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Výber nástupcu biskupa 
Baláža sa zúžil na troch

Banskobystrická diecéza, ktorá je po 
smrti Rudolfa Baláža už takmer rok 
bez biskupa, by sa nového diecézne-
ho biskupa mohla dočkať v najbliž-
ších mesiacoch. Apoštolský nuncius 
na Slovensku Mario Giordana tento 
týždeň slovenským biskupom ozná-
mil, že proces výberu biskupa je 
v záverečnej fáze. To znamená, že 
výber sa zúžil na troch kandidátov, 
z ktorých pápež nakoniec vyberie 
jedného.       (sita), Pravda 23/06/2012

Menej potratov

V minulom roku išlo na potrat naj-
menej žien od roku 1960. Kým 
v roku 1990 podstúpilo na Sloven-
sku umelé prerušenie tehotenstva 
47 901 žien a v roku 2000 to bolo 
16 580, vlani počet umelých potra-
tov klesol na 8 818. Celkovo bolo 
vlani zaznamenaných 16 484 potra-
tov, z toho 5 083 spontánnych. Vy-
plýva to z údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií. Najviac 
interrupcií aj najviac spontánnych 
potratov pripadá na 30- až 34-ročné 
ženy.  (tasr), Plus jeden deň 23/06/2012

Pred bratislavskou Starou tržnicou 
dnes zažijete pravú vianočnú atmosfé-
ru. Zdobia sa tu vianočné stromčeky, 
spievajú koledy a rozdávajú darčeky. 
Akciou Vianoce v lete chce portál Ľu-
dia ľudom v spoluprácu s Nadáciou 
TA3 pripomenúť, že pomáhať iným 
netreba len počas zimných sviatkov. 
No a na mieste je moja kolegyňa Má-
ria Knapíková: Áno, Vianoce máme aj 
v lete. Vianoce v lete prilákali nielen 
okoloidúcich, ale rodiny s deťmi. Stále 
sa tu striedajú ľudia. Je tu veľa stánkov 
a takou najzaujímavejšou a najdôle-
žitejšou vecou je, že ak sa rozhodnete 
pomôcť a darovať peniaze konkrétnej 
nadácii alebo konkrétnemu hnutiu, tak 
v každom stánku vám presne povedia, 
na čo konkrétne vaše peniaze pôjdu. 
Čiže vy si to svojim spôsobom môžete 
odsledovať, na čo tie vaše peniaze pôj-
du. Nie je to nič anonymné. Sú to pe-
niaze na hotové a konkrétne veci. Ja len 
pripomeniem, že Vianoce v lete sú ta-
kým polčasom, čo sa týka Vianoc, pre-
tože máme 6 mesiacov po Vianociach 
a 6 mesiacov do tých reálnych Vianoc 
a teda chceli by sme možno, ako si už 
spomínala, povedať, že darovať alebo 
pomáhať druhým môžeme kedykoľ-
vek. Všetko tu rozvoniava. Okrem vecí, 
okrem knižiek, okrem adopcie detí na 
diaľku si môžete takisto aj vychutnať 
a pochutnať na rôznych dobrotách. A ja 
už sa teraz zastavím pri jednom takom 
veselom a zaujímavom stánku. Ide 
konkrétne o Fórum donorov Slovenska 
a ja vítam Luciu Faltínovú. Dobrý deň. 
čo všetko vy ponúkate dnešným náv-
števníkom Vianoc v lete?“

Lucia Faltínová, Fórum donorov: 
„Ponúkame niekoľko vecí. Máme tu 
šatstva, ako vidíte, doslova Channel, 
inak sa to nedá povedať. To je výsle-
dok zbierky rôznych našich priateliek 
a chcem len povedať toľko, že si to 
nesmierne vážim, že sme ich zvola-
li, oslovili a naozaj sú toho kvantá. 
Ešte toho máme viac. Takisto niekto-
ré naši členovia Fóra donorov a klubu 
firemných darcov, ktorý u nás pôsobí,
takisto prispeli. Ďalej tuná máme ko-
láče z dvoch zdrojov. Od jednej našej 
kamarátky, ktorá práve otvára pekáreň, 
tak nám poskytla zákusky. A druhá časť 

tých zákuskov sú z catteringovej firmy
Mana, ktorá vlastne zamestnáva postih-
nutých ľudí. Takže je to veľmi dôležité. 
A ešte čo máme? Knižky, príbor...“

