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Událost týdne: 

Dne 7. února se konalo na Slovensku celostátní referendum o rodině. Občané Slovenské republiky odpovídali 

na tři otázky. "Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné soužití osob kromě svazku 

mezi jedním mužem a jednou ženou?" "Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám osob stejného pohlaví 

nebylo umožněno osvojení (adopce) dětí a jejich následná výchova?" "Souhlasíte s tím, aby školy nemohly 

vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuálního chování či eutanazie, pokud jejich rodiče nebo děti 

samy nesouhlasí s obsahem vyučování?". Původně čtvrtá otázka "Souhlasíte s tím, aby žádnému jinému soužití 

osob mimo manželství nebyly přiznány zvláštní ochrana, práva a povinnosti, které jsou právními normami k 1. 

březnu 2014 přiznány pouze manželství a manželům - zejména uznání, registrace či evidování jako životního 

společenství před veřejnou autoritou, možnost osvojení dítěte druhým manželem rodiče? "nebyla uznána 

Ústavním soudem jako ústavní. Celkově se referenda účastnilo 21,41 % občanů, což znamená, že referendum 

je neplatné. Na otázku č. 1 odpovědělo kladně 94,5 % zúčastněných,  

na otázku č. 2 92,43 % a na otázku č. 3 90,32 %.  

2. ledna vydal server electoralcalculus.co.uk průzkum podpory britských politických stran. Podle průzkumu by 

volby vyhrála Labouristická strana, která by ziskem 32,97 % získala 297 křesel v dolní sněmovně parlamentu. 

Druzí vládní konzervativci by získali 31,99 % (265 hlasů). Třetí místo v průzkumu obsadila Strana nezávislosti 

Spojeného království (UKIP) se ziskem 15,67 %. Druhá vládní strana – liberálové - by získala 7,87 %, což by jí 

vyneslo 17 křesel. Díky volebnímu systému by liberálové získali o šest křesel více než UKIP. Průzkum proběhl ve 

dnech 11.–30. ledna 2015 a zúčastnilo se ho 10 760 respondentů. 

3. ledna zamítl Mezinárodní soudní dvůr vzájemné obžaloby Chorvatska a Srbska ze spáchání genocidy během 

válečného konfliktu, který v první polovině devadesátých let provázel rozpad jugoslávské federace. Ani jedné 

ze stran se podle soudců obvinění nepodařilo prokázat. Předseda hlavního soudního orgánu Organizace 

spojených národů Peter Tomka při odůvodnění verdiktu konstatoval, že během ozbrojeného konfliktu se síly 

na obou stranách dopustily mnohých zločinů, včetně zabíjení a etnických čistek, které mohou být prvky 

genocidy. Úmysl spáchat genocidu "zničením celé populace nebo její části" ale ani jedna země druhé 

nedokázala. V této souvislosti Tomka vyzval obě strany, aby společně oběti zmíněných zločinů odpovídajícím 

způsobem odškodnily. 

4. února vydalo Mezinárodní centrum pro studium radikalismu průzkum, ve kterém uvádí, že více  

než 4 tisíce z téměř 21 tisíc zahraničních bojovníků na území Islámského státu pochází z evropského 

kontinentu. Asi třetina z nich se navíc už vrátila zpátky.  

5. února oznámil předseda dolní komory polského parlamentu Radoslaw Sikorski, že prezidentské volby  

v Polsku budou 10. května, těsně po oslavách 70. výročí konce 2. světové války. Opoziční strany termín kritizují, 

údajně totiž nahrává současnému prezidentovi Bronislawu Komorowskému z vládní Občanské platformy.  

6. února jednal ukrajinský prezident Petro Porošenko s německou kancléřkou Angelou Merkelovou  

a francouzským prezidentem Francoisem Hollandem o ukrajinské krizi. Po schůzce s ukrajinským prezidentem 

odcestovala německá kancléřka a francouzský prezident do Moskvy na jednání s prezidentem Ruské federace 

Vladimirem Putinem. Ani jedna schůzka nepřinesla zásadní průlom. 

Telegraficky: 

 Dne 8. února zveřejnila ruská agentura ROMIR průzkum veřejného mínění, podle kterého je 61 % Rusů 
šťastnějších než v roce 2014.  
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