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Kosti patria Krstiteľovi

Vedci z Oxfordskej univerzity 
prišli s dôkazmi, že článok prsta 
pravej ruky a ďalšie pozostatky 
nájdené v kostole v Bulharsku 
patria Jánovi Krstiteľovi. Relikvie 
boli objavené pred dvoma rokmi 
v alabastrovej schránke na ostrove 
Sveti Ivan.   čtk, Pravda 16/06/2012

Noc hudby

Rastislav Iliev, moderátor: „Po Noci 
divadiel, literatúry, či múzeí má svo-
ju noc aj hudba. Do prvého ročníka 
iniciatívy Noc hudby, ktorý sa začal 
dnes, sa okrem Bratislavy zapája aj 
ďalších osemnásť slovenských miest. 
Od doobedňajších hodín až do nesko-
rej noci, či skôr skorého sobotného 
rána bude znieť hudba rôznych žánrov 
a foriem nielen v koncertných sálach, 
ale i v kaviarňach, hudobných klu-
boch, či kostoloch, školách, múzeách, 
knižniciach, dokonca v kultúrnych 
centrách.“    TV Bratislava, 15/06/2012

Negatívne dôsledky konsolidačných 
opatrení vlády na hospodársky rast 
by malo vykompenzovať zrušenie 
dvoch sviatkov. Po rokovaní Rady 
pre solidaritu a rozvoj to skonštato-
val premiér Robert Fico. K prvému 
septemberu, kedy si Slováci pripo-
mínajú Deň ústavy, by sa tak podľa 
premiéra mal pripojiť aj jeden cir-
kevný sviatok. Zástupcovia cirkvi 
však nesúhlasia. Informuje Linda 
Nagyová, redaktorka: „Negatívny 
dosah konsolidačného balíka je pod-
ľa prepočtov ministerstva financií na
budúci rok na úrovni nula celá štyri 
desatiny percenta hrubého domáce-
ho produktu. Premiér Robert Fico: 
„Zrušenie dvoch štátnych sviatkov 
prakticky vynuluje akýkoľvek nega-
tívny vplyv ozdravovania verejných 
financií na hospodársky rast, čo je
pre Slovensko výborná správa.“

Redaktorka: „S témou rušenia 
sviatkov prišli zamestnávatelia. Ta-
jomník Republikovej únie zamest-
návateľov Martin Hošták s názorom 
predsedu vlády nesúhlasí.“

Martin Hošták, tajomník Re-
publikovej únie zamestnávateľov: 

„Nie som presvedčený, že zrušenie 
dvoch štátnych sviatkov dostatočne 
vykompenzuje negatívne dôsledky 
zrušenia rovnej dane, že to vykom-
penzuje zvýšenie sadzieb dane z príj-
mu fyzických osôb, alebo zavedenie 
špeciálnych odvodov pre vybrané 
subjekty.“

Redaktorka: „Premiér trvá na 
tom, že ku konsolidácii by mala 
prispieť aj cirkev zrušením jedného 
sviatku.“

Robert Fico, premiér SR (Smer-
-SD): „Hovorí sa veľmi intenzívne 
o prvom septembri, ale ja som za 
rovnováhu – jeden štátny, jeden cir-
kevný. Preto som povedal, otvoríme 
otázku, či vôbec je možné sa pozrieť 
na vatikánsku zmluvu z hľadiska jej 
otvorenia.“

Redaktorka: „Za Konferenciu 
biskupov Slovenska Jozef Kováčik.“

Jozef Kováčik, Konferencia bis-
kupov Slovenska: „Otvoriť medzi-
národnú zmluvu by vrhlo veľmi zlé 
meno na Slovenskú republiku. Me-
dzinárodná zmluva sa naozaj otvára 
len vo veľmi, veľmi závažných prí-
padoch.“ Rádio Slovensko, 15/06/2012

Vláda chce zrušiť dva štátne sviatky

Kardinála Jána Chryzostoma Kor-
ca, ktorý je po operácii hospitalizo-
vaný vo Fakultnej nemocnici Nitra, 
lekári zobudili z umelého spánku. 
Je pri vedomí a dýcha bez pomoci 
prístrojov. Potvrdil to hovorca Bis-
kupstva Nitra Miroslav Lyko.

Stav kardinála je podľa jeho 
slov stabilizovaný. „Kardinál Korec 
prejavil vďačnosť veriacim za ich 
modlitby a obety,“ uviedol Lyko. 

Kardinála hospitalizovali v nitrian-
skej nemocnici v stredu 13. júna. 
Do nemocnice ho priviezli v ťaž-
kom septickom šoku. Vyšetrenia 
potvrdili perforáciu slepého čreva 
a ťažký zápal pobrušnice. Prostred-
níctvom kardinála Jozefa Tomka 
poslal kardinálovi Jánovi Chry-
zostomovi Korcovi svoje osobitné 
požehnanie aj Svätý Otec Benedikt 
XVI.      (tasr), Nový Čas, 21.6.2012 

Pápež poslal požehnanie Korcovi

Pápež Benedikt XVI. poslal kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi, 
ktorý je v umelom spánku po operačnom zákroku, prostredníctvom kardi-
nála Jozefa Tomka svoje osobitné požehnanie. Zdravotný stav kardinála je 
podľa tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska stabilizovaný 
a postupne ho prebúdzajú.                                      (sita), Pravda 20/06/2012

Kardinála Korca prebudili z umelého spánku

Pápež (zatiaľ) nepríde

Pápež Benedikt XVI. v tomto roku na 
Slovensko nezavíta. Informoval o tom 
po zasadnutí Konferencie biskupov 
Slovenska jej generálny sekretár Ma-
rián Chovanec. Biskupom to počas za-
sadnutia oznámil apoštolský nuncius 
na Slovensku Mario Giordana s tým, 
že Svätý Otec za pozvanie poďakoval, 
vyprosuje všetkým obyvateľom Božiu 
milosť a posiela svoje požehnanie ju-
bilejnému Roku svätých Cyrila a Me-
toda. Biskupi by boli radi, keby pápež 
navštívil Slovensko ešte počas Roka 
svätých Cyrila a Metoda, ktorý bude 
cirkev pri príležitosti 1150. výročia 
začiatku ich misie na Slovensku sláviť 
od 5. júla tohto roka do 15. septembra 
budúceho roka. Na zasadnutí konfe-
rencie sa zaoberali aj programom roka, 
do ktorého je nateraz zaradených vyše 
150 duchovných a kultúrnych podujatí 
v jednotlivých diecézach.                                                
 JÁN FELIX, Šport 21/06/2012
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Budúcoročné zvýšenie daní a vládne 
úspory pribrzdia rast ekonomiky o 0,4 
percenta, aj keď hospodárstvo stále 
porastie 2,6-percentným tempom. Aby 
sa rast ekonomiky predsa len priblížil 
k trom percentám, pri ktorých sa už 
tvoria nové pracovné miesta, vláda 
chce zrušiť dva sviatky, jeden štátny 
a druhý cirkevný. „Boli by sme tak 
krajina, ktorá by dokázala ozdravo-
vať verejné financie bez toho, aby to
malo negatívny vplyv na hospodársky 
rast,“ skonštatoval včera premiér Ró-
bert Fico. V boji o zrušenie štátnych 
sviatkov sa objavil aj prvý kompromis. 
Odborári sú ochotní obetovať 1. sep-
tember (Deň Ústavy), ak za to dostanú 
nejaké ústupky, napríklad v podobe 
skrátenia pracovného týždňa či nadča-
sov. Premiér im to prisľúbil s tým, že 
druhého sviatku by sa mala vzdať cir-
kev. Tá to však naďalej odmieta, pri-
čom sa odvoláva na Vatikánsku zmlu-
vu, ktorá jej udržanie týchto voľných 
dní garantuje. Vláda teraz zvažuje, či 
túto medzinárodnú dohodu možno 
zmeniť. „Hovorí sa veľmi intenzívne 
o prvom septembri, ale ja som za rov-
nováhu - jeden štátny, jeden cirkevný 
sviatok. Prečo by mal štát rušiť štát-
ne sviatky a katolícka cirkev by takú 
povinnosť nemala? Každý musíme 
nejako prispieť ku konsolidácii verej-
ných financií,“ vyhlásil včera premiér
po rokovaní Rady solidarity a rozvoja, 
v ktorej majú zástupcov aj odborári, 
cirkev a zamestnávatelia. Fico preto 
navrhol, aby sa preskúmalo, či je vô-
bec možné Vatikánsku zmluvu otvoriť 
a vyjednávať o jej zmene. Katolícka 
cirkev však v tejto otázke odmieta 
ustúpiť. Cirkevné sviatky sú podľa nej 
príležitosťou, aby sa ľudia venovali 
duchovným hodnotám. Odvoláva sa 
na zmluvu medzi Slovenskom a Svä-
tou stolicou, ktorej súčasťou je zoznam 
10 dní, keď by sa nemalo pracovať. 
„Náš postoj je nemenný. Nevidíme 
dôvod otvárať medzinárodnú zmluvu 
len pre takúto záležitosť. To by sa na 
medzinárodnej scéne vnímalo veľ-
mi negatívne,“ komentoval hovorca 
Konferencie biskupov Slovenska Jo-
zef Kováčik. Podľa analytikov by dva 
zrušené sviatky v ideálnej ekonomike 
prispeli k rastu hospodárstva o 0,8 per-
centa. Viaceré podniky však majú teraz 
kapacity naplnené a je tak otázne, či 
pri dvoch sviatkoch navyše vyprodu-
kujú viac. Odborári sa obávajú, že ak 

