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Vatikán odmietol knihu 

o VatiLeaks

Vatikán v sobotu označil knihu talian-
skeho novinára Gianluigiho Nuzziho 
s názvom Jeho Svätosť za trestuhod-
nú. Nuzzi v knihe uverejnil listy Bene-
dikta XVI. a jeho tajomníka, čo podľa 
Vatikánu porušilo pápežovo právo na 
súkromie.              (tasr), HN 21/05/2012

Biskup Rudolf Baláž in memo-
riam, pedagóg a redaktor Alojz 
Čobej a softvérový inžinier Ju-
raj Vidéky sú traja noví laureáti 
Ceny Andreja Radlinského. Zá-
merom udeľovania tohto ocene-
nia je vyjadriť vďaku katolíckej 
cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí 
sa význačným spôsobom zaslúžili 
o rozvoj kresťanských masmédií 
alebo svojimi dielami či svojou 
činnosťou pravdivo a v duchu 

kresťanskej viery pôsobili v ob-
lasti masmédií. Cieľom je tiež 
povzbudiť týchto pracovníkov do 
ďalšej tvorivej mediálnej práce 
a prehĺbiť vzťahy medzi Cirkvou 
a tvorivými pracovníkmi v oblas-
ti masmédií. Ocenenie udelila už 
tretíkrát Rada pre spoločenské ko-
munikačné prostriedky KBS, kto-
rej členovia podávajú návrhy na 
ocenenie spolu s verejnosťou. 
           JÁN FELIX, Šport 22/05/2012

Vatikán bojuje  
proti potratom

Katolícka cirkev opäť otvára tému po-
tratov. Do mája budúceho roku chce 
zhromaždiť viac ako milión podpisov 
v celej Európskej únii proti prerušeniu 
tehotenstva.            (red), HN 24/05/2012

Tiahne do boja  
proti interupciám

Vatikán si dal do budúceho mája jas-
ný cieľ. Chce presadiť, aby v celej 
EÚ platil zákaz interrupcií. Katolícka 
cirkev tak chce urobiť prostredníc-
tvom podpisovej kampane. Za rok ich 
plánuje zozbierať milión. Projekt na-
zvali Jeden z nás.  TV JOJ,  23/05/2012 

Cirkev trvá na tom, aby pre rušenie 
voľných dní Slovensko neotváralo 
zmluvu s Vatikánom.

Ani po včerajšom stretnutí pre-
miérovej Rady solidarity a rozvoja 
nie je jasné, ktoré z voľných dní pad-
nú pre zámer Roberta Fica zvýšiť po-
čet dní, keď sa chodí do práce, a tým 
aj výkonnosť ekonomiky. Šéf Konfe-
derácie odborových zväzov Miroslav 
Gazdík včera prišiel s tým, že jeden 
z vyškrtnutých sviatkov by mal byť 
cirkevný. Katolícka cirkev nesúhla-
sí, premiérovi bude opätovne tlmočiť 
svoje odmietavé stanovisko. Fico po 
rokovaní povedal, že s návrhmi majú 
prísť zamestnávatelia. „Ešte stále 
prebiehajú stretnutia na túto tému,“ 
hovoril neurčito. Zamestnávatelia to 
označili za alibizmus. Tvrdia, že im 
nezáleží, ktoré dni to budú, len aby 
ich bolo menej voľných. Je to úloha 
pre politikov, zhodli sa Rastislav Ma-
chunka z Asociácie zamestnaneckých 
zväzov a združení a Marián Jusko 
z Republikovej únie zamestnávateľov. 
„Je to citlivá téma pre nás. Ak si uve-
domíme, za aké nízke mzdy a koľko 
času musia Slováci odrobiť, tak voľ-
ný deň je pre nich benefitom. Ak nás
do toho vláda dotlačí, budeme od nej 
žiadať kompenzácie,“ hovorí Gazdík. 
Chce tlačiť na skrátenie pracovného 
času a nadčasov ako výmenu za dva 
dni práce v roku navyše. Hovorca 
Konferencie biskupov Slovenska Jo-
zef Kováčik hovorí, že nevidia žiadny 
manévrovací priestor, aby vláda siah-