Reportérka: „Nájdeme tu všetko 
možné aj nemožné. Chcem sa opýtať, 
predstavte nám naozaj v krátkosti vaše 
Fórum donorov. O čom to vlastne celé 
je?“

Lucia Faltínová, Fórum donorov: 
„Fórum donorov tu pôsobí skoro dve 
desaťročia na Slovensku a hlavným 
zámerom je zveľaďovať filantropické
prostredie. Iným slovom, aby darco-
via viac spolu spolupracovali, aby boli 
transparentní, aby dodržiavali také zá-
kladné štandardy dobrej praxe.“

Reportérka: „Na čo ja ako človek, 
ktorý chce pomôcť a prispieť, na čo 
konkrétne u vás prispievam?“

Lucia Faltínová, Fórum donorov: 
„Dnes u nás prispejete na posilnenie 
študentského štipendijného fondu pre 
vysokoškolákov. Najmä z východného 
Slovenska, lebo naša členská organizá-
cia Karpatská nadácia sa snaží pomôcť 
Východniarom, ktorí sú znevýhodnení. 
A my chceme ukázať, že Bratislava je 
hlavné mesto pre všetkých, nielen pre 
takzvaných tých Blavákov, ale že nech 
sa tu každý cíti ako doma. A druhý taký 
dôvod a to je ten hlavne taký najdôle-
žitejší, že ľudia až tak často nemyslia 
na také témy ako sú trebárs štipendijné 
fondy a štipendijná pomoc pre mla-
dých ľudí. Takže tým len chceme pri-
pomenúť, že keď chceme, aby sa ľudia 
vzdelávali, dá sa im pomôcť a pomerne 
ľahko.“

Reportérka: „Ďakujem veľmi pek-
ne za rozhovor Lucii Faltínovej z Fóra 
donorov Slovenska. A keď už sme spo-
mínali tie rôzne maškrty, okrem nich 
vás tu čaká aj zdobenie stromčekov, 
čiže pre tých najmenších absolútny 
raj. Prídu si na svoje deti, dospelí, celé 
toto a celý program potrvá do 19. ho-
diny. A takisto vás tu čaká vystúpenie 
SĽUK-u, rocková skupina a takisto aj 
originálna tanečná šou. Deti tu môžu 
stretnúť kúzelníka, čiže naozaj na svoje 
si prídu všetci. Pri každom stánku vám 
vysvetlia, o čo konkrétne ide a ja už te-
raz idem maškrtiť. Takže my sa určite 
prihlásime.“                   TA3, 23/06/2012

Vianoce v lete

Kardinál Korec je už doma

Kardinála Jána Chryzostoma Kor-
ca prepustili včera popoludní z nit-
rianskej fakultnej nemocnice do 
domáceho liečenia. Lekárom tento 
krok umožnil jeho podstatne zlep-
šený zdravotný stav. Informovala 
o tom tlačová kancelária Konferen-
cie biskupov Slovenska. Kardinála 
hospitalizovali 13. júna. Do nemoc-
nice ho priviezli v kritickom stave 
v ťažkom septickom šoku. Vyšet-
renia potvrdili perforáciu slepého 
čreva a ťažký zápal pobrušnice. 
Lekári prebudili pacienta z ume-
lého spánku začiatkom minulého 
týždňa          . (tasr), HN 27/06/2012 
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Mesiáš Figeľ

Posneme tu máme staré KDH s no-
vým Figeľom - stále zúfalo nemo-
húcim a morálne spochybniteľ-
ným, ale už nie nudným. Úradnícku 
šeď vymenil predseda za fňukanie 
a sebaľútosť. Figeľ sa v posled-
nom čase cíti osamelý. Nuž, inak 
to zrejme ani nebude, keďže okrem 
Procházku nie je v celej strane jedi-
ného človeka, ktorý by dokázal byť 
partnerom či oporou komukoľvek. 
A pre Procházku zasa nie je partne-
rom Figeľ. Figeľ sa posťažoval aj 
na cirkev, že sa spolčuje s ľavico-
vou vládou. Že prečo by sa vlastne 
mala spolčovať s KDH, nad tým sa 
ani len nezamyslel. Toto už nie je 
Čarnogurského KDH, ktoré svoju 
ideológiu čerpalo prevažne z ľu-
dáckeho režimu vojnového štátu 
a tých najrigidnejších katolíckych 

Politológ Michal Horský hovorí, že 
iniciatívy poslanca Radoslava Pro-
cházku svedčia o tom, že v KDH 
nie je všetko v poriadku

Malo by KDH zmeniť predse-
du, pomohlo by mu to?

