

-

-

pokrývanie dôležitých udalostí na sociálnych sieťach a webe
organizovali sme úspešnú bilboardovú a internetovú kampaň „Bez vyznania“ v ktorej
sme de-facto neveriacich vyzývali, aby sa tak aj de-jure prihlásili pri sčítaní ľudu, ktoré
prebehlo v prvej polovici roka 2021. Na jej realizáciu sme usporiadali zbierku v ktorej
sa podarilo vyzbierať vyše 1800 €
v spolupráci s českým aktivistom Rozekom (bývalým cirkevným sudcom) sme
zorganizovali protest proti zneužívaniu detí kňazmi (6.8.2021). Ten sa dostal aj do správ
RTVS.
pri príležitosti návštevy pápeža sme zvolali verejné zhromaždenie „Za odluku cirkvi od
štátu“. Vystúpil na ňom aj poslanec NR SR Miroslav Žiak. Akcia mala širokú mediálnu
odozvu
podporili sme akciu Možnosti voľby „Nebudeme ticho“ proti opakujúcim sa pokusom
o zákaz interrupcií
podporili sme vznik stránky bezcirkvi.sk, ktorá záujemcom o vystúpenie z cirkvi
poskytuje informácie ako to formálne zrealizovať

Verejným akciám v roku 2021 sčasti bránili hygienické opatrenia proti pandémii COVIDu.

6

| VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021

6. Hospodárenie združenia
Nikto z občianskeho združenia ETHOS nie je za svoju činnosť v jeho prospech platený. Naša
činnosť je financovaná výhradne z vlastných zdrojov a preto ju môžeme ďalej rozvíjať iba vďaka
podpore členov a sympatizantov. Finančné prostriedky sa používajú iba na vydávanie
informačných materiálov, poštovné, telefón a iné náklady priamo spojené s činnosťou
združenia.
K tomu všetkému môže prispieť každý, kto sympatizuje s týmito zámermi, ak sa stane členom
združenia, osobne alebo finančne podporí naše aktivity, prípadne ak sa rozhodne venovať 2%
z dane na túto činnosť.
Príjmy v roku 2021 boli 2 469 €:
- z členských poplatkov: 350 €
- z darov 2119 €
Výdaje v roku 2021 boli 2 107,30 € boli a boli použité na tieto účely:
-

kolky 16,50 €
notárske poplatky 4 €
doména & hosting: 15 € (web hosting bol darom od WebSupport-u)
reklama na sociálnych sieťach: 249,60 €
bilboardová reklama: 1 596 €
prenájom techniky: 24 €
členské v medzinárodných organizáciách: 36,20 €

Prevod zostatku z roku 2020 bol 1 004,15 €. Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021:
v peňažnom ústave: 1 383,28 €, v pokladnici: 0,00 €.
ETHOS účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Vzhľadom na štruktúru príjmov ETHOS
nepodával daňové priznanie (konzultované s Daňovým úradom).
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