Cirkev ekonomike odmieta pomôcť

teraz priemerný pracovník odrobí roč-
ne 176 hodín nadčasov s príplatkom 
vo výške štvrtinovej priemernej mzdy, 
po zrušení sviatkov sa nadčasy znížia 
o 16 hodín, ktoré však zamestnanci 
odpracujú už bez príplatku. Vláda po-
číta v tomto smere s kompenzáciami 
pre zamestnancov. „Forma kompenzá-
cie bude súčasťou nového Zákonníka 
práce,“ opisuje hovorca ministerstva 
práce Michal Stuška. Odborári sú za 
skrátenie pracovného času, ktorý teraz 
s nadčasmi štandardne dosahuje 48 
hodín týždenne. „Zamestnaný Slovák 
pracuje už teraz o štyri hodiny viac 
ako priemerný Európan,“ upozorňuje 
šéf OZ KOVO Emil Machyna. „Dva 
zrušené sviatky majú kompenzovať 
konsolidáciu, ak tam bude ešte ďalšia 
kompenzácia, nemá to význam,“ rea-
guje šéf Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení Rastislav Machun-
ka. Vláda by dosahy konsolidácie na 
rast ekonomiky mohla zmierniť nielen 
zrušením sviatkov, ale aj tým, že by 
balík zmiernila. Navrhované opatrenia 
na rok 2013 sú na úrovni 3,1 percen-
ta výkonu ekonomiky a potrebné sú 
príjmy v rozsahu 2,3 percenta HDP. 
V hre sú napríklad ústupky pri odvo-
doch. Ministerstvo financií zvažuje,
či zjednotí maximálne vymeriavacie 
základy na platenie odvodov na 5-ná-
sobok priemernej mzdy, alebo možno 
len na 4-násobok, čo by bolo 3 080 
eur mesačne. Aj v takom prípade by 
však vyššie stropy mierne zasiahli už 
ľudí s platom nad 1154 eur, keďže to 
je teraz maximálny základ na platenie 
1,4-percentného nemocenského pois-
tenia. Výrazne viac by zjednotenie od-
vodových stropov postihlo manažérov 
s vysokými platmi, ktorým by klesol 

čistý príjem a zamestnávateľ by záro-
veň platil vyššie odvody. Ministerstvo 
stále nepotvrdilo ani to, či sa príjem 
zamestnancov nad 3 000 eur zdaní 
sadzbou 25 percent. Rovnako pri od-
vode do druhého piliera sú v hre mož-
nosti poklesu odvodu z deviatich na tri 
alebo štyri percentá. Včera vláda pri 
konsolidácii oznámila, že bude vybe-
rať viac peňazí pri registrácii áut, a to 
v závislosti od výkonu motora. Solida-
rita má byť aj pri stavebných povole-
niach, za ktoré budú developeri platiť 
po novom viac ako bežní ľudia. Zvýšiť 
sa majú aj poplatky pre spoločnosti, 
ktoré chcú zaregistrovať na trh nový 
liek. Konsolidačný balíček sa však má 
v zásade naplniť cez škrty v druhom 
pilieri, rast dane z príjmu právnických 
osôb z 19 na 23 percent, vyššie dane 
pre regulované podniky či banky. 
Vláda ide tiež šetriť, a to už tento rok. 
„Rozhodol som sa obrátiť na všetkých 
šéfov rezortov, aby pozastavili všetky 
verejné obstarávania a všetky výdavky 
zo štátneho rozpočtu, ktoré priamo ne-
súvisia so základnou činnosťou týchto 
rezortov,“ vyhlásil minister financií
Peter Kažimír.

O tom. čo treba urobiť pre konso-
lidáciu verejných financií včera infor-
movali premiér Robert Fico, minister 
financií Peter Kažimír a minister práce
Ján Richter.     Lenka Buchláková,         
Rado Krčmárik, Pravda 16/06/2012

Hovorí sa veľmi intenzívne 
o prvom septembri, ale ja som za 
rovnováhu - jeden štátny, jeden cir-
kevný sviatok. Prečo by mal štát ru-
šiť štátne sviatky a katolícka cirkev 
by takú povinnosť nemala?

                  Robert Fico premiér

Nigéria

Redaktorka: „Najmenej tridsaťšesť mŕtvych a asi sto zranených si vyžia-
dali útoky na kresťanské kostoly na severe Nigérie. K atentátom sa nikto 
neprihlásil. Podozrivá je extrémistická skupina Boko Haram. Po útokoch 
rozhnevaní mladí kresťania napádali v hlavnom meste ľudí, ktorí vyzerali 
ako moslimovia.“                                                        Rádio Slovensko,  18/06/2012

Kradli na fare

KOŠICE – Až rok za mrežami hrozí dvom tínedžerom (15 a 16), ktorí sa 
koncom mája vlámali na faru v Žarnove a odniesli si taniere a antikorové 
príbory. Farskému úradu narobili škody za 600 eur.       (sita), Plus jeden deň 



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

25/2012                          3

Nórsko: Kostol s graffiti
vzbudzuje pozornosť

Kostol v hlavnom mesto Nórska 
Oslo niekto pomaľoval farbou. Ten-
tokrát však nešlo o vandalizmus. 
Tamojší farár angažoval umelca, 
ktorý spolu s miestnymi obyvateľ-
mi striekali graffiti na náboženské
motívy. Duchovný však už teraz 
vie, že na stenách chrámu nebudú 
dlho.