la na cirkevné voľné dni. „Čo sa týka 
týchto sviatkov, tie sú dané v medzi-
národnej zmluve, ktorou je potrebné 
sa riadiť. Nevidíme priestor, aby sa 
otvárala medzinárodná zmluva,“ po-
vedal. „Mne je to jedno, doležité je, 
že ich bude menej,“ povedal Jusko. 
„Čím viac sviatkov sa zruší, tým lep-
šie. Hovorilo sa o dvoch, možno budú 
tri. Pre nás nie je podstatné, či to bude 
1. september či 17. november. Keď 
však chce premiér návrhy, my ich po-
skytneme,“ povedal Machunka.                 
           Ján Glovičko, SME 25/05/2012

Sviatky Voľné dni
- 1. 1. Deň vzniku SR
- štátny sviatok
- 6. 1. Zjavenie Pána (Traja králi)
- 6. 4. Veľký piatok
- 9. 4. Veľkonočný pondelok
- 1. 5. Sviatok práce
- 8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom
- 5. 7. Sviatok svätého Cyrila a Me-
toda
- 29. 8. Výročie SNP
- štátny sviatok
- 1. 9. Deň Ústavy SR
- štátny sviatok
- 15. 9. Sedembolestná Panna Má-
ria
- 1. 11. Sviatok všetkých svätých
- 17. 11. Deň boja za slobodu a de-
mokraciu
- štátny sviatok
- 24. 12. Štedrý deň
- 25. 12. Prvý sviatok vianočný
- 26. 12. Druhý sviatok vianočný

Fico ešte nevie, ktoré dni obetuje

Radlinského laureáti

Konferencia Rodina,  
faktor rastu v Ríme

Rodina, faktor rastu. Taký bol názov 
včerajšej konferencie, ktorá sa konala 
v Ríme za podpory parlamentnej me-
dziskupiny za subsidiaritu. Podujatie 
sa uskutočnilo pri príležitosti blížiace-
ho sa svetového stretnutia rodín, ktoré 
sa začne v Miláne už na budúci týž-
deň. Vatikánsky štátny sekretár, kardi-
nál Tarcisio Bertone počas konferencie 
vyhlásil, že aj v súčasnej dobe ekono-
mických ťažkostí je potrebné naďalej 
podporovať skutočnú rodinu.

Centrom jeho príhovoru bola aj 
výzva zákonodarcom chrániť rodinu, 
s cieľom zabezpečiť, aby rodičia odo-
vzdávali svojim deťom skutočné mo-
rálne hodnoty.   Rádio Lumen, 24.5.2012
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Potemkinovský kostol

A teraz vám ukážeme dvojfarebný 
kostol. Takúto raritu má Muľa v okre-
se Veľký Krtíš. Tamojší storočný kos-
tolík je považovaný za stavebný unikát 
a nedávno ho vynovili. Problém je ale 
v tom, že iba naoko.

Muliansky kostolík obdivujú turisti 
od nás aj zo zahraničia a na prvý pohľad 
nevyzerá zle. Dobrý dojem ale vo vás 
zanechá iba vtedy, ak sa naň nepozrie-
te zozadu. Novú fasádu má kostol iba 
z troch strán. Vzadu je stále ošarpano 
modrý a vyzerá to akoby maliari prá-
ve ušli. Na streche je lešenie a na zemi 
maliarske náčinie. Na pôvodnú žltú far-
bu ho pritom začali maľovať ešte pred 
dvoma rokmi. Úpravu kostola vtedy vo 
volebnom roku inicioval starosta obce. 
Tvrdil, že peniaze na vymaľovanie 
kostola získal od sponzorov.

(Začiatok archívneho záznamu 
z relácie TN, 1.10.2011)

Vojtech Nagy, starosta obce Muľa: 
„Z príležitosti 100 rokov bude najväč-
ším darom jednak aj pre kostol a aj pre 
obyvateľov, keď kostol bude mať pô-
vodnú farbu.“

(Koniec archívneho záznamu z re-
lácie TN, 1.10.2011)

Redaktorka: „Storočnica aj voľby 
prešli a dnes starosta tvrdí toto.“

Telefonuje Vojtech Nagy, staros-
ta obce Muľa: „V mojom programe 
predvolebnom bolo, že nedokončený 
kostol dokončíme v nasledujúcom ob-
dobí. Ja som nikdy nepovedal kedy to 
dokončíme.“