Hoci nie po neúspešných, ale 
ani úspešných volbách sa začali 
ozývať takéto hlasy, myslím, že 
čas odchodu Jána Figeľa nenastal. 
Ostatne aj samotný Radoslav Pro-
cházka nechce, aby ho niekto navr-
hoval do vedenia, ale aby sa voľby 
presunuli na neskôr. Preto zrejme 
kalkuluje s touto možnosťou.

Z KDH už odišiel podľa pre-
ferenčných hlasov populárny 
Daniel Lipšic a neoslabilo ho to. 
Prečo? 

Posledný prieskum ukázal, že 
dokonca mierne stúplo. Hnutie so 
stabilizovanou členskou základňou 
aj vo volbách dlhodobo vykazuje 
stabilnú voličskú podporu.

K zmene stanov nie je priveľ-
ká vôľa, ako ju chce pán Pro-
cházka. Čo by znamenal jeho 
návrh?

Strany, v ktorých skupiny sa usi-
lujú o pohyb kádrov, nesledujú nič 
iné, iba rozbiť jestvujúce mocenské 
štruktúry strany. Počet podpredse-
dov nezvyšuje a ani neznižuje kva-
litu, dáva však možnosť rozkolísať 
stabilizované vedenie. Požiadavka 
vtiahnuť do vedenia predstaviteľov 
regionálnych štruktúr je starý trik 
mladých kádrov a populistov. Pred 
dvadsiatimi rokmi Václav Klaus 
založil svoju stranu na požiadavke 
väčšieho vplyvu krajských štruktúr 
a rozbil Občianske fórum. Vladi-
mír Mečiar na tej istej požiadavke 

zvýšiť moc regionálnych štruktúr 
rozbil VPN. Teraz, asi nevedome, 
niečo podobné sleduje pán Pro-
cházka.

Je Procházka človek, s ktorým 
môže KDH rátať do budúcnosti 
ako s lídrom, alebo tiež smeruje 
k odchodu z KDH?

Jeho nepriame útoky na vedenie 
KDH, kde sa na jednej strane zaklí-
na podporou autority predsedu a na 
druhej strane neukončuje preňho 
politicky smrteľnú možnosť kandi-
datúry na predsedu, hovoria o tom, 
že z Procházku rastie politik s dvo-
mi tvárami. Takíto politici sa sotva 
v KDH presadia na líderskej pozí-
cii. Navyše technológiou diškurzu, 
ktorý vedie Procházka, navlas pri-
pomína Daniela Lipšica.

V akom stave je vlastne dnes 
KDH?

Procházkove iniciatívy sved-
čia o tom, že v KDH nie je všetko 
v poriadku. Hnutie sa môže vnú-
torne zlomiť a zmieri sa s tým, že 
zostane malou stranou, ktorá obha-
juje náboženské témy a popri tom 
sa bude venovať aj ostatným agen-
dám politiky. Dnes však už vysokí 
predstavitelia cirkvi nepotrebujú 
pri presadzovaní svojich záujmov 
malú kresťanskú stranu. Azda iba 
ako baranidlo. Naše cirkvi sú už 
dávno zvyknuté rokovať priamo 
s predsta viteľmi moci. Toto je zá-
sadná otázka, ktorou by sa malo za-
podievať vedenie KDH, a nie rátať 
počet podpredsedov. Je to, ako keď 
svojho času viedli tomisti učené 
dišputy na tému, koľko anjelov sa 
zmestí na špičku ihly.                (su)

                             Pravda, 23.6.2012

Horský: Procházka navlas pripomína LipskaPápež navštívil  
zničenú oblasť

Rím - Pápež Benedikt XVI. včera 
pricestoval do severotalianskej ob-
lasti EmiliaRomagna, ktorú kon-
com mája zasiahli silné zemetrase-
nia. Prírodný živel si vtedy vyžiadal 
životy dvoch desiatok ľudí, štyri 
stovky sa zranili a tisícky prišli 
o strechu nad hlavou. (tasr), HN 
27/06/2012