Peter Majer, redaktor: „Na kos-
tolíku z päťdesiatych rokov minu-
lého storočia sa pred niekoľkými 
dňami objavil Ježiš s dvoma fareb-
nými sprejmi v ruke. Miestneho fa-
rára to však vôbec nepobúrilo. Skôr 
naopak, celý projekt má na svedo-
mí práve on.“

Even Fougner, farár: „Môže to 
byť symbol toho, že Ježiš je trochu 
neposlušný a robí veci, ktoré by ne-
mal. Spreje s farbou by mohli byť 
zároveň aj symbolom zrodenia nie-
čoho nového.“

Peter Majer, redaktor: „Sprejmi 
sú pomaľované aj vnútorné steny 
kostola. Keďže ho čoskoro zbúra-
jú a na jeho mieste postavia nový, 
graffiti s náboženskou tematikou
symbolizujú práve smrť a znovu-
zrodenie z popola. Návštevníkov 
majú zároveň prinútiť zamyslieť 
sa.“

Even Fougner, farár: „Vybrali 
sme si graffiti, pretože graffiti je
niečo dočasné. Je to niečo, čo na 
danom mieste nikdy nemalo byť.“

Peter Majer, redaktor: „Ústred-
ným motívom vnútornej časti kos-
tola je obrovské graffiti s ružami.
Práve ruže sa po vlaňajšom aten-
táte Andersa Breivika v Osle stali 
v Nórsku symbolom nádeje. Vlani 
v júli pri atentáte zahynulo sedem-
desiatsedem ľudí. Reakcie miest-
nych veriacich na posprejovaný 
kostol boli rôzne, väčšinou však 
pozitívne.“

Even Fougner, farár: „Niektorí 
starší ľudia sem prišli a povedali 
- no, síce som sa tu modlil päťde-
siat rokov, ale dajte mi sprej, nech 
prispejem rukou k dielu.“

Peter Majer, redaktor: „Tí, kto-
rí si budú chcieť graffiťácky kostol
pozrieť, na to už nemajú veľa času. 
Začiatkom septembra ho totiž zrov-
najú so zemou.“

                            STV 1, 15/06/2012

Polícia, ktorá dodnes nevyšetrila 
vraždu študenta Daniela Tupého 
a právnika Ernesta Valka, zatiaľ 
vylučuje, že by v Hurbanove išlo 
o rasovú vraždu. Časť verejnosti nie 
je presvedčená, že by došlo vôbec 
k nejakej vražde. Aj preto museli 
denníky „čistiť“ diskusie pod sprá-
vami o masakre. Ešteže máme Fa-
cebook, ktorý dokáže do minúty vy-
mazať stránky dojčiacich mamičiek 
s údajne pornografickým obsahom,
no celý víkend nechal prístupné fóra, 
kde diskutujúci doslova oslavovali 
zabíjanie Rómov v Hurbanove. Ró-
movia predsa zapálili Krásnu Hôrku, 
čo nedokázali ani Turci, ako ma pou-
čil turista na Čabraďskom hrade. Ich 
deti vraj jedia v školách zadarmo, 
na úrady práce chodia po závratné 
sumy z nášho štedrého sociálneho 
systému a vykazujú všetky znaky 
toho, že si môžeme položiť otázku, 
či sú ešte ľuďmi, alebo sa už zme-
nili na hmyz či divú zver. Niektorí 
bratislavskí taxikári si to myslia. Po 
hurbanovskej vražde spomenuli Ľu-
bomíra Harmana z Devínskej Novej 
Vsi. V tom dobrom. V hlavách tých 
spoluobčanov, ktorí nemajú odvahu 
ísť do ulíc proti politikom, sa z Ró-
mov stali démonické bytosti, ktoré 
niekto omylom vyvolal na špiritis-
tickej seanse a teraz sa ich nevieme 
zbaviť. No a démonické bytosti z ta-
rotových kariet nemajú práva. Cirkvi 
za ne nemusia zverejňovať vyhlá-
senia alebo pastierske listy, politici 
sa môžu tváriť, že vedú proti nim 
nejakú nadprirodzenú vojnu, a na 
sociálnych sieťach o nich môžeme 
hovoriť ako o niekom, kto si zaslúži 
smrť. Akékoľvek budú zistenia polí-
cie, ktorá to so zisteniami veľmi ne-
vie, hurbanovská tragédia potvrdila, 
že rasizmus nie je záležitosťou ne-
onacistov, ale celej spoločnosti. Nie 

polícia, no facebooková verejnosť 
urobila z masakry rasovú vraždu 
a zo strelca hrdinu v rasovej občian-
skej vojne, ktorú čoraz otvorenejšie 
vedú ľudia na internete. Zodpo-
vednosť za tento stav majú politici. 
Neschopnosť urobiť z rómskej po-
pulácie integrálnu časť spoločnosti, 
ktorá bude zdrojom našej spoločnej 
prosperity, dnes zakrývajú čoraz ne-
návistnejším jazykom na adresu Ró-
mov. Tí sa stali pre politikov vynika-
júcim živým štítom, vďaka ktorému 
časť spoločnosti nikdy neuvidí, čo sa 
skrýva pod parketami „bielych“ zlo-
čincov z politických gangov. Spolu 
s prenikaním nenávisti z okraja do 
politického a mediálneho maistre-
amu a za zbožného mlčania cirkví 
dochádza aj k oslabovaniu uplatňo-
vania zákonov. Plagáty SNS, vý-
roky exposlanca za SDKÚ Štefana 
Kužmu, dvojzmyselné narážky ľudí 
z SaS a Smeru nepostihuje nikto. 
Slovenskí sudcovia nepovažujú 
flagrantný rasizmus za zločin alebo
priestupok. Súvisí to s obrazom, aký 
sme o Rómoch vytvorili. Podobne, 
ako sa v 30. rokoch minulého storo-
čia spochybňovala ľudskosť európ-
skych Židov, žijeme v dobe, keď sa 
verejná radosť z násilnej smrti troch 
spoluobčanov nevylučuje s tým, že 
v nedeľu budeme v kostoloch prosiť 
Boha o večný život. Akoby nená-
visť a špeciálne nenávisť k Rómom 
vypadla na Slovensku zo zoznamu 
zlých vlastností, ktorých sa chceme 
na začiatku roka zbaviť. Môžete byť 
dobrým človekom a nenávidieť Ró-
mov, láskavým a veľkorysým a pri-
tom sa tešiť z hurbanovskej vraždy, 
pracovitým a milujúcim a súčasne 
považovať Harmana za hrdinu. 

Michal Havran, 
teológ, šéfredaktor Jetotak.sk

Pravda 19/06/2012

Pogróma

Evanjelici si volia biskupa

Veriaci Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Sloven-
sku volia nového generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Dialo sa 
tak včera a ďalšie kolo bude nasledujúcu nedeľu. Výsledky volieb budú 
oznámené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na 
mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Sloven-
sku 9. júla. Kandidátmi sú súčasný generálny biskup Miloš Klátik a se-
nior Bratislavského seniorátu Boris Mišina.            (sita), Pravda 18/06/2012
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Populárny kardinál je, zdá sa, z naj-
horšieho vonku

Kardinála Jána Chryzostoma Kor-
ca už lekári prebudili z umelého spán-
ku. Komunikuje s okolím a dýcha bez 
pomoci prístrojov. Veriacim už stihol 
poďakovať za modlitby a obety.

„Je pri vedomí a dýcha bez pomo-
ci prístrojov,“ uviedol hovorca Bis-
kupstva Nitra Miroslav Lyko. Stav 
kardinála je podľa jeho slov stabili-
zovaný. Kardinála Korca hospitalizo-
vali v nitrianskej nemocnici v stredu 
13. júna. Do nemocnice ho priviezli 
v ťažkom septickom šoku. Vyšetre-
nia potvrdili perforáciu slepého čreva 
a ťažký zápal pobrušnice. Museli ho 
okamžite operovať. Naplno u neho 
prepukla vnútrobrušná infekcia a vy-
čerpané telo sa proti nej nedokázalo 

brániť. „Odchádza mu pečeň, obličky, 
ale aj srdce či dýchacie ústrojenstvo. 
Jeho stav je kritický aj vzhľadom na 
jeho vek a pridružené ochorenia,“ vy-
jadrila pred pár dňami obavy lekárka, 
ktorá si však nepriala byť menovaná. 
Osobitné požehnanie mu poslal aj 
pápež Benedikt XVI. po kardinálovi 
Jozefovi Tomkovi.