Redaktorka: „Podľa zmluvy ale 
mali maliari dokončiť robotu ešte na 
jeseň toho roka. No starosta ich vraj 
stopol a dodnes nemajú zaplatené ani 
to, čo urobili.“

Jozef Kunka, majiteľ stavebnej 
firmy: „Vyplatil nám zhruba štvrtinu
z celkovej sumy diela.“

Redaktorka TV Markíza: „Vlast-
níkom kostola je cirkev. Obec ho má 
v dlhodobom prenájme. Starosta sa 
najnovšie dušuje, že ho dá zrekonštru-
ovať celý, ak na to získa eurofondy. Ak 
nie, fasádu vraj určite domaľujú.“

Telefonuje Vojtech Nagy, starosta 
obce Muľa: „V tomto roku to bude do-
končené, do jeseni.“

Redaktorka: „Chrám by si to zaslú-
žil, bol prvou železobetónovou stav-
bou na území Rakúsko-Uhorska. Viac 
ako domáci ho ale obdivujú cudzí.“

Ján Hrablay, rímsko-katolícky fa-
rár Muľa: „V sobotu nejaká pani z Ka-

Podobné zemetrasenie zažilo Ta-
liansko v 14. storočí

V troskách zomrelo najmenej 
šesť ľudí. Zem rozozvučala v Bo-
logni zvony.

RÍM, BRATISLAVA. Bolo sko-
ré nedeľné ráno. Bary zostali počas 
„bielej noci“ otvorené, podobne 
reštaurácie. A nebyť sobotného 
bombového útoku v talianskom 
Brindisi, návštevníkov by vítali aj 
múzeá a galérie. Oslavy a stretnu-
tia s priateľmi však čosi po štvrtej 
hodine prerušila príroda. Severné 
Taliansko zasiahlo zemetrasenie, 
ktoré zabilo najmenej šesť ľudí. 
Podobne ako pred štyrmi rokmi 
zničili otrasy budovy, popraska-
li steny renesančných víl, spadli 
veže niektorých kostolov a trosky 
pochovali robotníkov z nočných 
zmien.

Relatívne slabé
„Tie otrasy ma zobudili krátko 

po štvrtej,“ hovorí pre BBC novi-
nár Frankie Thompson, ktorý práve 
o živote v talianskom meste Bo-
logna písal reportáž. „Bolo to silné 
a netrvalo to ani minútu. No kostol-
né zvony začali samy od seba zvo-
niť. A potom nasledovalo desivé 
ticho.“ Americký geologický dozor 
odhaduje, že región Emilia Romag-
na zasiahli otrasy s magnitúdom 6. 
Epicentrum sa nachádzalo tridsať-
päť kilometrov od Bologne a ležalo 

plytko, len zhruba desať kilometrov 
pod povrchom. V porovnaní s mi-
nuloročným japonským zemetra-
sením v regióne Tóhoku však bolo 
víkendové európske zemetrasenie 
rádovo menšie. Krajine však pripo-
menulo otrasy v meste L‘Aquila, 
pri ktorých v roku 2009 padajúce 
strechy a steny budov usmrtili pri-
bližne tristo obyvateľov. Dodnes 
preto prebieha proces so seizmo-
lógmi, ktorí údajne riziko otrasov 
podcenili.

Naposledy v 14. storočí
Miestne úrady tvrdia, že na 

prírodu je krajina teraz priprave-
ná lepšie. A to aj napriek tomu, 
že v zasiahnutej oblasti sa otrasy 
s podobnou energiou často nevy-
skytujú. „Posledné zemetrasenie 
s takýmto magnitúdom sa odohra-
lo naposledy v štrnástom storočí,“ 
hovorí pre Sky News miestny seiz-
mológ Giovanni Gregori. „Pre člo-
veka je sedem storočí veľa. Pre prí-
rodu to však nie je nič.“ Nedeľné 
zemetrasenie pritom nepatrí medzi 
najhoršie v Taliansku. V roku 1976 
následky po otrasoch zeme v regió-
ne Furlansko-Júlske Benátky usmr-
tili približne tisíc ľudí. O štyri roky 
neskôr v Kampánii zahynulo triti-
síc obyvateľov. Pred štyrmi rokmi 
pochovali otrasy v regióne Abruz-
zo stovky miestnych. 
   Tomáš Prokopčák, SME 21/05/2012 