KBS odpovedala Figeľovi

Konferencia biskupov Slovenska 
považuje za prospešné a správne 
komunikovať s demokraticky zvo-
lenými zástupcami inštitúcií na 
Slovensku. Týmto vyjadrením rea-
goval hovorca KBS Jozef Kováčik 
na kritiku predsedu KDH Jána Fige-
ľa. Ten na sneme KDH cez víkend 
vyčítal cirkvám, že prijali pozvanie 
Roberta Fica do rady solidarity. 
„Katolícka cirkev a Evanjelická 
cirkev augsburského vyznania sa 
dali do Národného frontu, je mi to 
veľmi ľúto. Schádzajú sa s červe-
nými odborármi, všelijakými pod-
nikateľmi, rovnými aj krivými,“ 
povedal. (sita), Pravda 26/06/2012

dogiem. Po jeho odchode z hnutia 
sa KDH neustále liberalizovalo 
a pri každom koaličnom kšefte obe-
tovalo nejakú časť cirkevnej agen-
dy. Pri pohľade na Figeľa si nikto 
nespomenie na „otca národa“ Hlin-
ku, „blahoslaveného“ vojnového 
zločinca Tisa, či pálenie sodomitov 
na hranici. Ba ani len na striktný 
zákaz interrupcií. Každý si spome-
nie na rozdávanie bytov a zlaté pa-
dáky. Figeľ by sa od týchto praktík 
rád dištancoval, práve on je však 
tvárou KDH, ktoré presadzuje len 

také hodnoty, ktoré sa dajú vyčís-
liť v eurách. „Je Kristus vinný, že 
zavolal Judáša do partie?“ pýta sa. 
Mal by potlačiť spasiteľský kom-
plex a s Kristom sa radšej nepo-
rovnávať. Lebo aj on síce zavolal 
Judáša do partie vedome, no ten 
sa s ním o svojich tridsať striebor-
ných rozhodne nepodelil. Rozdiely 
bijú do očí: Ježiš skončil na kríži 
a niesol to statočne, Figeľ na pred-
sedníckej stoličke, a fňuká. Spasi-
teľ kresťanskej demokracie z neho 
zjavne nebude.         HN, 25.6.2012 
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Vysvetlí kňaz rodine facky?

V šaštínskej bazilike mal farár počas 
omše vyfackať chorú ženu

Miestny farár Jozef Zachar napa-
dol ženu. Toto nám povedali veriaci 
zo Šaštína. My sme sa na incident 
opýtali rodiny údajne napadnutej. 
Daniela Čermáková (67) je síce zba-
vená svojprávnosti, ale jej manžel 
i dcéra sú presvedčení, že konflikt sa
naozaj odohral.

Daniela, matka piatich detí a ke-
dysi učiteľka saleziánskeho gymnázia, 
celý život pomáhala bazilike. Podľa 
miestnych zaplatila aj farbu, ktorou 
vymaľovali baziliku a kláštor. V star-
šom veku ju postihla choroba, ktorá 
spôsobila, že nevníma okolie a jedi-
ným zmyslom jej života je omša. „V 
bazilike má svoje miestečko, na ktoré 
je zvyknutá,“ vysvetľuje Šaštínčan 
Anton Macháček. Práve toto sedadlo 
malo byť zdrojom konfliktu. „Farár
Zachar sedel na jej mieste, keď prišla. 
Prisadla si a ona každého, koho oslo-
ví, pohladí a povie mu, že je pekný. 
To spravila aj Zacharovi, čo ho zrej-
me vyviedlo z miery,“ opisuje uda-
losť pán Macháček. Zachar je podľa 
Šaštínčanov známy prchkosťou. „To 
však mohol vyriešiť inak, ako ju za-
tiahnuť do sakristie a vyfackať,“ ho-
vorí rozhorčene Anton Macháček. 
Rodina, ktorá sa o udalosti dozvedela 
sprostredkovane, si ju chcela vyjasniť. 
Fara však ostala pred nimi zatvorená. 
Farára neobmäkčili ani slzy Danieli-
nej dcéry Idy (32) a naliehanie ženin-
ho manžela Karola. Keď sme sa farára 
na incident pýtali my, facky poprel.

ZATVORENÉ BRÁNY: Rodinu 
farár cez telefón arogantne odbil.