Pomohli veriaci aj pápež
Do nemocnice sa chodili za jeho 

uzdravenie modliť veriaci. Tým teraz 
po prebudení poďakoval. Kardinál 
a emeritný rímskokatolícky biskup 
Nitrianskej diecézy Ján Chryzostom 
Korec sa narodil 22. januára 1924. 
V roku 1990 bol menovaný za nit-
rianskeho diecézneho biskupa, o rok 
neskôr za kardinála.             (tasr, jb)

              Plus jeden deň 21/06/2012

Predseda vlády včera prvýkrát prezra-
dil, ktoré dva sviatky by zrušil. Cirkev 
si Sedembolestnú stráži

Zamestnávateľom je jedno, ktoré 
dva voľné dni sa zrušia. Odborári žia-
dajú kompenzácie.

 Premiér Robert Fico možno už 
nebude mať na narodeniny voľno. 
Zo zoznamu dní pracovného pokoja 
chce vypustiť 15. september, kedy sa 
narodil. V tento deň sa slávi Sedem-
bolestná Panna Mária. Od budúceho 
roka by voľno nemalo byť ani v deň 
výročia prijatia ústavy. Školákom by 
sa tak opäť začínal školský rok 1. sep-
tembra. Voľných dní je momentálne 
pätnásť.

Hnev cirkvi
Úrad vlády neprezradil, ako 

chce zrušiť voľno 15. septem-
bra. Priznáva, že aj podľa analý-
zy vládnych právnikov „zrušenie 
cirkevného sviatku nie je možné 
bez otvorenia vatikánskej zmlu-
vy“. Slovensko sa pred dvanástimi 
rokmi v zmluve zaviazalo dodr-
žiavať desať cirkevných sviatkov 
vrátane slávnosti Sedembolestnej. 
Katolícka cirkev nechce o okresá-
vaní sviatkov ani počuť. Trvá na 
tom, že rušenie sviatku nepôjde 
bez zásahu do zmluvy so Svätou 
stolicou. „Sme zásadne proti jej 
zmene,“ povedal hovorca Konfe-
rencie biskupov Slovenska Jozef 
Kováčik.

Tajné riešenie
Fico vraví, že našiel riešenie, „ako 

dosiahnuť pôvodný zámer aj bez 
otvorenia dokumentu“. Na čo prišiel, 
nepovedal. Riešenie chce predstaviť 
na dnešnom rokovaní Rady solida-
rity a rozvoja. Republiková únia za-
mestnávateľov a Asociácia zamest-
návateľských zväzov vravia, že im je 
jedno, ktoré dve voľná sa z kalendára 
vypustia. „Politici musia rozhodnúť,“ 
povedal šéf AZZZ Rastislav Machun-
ka. Rušenie požadujú ako náhradu za 
zvyšovanie daní a poplatkov. Odborá-
ri zas tvrdia, že náhrady budú žiadať, 
ak sa voľná okrešú. „Budeme chcieť 
podstatné zníženie nadčasov,“ uviedol 
šéf Konfederácie odborových zväzov 
Gazdík. 

Mária Mihaliková, SME 21/06/2012

Sviatky, voľné dni Vatikán chrá-
ni: - 1. január ,

- 6. január,
- Veľký piatok,
- Veľkonočný pondelok,
- 5. júl,
- 15. september,
- 1. november,
- 24. až 26. december. 
Ostatné:
- 1. máj,
- 8. máj,
- 29. august,
- 1. september,
- 17. november.

Násilie v Nigérii

Pápež Benedikt XVI. včera vy-
zval na okamžité ukončenie „te-
roristických útokov“ proti kres-
ťanom v Nigérii a apeloval na 
všetky strany, aby sa vyhli odvet-
ným krokom. Eskalácia násilia 
v africkej krajine zvýšila obavy 
zo širšieho sektárskeho konfliktu.
Nigéria už mesiace zažíva útoky 
islamistickej sekty Boko Haram 
na kostoly, vládne budovy a iné 
miesta. Najmenej 80 ľudí prišlo 
od pondelka o život pri zrážkach 
vyvolaných islamistami v dvoch 
nigérijských mestách. Povstalci 
Boko Haram sa v utorok dostali 
do ozbrojených stretov s bezpeč-
nostnými silami v odľahlom mes-
te Damaturu na severovýchode 
Nigérie, uviedol Patrick Egbu-
niwe, policajný šéf v zväzovom 
štáte Yobe. Zabitých bolo podľa 
neho 40 ľudí, z toho 34 povstal-
cov a šesť príslušníkov vládnych 
síl.                                    JÁN FELIX
                            Šport 21/06/2012

Korec už dýcha sám

Fico nás vidí v práci 1. a 15. septembra

Nešťastná čiara

Katolícka cirkev považuje podľa 
hovorcu KBS Jozefa Kováčika za 
nešťastné, že sa robí deliaca čiara 
medzi ňou a štátom. Ako povedal 
Kováčik v súvislosti s iniciatívou 
zrušiť dva štátne sviatky a medzi 
nimi aj jeden cirkevný, ktorý je 
zakotvený v zmluve so Svätou 
stolicou, cirkev prispieva ku kon-
solidácii už cez svojich veriacich, 
či už zamestnávateľov alebo za-
mestnancov, ktorých sa opatrenia 
vlády týkajú. Návrh, aby sa sláve-
nie sviatku Sedembolestnej Panny 
Márie, patrónky Slovenska, pre-
súval z 15. septembra na najbliž-
šiu nedeľu považuje konferencia 
biskupov za nový. „Budeme ho 
študovať so všetkými dôsledka-
mi. Chceme vidieť, aký dopad to 
bude mať na medzinárodnú zmlu-
vu. Ak sa ukáže, ako priechodný, 
nechceme stáť v ceste, ale musia 
to študovať zodpovedné osoby,“ 
zdôraznil Kováčik.    

 JÁN FELIX
 Šport 22/06/2012
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Sviatok by sa mal podľa premiéra 
sláviť v nedeľu, aby sa 15. septem-
bra dalo ísť do práce

Katolícka cirkev je k návrhu, 
ktorý by sviatok de facto zrušil, 
zdržanlivá. Fico obetuje aj Deň 
ústavy, iné sviatky chce presúvať 
na piatok.

BRATISLAVA. Veriaci by mali 
osláviť Sedembolestnú Pannu Má-
riu v nedeľu a nie voľným dňom 
pre všetkých počas pracovného 
týždňa. Premiér Robert Fico včera 
zástupcom katolíckej cirkvi o 15. 
septembri predložil svoj návrh, kto-
rým by získal pre slovenskú ekono-
miku žiadaný pracovný deň navy-
še. „Znamenalo by to fakticky, že 
tento sviatok by bol zrušený, len by 
sa nemuselo zasahovať do Vatikán-
skej zmluvy,“ vyhlásil Fico o sviat-
ku patrónky Slovenska. Premiér 
plánuje od budúceho roka zrušiť aj 
voľno na Deň ústavy 1. septembra. 
Z kalendára sa dá vypustiť ľahko, 
sviatok nechráni zmluva s Vatiká-
nom. Po novom by tiež mali pra-
cujúci zostávať doma v piatok, ak 
sviatky pripadnú na pondelok až 
štvrtok. „Netýkalo by sa to Vianoc, 
Všetkých svätých a Veľkej noci,“ 
povedal Fico.