Talianske pamiatky znovu ničili otrasy

nady tu bola a bola veľmi šťastná, keď 
vlastne mohla vojsť aj dnu do toho 
kostola.“

Redaktorka: „Dúfajme len, že sa 

nepozrela aj dozadu, aby mulianskemu 
kostolu okrem jeho jedinečnosti nepri-
schla aj prezývka potemkinovský.“     
     Lenka Stanková, Markíza, 20/05/2012

Múzeum z košickej Urbanovej veži 
nepresťahujú

KOŠICE – Pestrá spoločnosť 
sa zišla v košickej Urbanovej veži! 
Nájdete tu maratónca Abebe Bikilu, 
exprezident Rudolfa Schustera či An-
dyho Warhola. Teda ich voskové po-
doby, ktoré vo veži ostanú aj po zmene 
nájomcu priestorov.

Majiteľom Urbanovej veže je cir-
kev, ale až do roku 2015 ju mal od nej 
prenajatú košický mecenáš umenia 
Alfonz Lukačin. „Keďže Košice po-

trebovali ako budúce Európske hlav-
né mesto kultúry dôstojný priestor 
na reprezentáciu kraja, dohodli sme 
sa s Východoslovenským múzeom 
a cirkvou o prenechaní prenájmu,“ 
zdôvodnil svoje rozhodnutie Alfonz 
Lukačin. Návštevníci si naďalej budú 
môcť pozrieť exprezidenta Schustera 
pri etiópskom maratóncovi Abebe Bi-
kilovi alebo knieža Gabriela Bethlena 
s manželkou hneď vedľa uhorského 
kráľa Mateja Korvína.                    (fer)

           Plus jeden deň 23/05/2012

Bežec zostane s kráľom
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Dnes sa na Okresnom súde v Lip-
tovskom Mikuláši pojednávalo 
v prípade obžalovaného rímskoka-
tolíckeho dekana. S bývalou kona-
teľkou realitnej agentúry mal ešte 
v roku 2007 organizovať predaj 
cirkevných pozemkov v Dovalo-
ve, po ktorom zmizli štyri milióny 
korún. Dekan obvinenia nechcel 
komentovať.

Prvýkrát sa obvinený rímsko-
katolícky dekan a bývalá kona-
teľka realitnej agentúry postavili 
pred sudkyňu vo februári tohto 
roka. Podobne ako vtedy ani dnes 
sa pred súd nedostavili všetci 
predvolaní svedkovia. Zo šiestich 
svedkov prišli len traja a tak v prí-
pade predaja cirkevných pozem-
kov v Dovalove zostalo naďalej 
viacero nezodpovedaných otázok. 
Sporný odpredaj pozemkov zorga-
nizovala ešte v roku 2007 realitná 
agentúra. Náplňou práce jej dvoch 
konateľov bol práve predaj cirkev-
ného nehnuteľného majetku. Pre-
daj pozemkov v Dovalove mala 
organizovať výlučne konateľka 
Ľuba, avšak za výraznej pomoci 
dekana.

Jaroslav Micenko, bývalý ko-
nateľ realitnej agentúry: „Vytvorili 
súkromný účet. Celá suma išla na 
tento účet a následne bolo pouká-
zaných len osem miliónov naspäť 
farnosti. Čiže štyri milióny dodnes 
chýbajú.“

Štefan Sečka, biskup: „Osobne 
si myslím, že je to skôr spor me-

dzi konateľmi realitno-stavebnej 
eseročky v Liptovskom Mikuláši 
a dekan sa dostal medzi nich.“

Redaktorka: „Obžalobu z ob-
zvlášť závažného zločinu podvodu 
nechcel nateraz dekan komento-
vať.“

Vladislav Saniga, obvinený de-
kan: „Až keď to skončí jednoznač-
ne.“

Redaktorka: „Zistili sme, že 
dekan po desiatich rokoch k prvé-
mu júlu odchádza zo svojho úradu. 
S prebiehajúcim súdnym konaním 
to však údajne nesúvisí.“