   (pror), Plus jeden deň 23/06/2012

V Prievidzi po roku dokončili re-
vitalizáciu pešej zóny na Ulici 
Andreja Hlinku, kde je významný 
barokový kostol piaristov zo sedem-
násteho storočia. Mesto získalo na 
obnovu priestranstva a zdevastova-
ného parku milión eur z európskych 
prostriedkov a päťdesiatdvatisíc eur 
vložilo z vlastnej pokladnice. Zámer 
vysvetľuje Edita Mrázová z mest-
ského úradu.“

Edita Mrázová, Mestský úrad 
Prievidza: „Podstatou projektu bolo 
zlepšenie týchto pochôdznych častí 
pre obyvateľov mesta, a hlavne aj 
odkrytie fasády piaristického kosto-
la a vytvorenie takej nástupnej plo-

chy pred ňou týmto námestíčkom, 
ktoré tu vidíme, a plus nové rozvo-
dy verejného osvetlenia, odkanali-
zovanie tejto plochy, sadové úpravy, 
ktoré sú pred kostolom. Teraz došlo 
k vytvoreniu takých troch veľkých 
terás, kde postupne rôzne sezónne 
budú kvitnúť iné kvety a zostali tu 
aj existujúce stromy.“

Adela Vavrušová, moderátorka: 
„A ako obnovenú pešiu zónu vní-
majú návštevníci, prevádzkovatelia 
obchodíkov a predstavený rehole 
piaristov, páter Tomáš?“

Anketa
Návštevník: „Táto rekonštrukcia 

je úplne niečo sto a jedno.“

Prevádzkovateľ obchodu: „Do-
kážeme ako zrekonštruovať. Samo-
zrejme, na prvý pohľad je to veľmi 
pekné, ale v tomto teple to je cítiť, 
proste tie stromy, kríky tu chýbajú.“

Páter Tomáš, predstaviteľ rehole 
piaristov: „Tak rehoľa piaristov na 
Slovensku, ktorá sídli okrem iného 
aj tu v Prievidzi, bola nadšená z tej-
to možnosti, že sa našli isté finančné
prostriedky na obnovu tejto pešej 
zóny. Každopádne, pre nás je to len 
plus a tento priestor teda môže byť 
využitý povedzme aj na tie sakrálne 
a duchovné účely.“ 

          Rádio Slovensko, 24/06/2012

Revitalizácia pešej zóny v Prievidzi

Europoslankyňa z KDH by tak 
cirkev nekritizovala, so schôdz-
kami s Ficom nemajú problém ani 
kňazi.

Ostré slová predsedu KDH 
o stretávaní katolíckej a evanjelic-
kej cirkvi s Robertom Ficom veľ-
ké nadšenie a porozumenie v hnu-
tí ani v cirkvách nenašli. Ján Figeľ 
sa cez víkend na sneme KDH, kto-
ré má s katolíckou cirkvou nad-
štandardné vzťahy, pustil do Fi-
covej Rady solidarity. Prirovnal ju 
k Národnému frontu a kritizoval, 
že sa zástupcovia cirkví stretávajú 
„s červenými odborármi a všeli-
jakými podnikateľmi, rovnými aj 
krivými“.

Zdržanliví straníci
„Nevyjadrovala by som sa 

k tomu. Mám dobré kontakty so 
všetkými biskupmi a asi by som 
ich požiadala o vysvetlenie, čo tým 
sledujú,“ hovorí europoslankyňa 
za KDH Anna Záborská. Predseda 
poslaneckého klubu KDH Pavol 
Hrušovský si vysvetľuje kritiku 
takto: „Predseda myslel v širších 
súvislostiach, že spôsob, ktorý 
predseda vlády uplatňuje, je do 
istej miery zbabelý.“ Myslí si, že 
Figeľ poukázal, že Fico robí zod-
povednými za všetky, aj nepopu-
lárne opatrenia, iné subjekty v Ra-
de solidarity.