Cirkvi sa nezavďačil
Katolícka cirkev svoje sviatky 

bráni, a či bude s návrhom o Se-
dembolestnej súhlasiť, nie je jasné. 
Bratislavský arcibiskup Stanislav 
Zvolenský včera povedal, že Fi-
cov nápad musia prediskutovať 
s odborníkmi. Apoštolský nuncius 
sa obráti aj na Vatikán. Zvolenský 
sa prikláňa k tomu, aby voľno zo-
stalo 15. septembra. „Vychádzame 
z princípu, že je to veľká hodno-
ta, že ľudia v ktorýkoľvek sviatok 
nejdú do práce, majú čas pre seba, 
majú možnosť uvedomiť si svoju 
dôstojnosť, že práca je prostried-
kom na ich život,“ vraví. Konfe-
rencia biskupov Slovenska včera 
neprezradila, čo urobí, ak exper-
ti vyhodnotia, že zmena by bola 
v rozpore s Vatikánskou zmluvou. 
V nej sa Slovensko zaviazalo, že 
počas desiatich cirkevných sviat-
kov bude voľno. „Je to predčasná 
otázka,“ povedal hovorca konfe-
rencie Jozef Kováčik. Fico tvrdí, 
že cirkvi ponúkol „právne čisté rie-
šenie“. Na presun osláv stačí podľa 

Premiér tvrdí, že našiel spôsob, ako 
zrušiť voľno a neporušiť pritom 
Vatikánsku zmluvu.

BRATISLAVA. Premiér Robert 
Fico navrhol katolíckej cirkvi, aby 
Sedembolestnú Pannu Máriu slávi-
la v nedeľu, ak 15. september pri-
padne na pracovný deň. Opatrenie 
by si podľa neho nevyžadovalo zá-
sah do Vatikánskej zmluvy, v ktorej 
sa Slovensko zaviazalo dodržiavať 
voľno počas desiatich cirkevných 
sviatkov. Bratislavský arcibiskup 

Stanislav Zvolenský oznámil, že 
Ficov nápad musia prebrať s od-
borníkmi. „Takéto niečo sme poču-
li prvýkrát.“ Sám by voľný deň ne-
posúval. Fico navrhuje v prospech 
ekonomiky zrušiť aj voľno na Deň 
ústavy 1. septembra. Dva voľné dni 
by chcel Smer zrušiť od budúceho 
roka. Plánuje zaviesť aj pravidlo, 
aby pracujúci mávali voľno v pia-
tok, ak sviatky pripadnú na ponde-
lok až štvrtok.         (mm)

                               SME 22/06/2012

V roku 1966 vyhlásil pápež Se-
dembolestnú Pannu Máriu za 
hlavnú patrónku Slovenska.

BRATISLAVA. Do liturgické-
ho kalendára zahrnul 15. septem-
ber ako „trvalý deň sviatku“ pápež 
Pius X. v roku 1913. Pápež Pavol 
VI. Sedembolestnú Pannu Máriu 
v roku 1966 vyhlásil za hlavnú 
patrónku Slovenska. Voľno na 
tento katolícky sviatok zaviedla 

vláda Vladimíra Mečiara od roku 
1994. „Bolo logické, že sa určil 
takýto sviatok, keďže sme silne 
veriacou krajinou,“ vraví hovorca 
KBS Jozef Kováčik. V septembri 
sa koná národná púť do baziliky 
v Šaštíne, ktorú zasvätili Sedem-
bolestnej. Podobne oslavujú na-
príklad Íri svojho patróna sv. Pat-
rika.                                      (mm)

                               SME 22/06/2012

Pannu Máriu by Fico presunul

neho prijať obyčajný zákon, a na to 
má jeho Smer dosť hlasov v par-
lamente. Farár z Devínskej Novej 
Vsi Karol Moravčík radí bisku-
pom, aby sa opýtali kňazov a fará-
rov, či sú za. „Myslím, že by sa ním 
nemalo hýbať. U nás na fare máme 
tradíciu, že v tento deň robievame 
koncert a podujatie v prírode, čo 
utužuje spoločenstvo. Nedele sú 
venované iným témam.“ Posúvanie 
osláv sviatkov na nedeľu poznajú 
napríklad v Taliansku.

Odbory: Voľna nie je veľa
Na Slovensku je dnes pre rôzne 

sviatky až pätnásť dní pracovného 
pokoja, voľno 1. a 15. septembra 
od roku 1994 zaviedla vláda Vla-
dimíra Mečiara z HZDS. Zrušenie 
dvoch voľných dní by podľa Fica 
nahradilo zamestnávateľom stra-
ty, ktoré im prinesú jeho pripra-
vované úsporné opatrenia. Čaká 
ich zvyšovanie daní či odvodov. 
Na každom sviatku podľa zamest-

návateľov stráca ekonomika 180 
miliónov eur. Odborári včera opäť 
odmietli škrtanie voľna. Ak sa tak 
štát rozhodne, budú žiadať, aby sa 
v Zákonníku práce znížili nadčasy 
minimálne o polovicu.

Ustúpi sviatok víkendu?
O presune voľna za niektoré iné 

sviatky na piatok, tak aby sa pre-
dlžovali víkendy, Fico vraví, že by 
to pomohlo firmám, ktorým voľné
dni počas týždňa zasahujú do cho-
du prevádzok. Presuny menovite 
spomenul v prípade 29. augusta, 
5. júla, a 1. a 8. mája. Či sa do zo-
znamu dostanú aj 6. január a 17. 
november, chce posúdiť so sociál-
nymi partnermi. Vo Veľkej Británii 
odsúvajú na piatok sviatky, ktoré 
vychádzajú na utorok až štvrtok. 
Úrad vlády nevylučuje, že zmenu 
predloží v takejto podobe. Odkedy 
by mohla novinka platiť, Fico včera 
nepovedal.           Mária Mihaliková 
       SME 22/06/2012

Prečo sa slávi Sedembolestná?

Cirkev zaskočila finta Smeru
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Plánované zrušenie voľna 1. a 15. sep-
tembra podniky vítajú. Sľubujú si od 
toho hlavne nižšie odvody.

 Zamestnanci prídu o dva dni voľ-
na, firmy sú však spokojné. Vládny
návrh zrušiť 1. september a 15. sep-
tember ako štátne sviatky podnikatelia 
vítajú. „S návrhom určite súhlasíme. 
Máme veľa štátnych sviatkov a zru-
šenie dvoch pomôže. Už len keď sa 
pozrieme na vyššie odvody za zamest-
nancov počas sviatkov,“ konštatoval 
pre HN Vincent Hlavinka, konateľ 
spoločnosti Kovo.

September bez sviatkov
Snahu škrtnúť z kalendára niekoľ-

ko štátnych sviatkov naznačila vláda 
už po zostavení. Až včera však ofici-
álne prezradila, aká bude realita. „Ako 
kompromis vidíme zrušenie dvoch 
sviatkov. Ide o 1. september - Deň 
Ústavy SR, a 15. september, sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie,“ kon-
štatoval premiér Robert Fico. Kým 
v prípade prvého sviatku stačí nový 
zákon, v druhom prípade je potrebný 
súhlas katolíckej cirkvi. „Pre nás je dô-
ležité, aby nebola porušená vatikánska 
zmluva,“ tvrdí hovorca Konferencie 
biskupov Slovenska Jozef Kováčik. 
Práve Vatikánu sme sa zaviazali dodr-
žiavať uvedený sviatok. Aj na to však 
myslí nový vládny návrh. „Riešením 
by mohol byť doplnok zákona. Ak by 
15. september pripadol na pracovný 
deň, slávil by sa v nedeľu,“ prezradil 
premiér. Pre cirkev je toto nové rieše-
nie. „Ak sa nájde riešenie, nebudeme 
to blokovať. Nechceme však porušo-
vať medzinárodné právo,“ hovorí Ko-
váčik.