Vladislav Saniga, obvinený 
dekan: „Nie, nebol som odvolaný. 
V podstate pán biskup má poveru-
je inou službou v charite.“

Redaktorka: „Myslíte si, že to 
nemá teda nič spoločné s týmto, čo 
sa...“

Vladislav Saniga, obvinený 
dekan: „Nie, nie, myslím, že nie. 
Je to funkcia, ktorá je ešte viac 
zameraná na tú službu, ktorú som 
doteraz vykonával tu v Mikuláši, 
pomoci ľuďom.“

Redaktorka: „Pre neprítomnosť 
svedkov dnes sudkyňa odročila po-
jednávanie na druhého októbra.“

Jaroslav Micenko, bývalý ko-
nateľ realitnej agentúry: „Myslím, 
že to zaťažuje už tie roky tak mňa, 
ako aj dvesto veriacich v Dovalo-
ve, ako aj ďalších ľudí. Takže bolo 
by už na čase nejakým spôsobom 
sa dopátrať k rozhodnutiu.“ 

                     TV JOJ, 21/05/2012

Kam zmizli 4 milióny korún? Palikot vystúpil z cirkvi

Líder tretej najsilnejšej strany a kri-
tik poľskej cirkvi opustil jej rady.

Pred piatimi rokmi vydával ka-
tolícky časopis, cez víkend z cirkvi 
vystúpil. „Krajný materializmus, 
etický pokles a politický charakter 
cirkvi zapríčinili, že v tej cirkvi ne-
môžem byť,“ povedal v sobotu pre 
televíznu stanicu TVN 24 Janusz 
Palikot, líder tretej najväčšej stra-
ny v Poľsku Palikotovo hnutie. Tá 
v minuloročných parlamentných 
voľbách oslovila až desať percent 
Poliakov v tradične katolíckej kraji-
ne. Palikot vystúpil z cirkvi teatrál-
ne tak, ako sú jeho voliči zvyknutí. 
Rozhodnutie prečítal v prítomnosti 
novinárov pred kostolom františ-
kánov v Krakove. Tým istým, pred 
ktorým sa schádzali veriaci, keď 
Krakov navštevoval pápež Ján Pa-
vol II. Janusz Palikot vysvetľoval, 
že toto rozhodnutie urobil po dlhom, 
ročnom rozmýšľaní. „Viem, že pre 
viacerých veriacich je veľmi kom-
plikované byť v katolíckej cirkvi, 
ale chcem im povedať, že budeme 
pracovať na zmene poľskej cirkvi,“ 
vyhlásil Palikot. Palikot bol pokrs-
tený a pokrstiť nechal aj svoje deti. 
Dnes to ľutuje. „Urobil som tak 
pred niekoľkými rokmi, lebo som 
bol presvedčený, že cirkev si zaslú-
ži úctu, ale dnes si ju už nevážim.“ 
Viacerí vyčítajú Palikotovi, že často 
mení názory. „Keby sa mu to oplati-
lo, bol by schopný sa pripojiť k hnu-
tiu panien alebo by spáchal hromad-
nú samovraždu s nejakou sektou,“ 
reagoval pre portál Niezalezna.pl 
Tomasz Terlikowski, šéfredaktor 
katolíckeho portálu Fronda.pl. 

Malgorzata Wojcieszyńska
SME 23/05/2012

Uplynulý víkend bolo v Komár-
ne otvorené a vysvätené štúdio 
Rádia Mária. Pri tejto príležitosti 
sa v Kostole sv. Ondreja konala 
slávnostná omša, ktorú celebroval 
trnavský arcibiskup Róbert Bezák. 
Cirkevný hodnostár víta slovenské 
vysielanie Rádia Mária.

Róbert Bezák, trnavský arci-
biskup: „My máme veľa po ma-
ďarsky hovoriacich veriacich a ja 
by som bol rád, keby teda vysielali 
tak, že by ich ľudia mohli počúvať, 
mohli by byť denno-denne blízko, 
aj počúvať vo vlastnom jazyku 
správy.“

Redaktorka STV: „Nové štú-
dio je v Kaplnke sv. Anny, ktorá 
bola obnovená nedávno. Spolupra-
covníci budapeštianskeho Rádia 
Mária budú informovať aj o dianí 
v tomto regióne.“

Lépes Lóránt, programový riadi-
teľ: „Budeme vysielať sväté omše, 
napríklad z Kolárova, Štúrova, 
Mužly a Kamenice nad Hronom. 
Od júla chceme v budapeštianskom 
Rádiu Mária vysielať aj naživo.“

Redaktorka STV: „Maďarskí 
veriaci na Slovensku sa tešia, že 
v Komárne bolo otvorené štúdio 
Rádia Mária.“

V Komárne bolo odovzdané štúdio Rádia Mária

Farkas Veronika: „Je to po-
vznášajúci pocit, že vzniklo nové 
médium na šírenie Božieho slo-
va.“

Redaktorka STV: „Rádio Má-
ria, ktoré bolo založené v Talian-
sku, dnes vysiela v 65 krajinách. 
Jeho maďarské vysielanie môžu 
poslucháči počúvať v Maďarsku, 
Rumunsku a Vojvodine, od 20.má-
ja si ho veriaci môžu naladiť aj na 
Slovensku na frekvencii 88,3.“

           Padlovics Ágnes, 23.5.2012
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Nikto nechce, aby odišiel. Veria-
ci v Kráľovskom Chlmci nedáv-
no zorganizovali petíciu proti 
premiestneniu rímskokatolícke-
ho kňaza. 2500 veriacich svojím 
podpisom potvrdilo, že chcú, aby 
aj po dvadsiatich rokoch v ich 
cirkevnom spoločenstve slúžil 
László Szalay.

Takmer tristo ľudí prišlo na 
spoločnú modlitbu, na ktorej sa 
rímskokatolícki veriaci v Krá-
ľovskom Chlmci modlili za to, 
aby ich duchovný otec zostal 
v miestnom cirkevnom spolo-
čenstve.

Lakatos Ingrid: „Budeme sa 
modliť, no keď to bude potrebné, 
pôjdeme aj k pápežovi, urobíme 

všetko preto, aby tento poklad 
zostal u nás.“

Kiss György: „Budeme bo-
jovať zo všetkých síl, aby našu 
lásku nevymedzoval zákon. Ak 
to bude potrebné, budeme ho 
sami živiť, ale nepustíme ho od-
tiaľto.“

Tomojka Vojtko Béla, redak-
torka STV: „V tejto veci sme 
oslovili aj košickú arcidiecézu, 
tá sa však odmietla vyjadriť.“

Jaroslav Fabian, hovorca, Ko-
šická arcidiecéza: „K tejto téme 
sa my nevyjadrujeme.“

Tomojka Vojtko Béla, redak-
torka STV: „Miestni veriaci sa 
obávajú, že budúci mesiac príde 
na faru nový kňaz. Hovorca ko-

Adela Vavrušová, moderátorka: 
„Vláda viac zdaní firmy a príjmy
ľudí, ktorí dobre zarábajú. Doteraz 
firmy platili 19% daň z príjmu, po
novom by mali platiť 23 %. O té-
mach rokovala Rada pre rozvoj 
a solidaritu, ktorej členmi sú aj 
odborári, zamestnávatelia, či zá-
stupcovia cirkví. Proti návrhu boli 
zamestnávatelia. Podrobnosti má 
Linda Nagyová.“

Linda Nagyová, redaktorka: 
„Platiť viac zo svojich príjmov 
na to, aby štát znižoval zadĺženie, 
či konsolidoval verejné financie,
by mali ľudia, ktorí viac zarábajú. 
O akú sadzbu by mali platiť viac 
a nad aký príjem, zatiaľ premiér 
Robert Fico nepovedal.“

Robert Fico, predseda Vlády 
SR: „Keďže vytvárame teraz sys-
tém, dávame dohromady odvodové 
stropy, odvody, dane, všetko ostat-
né, nemá význam v tomto okamihu 
hovoriť koľko to je percent a koľko 
to je peňazí. Ale opäť garantujem 
jedno rozhodnutie, že do vyššej 
sadzby dane z príjmu fyzických 
osôb budú spadať všetci ústavní či-
nitelia aj vtedy, ak nemajú príjem 
na takej úrovni, ktorí bude viazať 
vyššiu sadzbu.“