Budúci rok neušetria
Od zrušenia sviatkov si vláda sľu-

buje úspory. „Zrušenie jedného sviatku 
môže znamenať nárast hospodárstva 
o 0,15 až 0,2 percenta,“ predpokladá 
Robert Fico. Analytici sú však voči 
úspore skeptickí. „Vývoj HDP závisí 
skôr od dopytu po výrobkoch a služ-
bách. Ak raz firma nemá objednávky,
jej tržby budú rovnaké bez ohľadu na 
to, či má rok 250 alebo 252 pracov-
ných dní,“ vysvetľuje Martin Baláž, 
analytik Slovenskej sporiteľne. Podľa 
jeho slov mnohé naše firmy nemajú
využité kapacity a dosah na štátny roz-
počet bude limitovaný. Kedy by mali 
škrty vstúpiť do platnosti, zatiaľ nie je 
známe. Paradoxne, oba sviatky však 
na budúci rok pripadnú na nedeľu. 

Toto je vládna kalkulačka
BRATISLAVA - A je to defini-

tívne. Viac z výplaty zaplatia už tí 
zamestnanci, ktorí zarábajú 1 180 
eur mesačne. Vyplýva to z prepočtov, 
ktoré včera na Rade solidarity a roz-
voja predstavil premiér Robert Fico. 
Môže za to zvýšený odvodový strop, 
ktorý bude od 1. januára päťnásob-
kom priemernej mzdy. Vyššie dane 
zase zaplatia zamestnanci s nadštan-
dardnými platmi, ktorí berú mesačne 
viac ako 3 246 eur. Premiér Fico tvr-
dí, že zníženie miezd sa nedotkne 88 
percent zamestnancov.

Vláda Roberta Fica chce od januá-
ra pristúpiť k zvýšeniu dane z príjmu. 
Po novom sa zachová daň z príjmu 
fyzických osôb na úrovni 19 %, ale 
iba do hranice príjmu 3 246 eur. „Zo 
sumy do 3 246 eur sa bude aj naďalej 
platiť len 19 % daň z príjmu. Vyššia 
daň 25 % sa bude platiť len zo sumy 
nad 3 246 eur,“ vysvetlil opatrenie 
Radko Kuruc z ministerstva financií.
Pri plate napríklad 3 300 eur sa tak 
25-percentná daň dotkne len 54 eur, 
teda sumy, ktorá prevyšuje stanove-
nú hranicu. „Naše opatrenia v oblasti 

zvyšovania daní a odvodov sa ne-
dotknú 88 % zamestnancov,“ hovorí 
Fico. Zároveň oznámil aj celoplošné 
zvýšenie sadzby pri dani z príjmov 
právnických osôb zo súčasných 19 % 
na 23 %. „Týmto rozhodnutím na 
Slovensku definitívne končí rovná
daň, ktorú považujeme za škodlivú,“ 
povedal premiér. Vzrásť má aj ma-
ximálny vymeriavací základ na od-
vody, ten má dosiahnuť päťnásobok 
priemernej mzdy v hospodárstve. „To 
sa dotkne tých, čo zarábajú viac ako 
1 200 eur. Len 12 % ľudí na Sloven-
sku zarába viac ako 1 200 eur,“ dodal 
premiér. Ak napríklad zarábate v hru-
bom 1 500 eur, od 1. januára bude 
vaša čistá mzda nižšia o necelé 4 eur. 
Pri plate 2 000 eur v hrubom to bude 
takmer 9 eur. Vláda tiež deklaruje 
snahu pokračovať v odvodoch z divi-
dend, ktoré zaviedol ešte exminister 
práce Jozef Mihál (SaS). Odvod bude 
po novom predstavovať zvýšených 
14 %. Vláda Roberta Fica hlási, že 
takýmito opatreniami chce, aby sa na 
konsolidácii už nepodieľali bežní ob-
čania, ktorí zarábajú priemernú mzdu 

Dva sviatky padnú. Firmy sú spokojné

Komu Fico naozaj zoberie?!

Napriek týmto výhradám podnikatelia 
škrty v kalendári vítajú. „Zamestnan-
com sa to nemusí páčiť, ale hospodár-
stvu to určite pomôže,“ hodnotí ge-
nerálny riaditeľ spoločnosti Rajo Ján 
Johanes.

Bežné aj v zahraničí
Súhlasia aj podnikatelia v cestov-

nom ruchu, ktorým môže zrušenie 
voľných dní ubrať potenciálnych náv-
števníkov. „Tých voľných dní je dnes 
skutočne veľmi veľa. Kto chce, ten 
si nájde čas,“ hovorí Jozef Bendžala, 
prezident Zväzu hotelov a reštaurácií 
Slovenskej republiky a riaditeľ tatran-
ského Hotela Patria. Podľa jeho slov 
zrušením sviatkov sa len vrátime na 
pôvodnú úroveň. Podnikatelia však 
s ďalším škrtaním sviatkov nesúhlasia. 
„Treba hľadať rozumnú cestu. Nateraz 
to určite stačí,“ myslí si Ján Johanes.

Premiér však naznačil, že zmeny 
by sa mohli dotknúť aj ďalších sviat-
kov. „Pokiaľ by niektoré sviatky pri-
padali na pondelok až štvrtok, bolo by 

správne, ak by sa presunuli na piatok, 
aby sa vytvoril predĺžený víkend,“ vy-
svetľoval Robert Fico a dodal, že by sa 
to netýkalo napríklad Vianoc ani duši-
čiek. V praxi by to znamenalo, že ak 
by napríklad 1. máj vyšiel na stredu, 
voľno by sa presunulo na piatok. Aj 
keď ide ešte len o návrh, podniky ho 
vítajú. „Považujeme to za vhodné rie-
šenie, pretože zamestnanci tak môžu 
využiť dlhší, ucelenejší úsek voľna. Je 
to lepšie riešenie aj vzhľadom na tech-
nologické postupy, ktoré si vyžaduje 
výroba automobilov,“ konštatuje ho-
vorca spoločnosti Volkswagen Sloven-
sko Vladimír Machalík. Návrh, aby sa 
sviatky posúvali na koniec týždňa, 
pritom nie je nový. O podobnej zmene 
rozprával pred vyše rokom aj bývalý 
minister práce Jozef Mihál. Do nove-
ly Zákonníka práce sa však nedostal. 
V praxi pritom posúvanie sviatkov vy-
užívajú napríklad vo Veľkej Británii, 
v Belgicku či Rusku.

       Tomáš Vašuta, HN 22/06/2012

pokračovanie na str. 7
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Náhradou za zrušenie dvoch dní 
pracovného pokoja majú byť pre-
dĺžené víkendy. Premiér Robert 
Fico chce presadiť, aby sa voľno, 
ktoré v pracovnom týždni pripadne 
na pondelok až štvrtok, presunulo 
na piatok. To by podľa Fica bolo 
výhodou nielen pre zamestnancov, 
ktorí by mali trojdňové voľno, ale 
aj pre zamestnávateľov pri zastavo-
vaní prevádzok. V praxi by sa pre-
dlžovanie víkendu týkalo šiestich 
sviatkov, a to Troch kráľov (6. ja-
nuár), Sviatku práce (1. máj), Dňa 
víťazstva nad fašizmom (8. máj), 
sviatku svätého Cyrila a Metoda 
(5. júl), Výročia SNP (29. august) 
a Dňa boja za slobodu a demokra-
ciu (17. november). Voľno by 
sa neposúvalo v prípade Vianoc, 
Všetkých svätých a Veľkej noci. 
Podobnú predstavu vlani prezento-
val aj exminister práce Jozef Mihál 
(SaS), ktorý to chcel presadiť do 
novely Zákonníka práce ako požia-
davku firiem. Návrh však nenašiel
oporu v koalícii ani opozícii. Podľa 
sociologičky Sylvie Porubänovej 
tentoraz by sa opatrenie malo stret-
núť s väčším pochopením, a to aj na 
strane verejnosti. „Najdôležitejšie 
pre verejnosť sú práve tri výnim-
ky, keďže všetky ostatné sviatky 

nie sú v populácii tak neochvejne 
zakotvené, že by ich bolo treba slá-
viť nevyhnutne v ten deň. Myslím, 
že argument úspor má prednosť 
pred nejakými výhradami,“ vraví. 
Spokojné so zámerom sú aj firmy.
Automobilky hovoria okrem iné-
ho o šetrení na nákladoch. „Takáto 
možnosť, ak by ju spoločnosť pou-
žila, umožní napríklad technologic-
kú odstávku zariadení v jednom ča-
sovom celku. Počas nej bude možné 
efektívnejšie zrealizovať komplex-
né technologické alebo údržbárske 
práce,“ hovorí Dušan Dvořák z Kia 
Motors Slovakia, ktorý poukazuje 
aj na zľahčenie situácie pre dochá-
dzanie zamestnancov zo vzdiale-
nejších regiónov. Podobne reaguje 
aj Volkswagen Slovakia, ktorý po-
ukazuje aj na ďalšiu stránku veci. 
„Zamestnanci by mohli využiť 
dlhší ucelenejší úsek voľna,“ vraví 
hovorca Vladimír Machalík. Práve 
presuny sviatkov chce Fico vyu-
žiť aj pri ohlásenom rušení dvoch 
septembrových voľných dní - Dňa 
ústavy (1. september) a sviatku 
Sedembolestnej Panny Márie (15. 
september). Ak by totiž katolíci 
slávili sviatok patrónky Slovenska 
v nedeľu, nebolo by podľa neho 
nutné otvárať medzinárodnú Va-

tikánsku zmluvu. Stačil by na to 
bežný zákon. „V zákone by sme 
konštatovali, že pokiaľ 15. septem-
ber pripadne na pracovný deň, tak 
by sa oslavoval v nedeľu,“ vyhlá-
sil premiér. Či by na toto riešenie 
pristúpila cirkev, ešte nie je jasné. 
Hovorca Konferencie biskupov 
Slovenska (KBS) Jozef Kováčik 
hovorí, že cirkev musí návrh najprv 
prediskutovať a nechať vyhodno-
tiť odborníkmi. Súdny vikár Spiš-
skej diecézy a predseda Slovenskej 
spoločnosti kánonického práva Ján 
Duda je však zatiaľ skôr skeptický. 
Tvrdí, že Slovensko sa bez súhlasu 
Svätej stolice zrejme nepohne. „Pri-
kláňam sa skôr k interpretácii, že sa 
to presunúť nebude dať a KBS by 
to ani nemohla spraviť, keďže Svä-
tá stolica sa s nami dohodla na kon-
krétnom dátume. V tomto prípade 
si neviem celkom predstaviť, že 
by sa tu niečo menilo bez súhlasu 
oboch zmluvných strán,“ myslí si. 
Argumentom za oklieštenie cirkev-
ných sviatkov by mohlo byť aj to, 
že vo Vatikánskej zmluve je zakot-
vených viac voľných dní ako kato-
lícka cirkev predpisuje. Medzi jej 
prikázané sviatky nepatrí práve ani 
Sedembolestná Panna Mária. 
         Peter Kováč, Pravda 22/06/2012

Za zrušené voľno majú byť trojdňové víkendy

a veľmi často ani takúto sumu. Ale tí, 
ktorí berú nadpriemerné platy. „Nech 
by tu bola akákoľvek iná vláda, mu-
sela by pristúpiť k získaniu takej istej 
sumy v roku 2012 a 2013 ako my,“ 
povedal premiér Fico s tým, že ozdra-
vovanie verejných financií chce po-
staviť na solidarite silných k slabším.

         (sd, tasr), Nový Čas 22/06/2012

Minimálne dôchodky 
a pevná valorizácia
Od 1 . januára 2014 bude zavede-

ný minimálny dôchodok. Jeho výška 
ešte nie je určená. „My v tejto chví-
li nastavujeme základné parametre, 
ktoré by mali byť závislé od počtu 
odpracovaných rokov. Cieľom je, aby 
čo najmenej dôchodcov bolo odká-
zaných na dávku v hmotnej núdzi,“ 
uviedol minister práce Ján Richter 
s tým, že o výške minimálneho dô-
chodku sa bude rokovať aj s ďalší-
mi sociálnymi partnermi. Chystá sa 

tiež valorizácia dôchodkov o pevnú 
sumu, ktorou chcú pomôcť dôchod-
com s najnižšími dôchodkami. Do 
roku 2017 vláda nechce zvyšovať vek 
odchodu do dôchodku. Po roku 2017 
bude automatický systém postavený 
na priemernej dĺžke života. Na stole 
je aj základná zmena druhého pilie-
ra. Súčasný odvod 9 % zo sociálneho 
poistenia nahradí nižší 4 % s tým, že 
sporitelia budú mať možnosť pripo-
istenia daňovo zvýhodnenými 2 %. 
Platiť to zrejme bude už od októbra.

15. september možno 
budeme sláviť v nedeľu
Premiér Fico už vie, ktoré sviatky 

by chcel zrušiť. Obidva pripadajú na 
september. Prvým je Deň ústavy SR 
1. september a druhým je Sedembo-
lestná Panna Mária, cirkevný sviatok, 
ktorý oslavujeme 15. septembra. „V 
prípade 1. septembra ide o štandard-
ný štátny sviatok civilného charakte-
ru, kde môže štát zrušiť takýto štátny 
sviatok,“ myslí si Fico. Zrušenie 15. 

septembra ako štátneho sviatku by 
si vyžadovalo otvorenie Vatikánskej 
zmluvy. „Obyčajným zákonom nie je 
možné siahnuť na zmluvu medziná-
rodného charakteru,“ zdôvodnil pre-
miér. Vláda preto uvažuje nad tým, že 
namiesto otvárania Vatikánskej zmlu-
vy by zákonom presunula oslavu 15. 
septembra na nedeľu v prípade, že pri-
padne na pracovný deň. „Znamenalo 
by to fakticky, že tento sviatok je zru-
šený, len by sa nemuselo zasahovať 
do Vatikánskej zmluvy,“ skonštatoval. 
Konferencia biskupov Slovenska ten-
to návrh považuje za nový. „Budeme 
ho študovať so všetkými dôsledkami. 
Chceme vidieť, aký dosah to bude 
mať na medzinárodnú zmluvu. Ak 
sa ukáže ako priechodný, nechceme 
stáť v ceste,“ reagoval hovorca Kon-
ferencie Jozef Kováčik. Vláda tvrdí, 
že v čase pracovného pokoja štát pri-
chádza na HDP o 180 miliónov eur. 
Slovensko má v porovnaní s inými 
krajinami EÚ najviac sviatkov.

dokončenie zo str. 8
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Niektoré prvky korporativizmu sa aj 
dnes uplatňujú vo viacerých krajinách. 
Švédsko či Rakúsko predstavujú libe-
rálnu formu. Robert Fico si vybral skôr 
juhoamerický model.