Linda Nagyová, redaktorka: 
„Právnickým osobám by sa daň 
z príjmu mala zvýšiť na 23 %. Štát 
tak chce získať navyše stovky mili-
ónov eur.“

Peter Kažimír, minister financií:
„Navýšenie sadzby dane z príjmu 
právnických osôb na 23 % predpo-
kladá dodatočný príjem do štátne-
ho rozpočtu vo výške 366 miliónov 
eur.“

Linda Nagyová, redaktorka: 
„Zamestnávatelia mali námietky.“

Rastislav Machunka, prezident 
Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení: „Samozrejme, 
že rešpektujeme ten silný politický 
mandát, ktorý vláda má na takéto 
opatrenie, my však samozrejme 
s tým prirodzene súhlasiť nemô-
žeme, pretože trestať tých ktorí sú 
úspešní, trestať tých ktorí vytvára-
jú a spoluvytvárajú nové pracovné 
miesta, zamestnávajú tých ľudí 
a vytvárajú podmienky na zamest-
návanie ľudí s nižšími príjmami, 
tak považujeme za krok späť a po-
važujeme za nesprávny postup.“

Linda Nagyová, redaktorka: 
„Ďalšie rokovanie Rady pre solida-
ritu a rozvoj by malo byť v utorok.“ 
Radio Slovensko, 24.5.2012

Mali by ustúpiť

Veštiť, ako sa skončí avizované 
rokovanie Rady solidarity a roz-
voja v otázke štátnych sviatkov, 
nemá veľký zmysel. Zatiaľ to vy-
zerá tak, že sa „nástroj dialógu“ 
len tak ľahko nedohodne. Zámer 
zrušiť dva z pätnástich voľných 
dní – jeden svetský a jeden cir-
kevný – mohol naraziť na dve pre-
kážky. Prvou je katolícka cirkev, 
ktorá argumentuje medzištátnou 
zmluvou s Vatikánom, ktorá upra-
vuje aj otázku sviatkov. Druhou 
sú odbory, ktoré chcú garantovať 
výdobytky sociálneho štátu a vý-
mena zrušenia dvoch voľných dní 
za vyššie dane pre zamestnávate-
ľov im asi veľmi neimponuje. Po-
kiaľ človek nie je taký liberál, že 
neuznáva právo štátu zasahovať 
do zmlúv medzi zamestnávateľ-
mi a zamestnancami, ako a kedy 
budú legálne pracovať, musí pri-
jať aj myšlienku, že jeho volení 
zástupcovia vyzdvihnú niektoré 
udalosti, ľudí a dátumy, ku ktorým 
sa viažu, tak vysoko, že väčšina 
ľudí má v ten-ktorý deň pracovné 
voľno. A tiež to, že sa vždy nájde 
niekto, komu bude toto usporia-
danie prekážať. Nakoniec, trochu 
rozpoltená je v tomto aj samotná 
oslavovaná ústava. Na jednej stra-
ne sa podľa nej štát neviaže na 
žiadnu ideológiu a náboženstvo, 
na druhej strane uznáva cyrilome-
todskú (teda aj náboženskú) tradí-
ciu. Vtesnať rôzne presvedčenia, 
názory a hodnoty miliónov ľudí 
do niekoľkých dátumov je ťažké, 
oveľa ťažšie je dohodnuté usporia-
danie a zvyky meniť. Ak má eko-
nomický zmysel počet sviatkov 
redukovať, zostáva len jedna vec 
– ochota odborov i cirkví zľaviť 
zo svojich postojov, neoslavovať 
až tak katolícko-evanjelickú rôz-
norodosť, ale nájsť najväčší spo-
ločný deliteľ. A v lepších časoch 
k nemu radšej nič nepridávať. Iba 
ak v rámci výmeny.
            Tomáš Gális, SME 25/05/2012

Vláda chce zvýšiť daň z príjmu  
právnickým osobám na 23 %

šickej arcidiecézy však zdôraz-
nil, že o preložení kňaza László 
Szalayho sa ešte nezrodilo defi-
nitívne rozhodnutie.“

                       STV 2, 24/05/2012

Veriaci z Kráľovského Chlmca protestujú  
proti preloženiu svojho farára