Robert Fico má síce pohodlnú nad-
polovičnú väčšinu v parlamente, ale 
čaká ho ťažké, turbulentné obdobie 
vládnutia. Keďže sa mu nepodarilo 
zostaviť vládnu koalíciu, a tak pre-
niesť časť zodpovednosti na nejakú 
ďalšiu politickú stranu, spomenul si na 
korporácie. Vytvorí teda čosi ako „ko-
alíciu“ s nimi a ony by jeho politiku 
posväcovali, boli by jej garantom pre 
slovenskú verejnosť. Takáto politika 
sa zvykne označovať ako korporativiz-
mus. „Korporativizmus je špecifický
spoločensko-politický proces, v kto-
rom obmedzený počet monopolných 
organizácií, reprezentujúcich funkčné 
záujmy, vyjednáva so štátom o štátnej 
politike. Výmenou za vyhovujúcu po-
litiku sa vodcovia záujmových skupín 
zaväzujú k tomu, že budú prostredníc-
tvom svojich členov túto politiku rea-
lizovať.“ (Blackwellova encyklopedie 
politického myšlení.)

Smer Amerika
Klasický korporativizmus má síce 

za sebou minulosť štátov s dominant-
ným vplyvom katolíckej cirkvi, ako aj 
historické intermezzo s Mussoliniho 
fašizmom („Schéma talianskeho systé-
mu za vlády Mussoliniho sa ideálu tes-
ne približovala.“ Blackwell), to však 
v tomto kontexte nechajme bokom. 
Niektoré prvky korporativizmu (ako 
napríklad tripartita) aj dnes nájdeme 
v mnohých krajinách sveta. Niekde sú 
výraznejšie, ako napríklad v Rakúsku 
či vo Švédsku, ktoré predstavujú jeho 
liberálny (či sociálny) model, alebo 
v niektorých juhoamerických štátoch 
reprezentujúcich jeho takzvaný štátny 
model. Kam smeruje Fico? Premiér 
by svoj model rád prezentoval ako so-
ciálny, v skutočnosti však oveľa viac 
inklinuje k štátnemu modelu korpo-
rativizmu. Sociálny model totiž pred-
pokladá existenciu súboru sociálnych 
partnerov, vyrovnane silných voči 
sebe navzájom a dostatočne relevant-
ných voči štátu. Tých však Fico nemá 
a jeho nový výmysel – Rada solidari-
ty a rozvoja mu ich nestvorí. Odbory 
plnia rolu služobníka Smeru až okato, 
katolícka cirkev na Slovensku zďale-
ka nedorástla na politického partnera 
štátu do formátu napríklad poľského 

či rakúskeho, zamestnávateľské zväzy 
sa sústreďujú skôr na ochranu svojich 
úzko ekonomických záujmov a naozaj 
veľkí hráči vstupujú do hry zatiaľ rad-
šej iba inkognito z pozadia. Tí partneri, 
ktorých má k dispozícii, mu sotva po-
radia, a Fico s tým ani nepočíta. Iba sa 
nimi predvádza ako kedysi komunisti 
Národným frontom. To by teda viac 
zodpovedalo štátnemu korporativiz-
mu juhoamerického typu, keď štátna 
reprezentácia vnucuje svojim soci-
álnym partnerom vlastnú predstavu 
o svojich záujmoch a očakáva od nich, 
že ju odobria. A to, ako sa vyrovnáva 
s tlakom „veľkých hráčov“ z pozadia, 
sa odohráva kdesi mimo verejne pre-
zentovanej politickej scéne.

Slabina premiérovho koketova-
nia

Keďže Fico nemôže dostatočne 
oprieť svoje rozhodnutia o týchto so-
ciálnych partnerov, lebo ich hlas nie je 
pre slovenskú verejnosť relevantne dô-
veryhodný, musí hľadať podporu aj zo 
strany politickej opozície. To je vážna 
slabina jeho koketovania s korporati-
vizmom. Opozícia by tak mala doplniť 
a posilniť tú legitimitu Ficových roz-
hodnutí, na ktorú nestačia jeho soci-
álni partneri. Preto ju vyzýva, aby mu 
prispela návrhmi na riešenie pálčivých 
problémov, pred ktorými stojí vláda 
Smeru. Tu totiž nejde len o sociálnych 
partnerov či politických oponentov 
samotných, ale predovšetkým o ich 
„členské základne“, ktoré by mali túto 
vládnu politiku stráviť a podporovať. 
Ak by opozícia Ficovu výzvu prijala 
a zapojila sa do tejto charitatívnej ak-
cie na jeho záchranu, mohlo by dôjsť 
k absurdnému divadlu. Našťastie pre 
ňu, Fico to ani s touto – svojho druhu 
„opozičnou zmluvou“ – vážne nemys-
lí. Dáva jasne najavo, že od opozície 
a priori neočakáva nič, čo by stálo za 
reč a že ju chce iba totálne zhovädiť. 
Dokázať, že v dnešnej tristnej situácii 
má len Smer jedine správne riešenie 
a národ mu zaň musí byť vďačný, nech 
je akékoľvek. A to má od moderného 
funkčného korporativizmu – zvlášť 
toho sociálneho – dosť ďaleko. Zostá-
va nám iba vláda jednej strany, prekrú-
cajúca a devalvujúca úlohu sociálnych 
partnerov i opozície v demokratickej 
spoločnosti, s ktorou už máme svoje 
neblahé skúsenosti. 

Miroslav Kusý
 SME 22/06/2012

Usiluje sa Fico o korporativistický štát? 25 % daň  
pre majetných bude

Menej peňazí v druhom pilieri, ale aj 
voľných dní v kalendári. Obmedzenie 
dohodárov a 25 %-ná daň pre vysoko 
príjmové skupiny obyvateľov. Tieto 
plány dnes potvrdil premiér Robert 
Fico po rokovaní Rady rozvoja a so-
lidarity.

„Okrem firiem prejavia svoju soli-
daritu vo forme vyšších daní aj fyzic-
ké osoby. Mesačné príjmy vyššie ako 
3246 € budú podliehať 25 %-nej dani 
namiesto súčasných 19 %.

Robert Fico (Smer-SD), predseda 
vlády: „Výnos z tohto opatrenia je me-
dzi 50 – 60 miliónmi eur.“

Rastislav Machunka, Asociácia za-
mestnávateľských zväzov: „Ide o trest 
za šikovnosť, ide o trest za úspech 
a predovšetkým títo ľudia sú tí, ktorí 
ťahajú za sebou aj ďalšie pracovné 
pozície.“

Reportérka: „Okrem rovnej dane 
by sme sa mali rozlúčiť aj s dvojicou 
voľných dní:

1. september Deň ústavy
15. september Sviatok Sedembo-

lestnej Panny Márie
Návrh z dielne zamestnávateľov 

sa nepáči odborárom a požadujú kom-
penzácie.“

Emil Machyna, predseda odboro-
vého zväzu KOVO: „Predlžovať pra-
covný čas na Slovensku keď už máme 
jeden z najvyšších pracovných časov, 
máme jednu z najnižších nákladov na 
pracovnú silu a ... produktivitu prá-
ce, tak si myslím, že zamestnávatelia 
u nás majú vynikajúce podmienky.“

Reportérka TA3: „Cirkev sa posu-
nutiu svojho sviatku na nedeľu nebrá-
ni. Momentálne skúma právne hľadis-
ko tohto kroku.“

Jozef Kováčik, hovorca KBS: „My 
nechceme byť tí, ktorí sú prekážkou 
nejakému riešeniu pri ekonomických 
krízach a pre nás je dôležité, aby sme 
aj my prispeli tým, čím vieme, to zna-
mená budeme tento návrh študovať.“

Reportérka: „Po už avizovanom 
zvyšovaní odvodov pre živnostníkov 
prichádzajú na rad aj dohodári. Zatiaľ 
stále nie je isté či sa z dohôd budú platiť 
odvody alebo sa zrušia úplne. Študenti 
a dôchodcovia by mali výnimku.“

Ján Richter (Smer-SD), minister 
práce: „Si stále myslím, že zrušenie 
dohôd je tá najčistejšia forma z hľadis-
ka čistoty pracovného práva.“

    Anna Tkáčová, TA3, 21/06/2012