Chcú sa stretávať
Katolícka cirkev trvá na tom, 

že stretávanie s premiérom je 

bežná záležitosť a podporujú ju 
aj názory kňazov, ktorých den-
ník SME oslovil. „Vidíme ako 
vhodné, aby sme sa stretávali 
s demokraticky zvolenými zá-
stupcami inštitúcií Slovenskej 
republiky,“ povedal hovorca 
Konferencie biskupov Slovenka 
Ján Kováčik. Figeľov výrok bliž-
šie nekomentoval. „O styčných 
plochách musí cirkev rokovať 
s vládou, ktorá tu je. Nestaval by 
som to tak, či s Ficovou, s Dzu-
rindovou, alebo s vládou nieko-
ho budúceho,“ vraví katolícky 
farár z Devína Marián Gavenda. 
Ak chce cirkev niečo dosiahnuť, 
musí hovoriť s vládou, myslí si. 
Podobný názor má evanjelický 
farár z Brezovej pod Bradlom 
Ján Lichanec. „Kvitujem také-
to stretnutia. Sú na to, aby sme 
sa mohli ozvať aj informovať.“ 
Väzba medzi KDH a katolíckou 
cirkvou je silná. Kňazi v minu-
losti na rôznej úrovni vyzývali 
alebo naznačovali, aby ľudia vo-
lili KDH. V posledných voľbách 
sa v prospech Figeľovho hnutia 
ozval spišský pomocný biskup 
Andrej Imrich a podporu predse-
dovi vyjadril trnavský arcibiskup 
Róbert Bezák. Konferencia bis-
kupov Slovenska pastiersky list 
pred hlasovaním nevydala. V ro-
ku 2010 na voľbu KDH vyzvali 
dekani Spišskej diecézy. 

 Miroslav Kern, SME 26/06/2012

Figeľovu kritiku cirkvi neprijali
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Je tu prvý súhrn  
výsledkov sčítania

Slovenčina je materinským jazy-
kom pre 78,6% obyvateľov Slo-
venska. Po maďarsky, ako svojou 
materčinou rozpráva 9,4% ľudí 
žijúcich na Slovensku a pre 2,3% 
ľudí je materinským jazykom róm-
čina. Uvádza sa to v prvej publiká-
cii zostavenej z výsledkov Sčítania 
obyvateľov, domov a bytov 2011, 
ktorú vydal Štatistický úrad SR. 
K rozhodujúcemu okamihu sčí-
tania, teda k 21. máju 2011, mala 
Slovenská republika 5 397 036 
trvalo bývajúcich obyvateľov. Od 
posledného sčítania v roku 2001 
sa zvýšil podiel rozvedených oby-
vateľov zo 4,3% na 7,6%. Najviac 
rozvedených pribudlo v Košickom 
kraji. „Najstarším“ zo všetkých 
krajov je Nitriansky kraj, v popro-
duktívnom veku (65 rokov a viac) 
má 13,9% obyvateľov. Najmlad-
ší je Prešovský kraj s 18,4% ľudí 
v predproduktívnom veku (do 14 
rokov). Zaujímavým údajom je 
tiež pomer pohlaví. Na Slovensku 
pripadá na tisíc mužov 1054 žien. 
Najmenej žien na tisíc mužov žilo 
v Prešovskom kraji (1028), naj-
viac v Bratislavskom kraji (1111). 
Najvyššia účasť na náboženskom 
živote alebo vzťahu k rímskoka-
tolíckej cirkvi je v Nitrianskom 
kraji (70,5%). Evanjelická cirkev 
augsburského vyznania má naj-
silnejšie postavenie v Banskobys-
trickom kraji (10,6%) a gréckoka-
tolícka cirkev v Prešovskom kraji 
(14,1%). Najviac obyvateľov bez 
vyznania žije v Bratislavskom kra-
ji (26,8%). V sčítaní sa zisťovala aj 
gramotnosť obyvateľov s techno-
lógiami. Prácu s internetom pod-
ľa výsledkov ovláda 53,8% ľudí. 
Zvládnutie práce s textom uviedlo 
49,9% obyvateľov. S elektronic-
kou poštou vie pracovať 46,9%. 
Najmenej ovládanou činnosťou 
súvisiacou s počítačovými znalos-
ťami bola práca s tabuľkami, ktorú 
zvláda 38,8% obyvateľov. Publiká-
cia Obyvateľstvo v Slovenskej re-
publike a krajoch SR, vybrané vý-
sledky Sčítania obyvateľov, domov 
a bytov 2011 je verejne dostupná na 
webových stránkach Štatistického 
úradu SR www.statistics.sk awww.
scitanie2011.sk. TASR/MARTIN 

Minulý rok lekári urobili 8818 inter-
rupcií, najmenej od roku 1960.

V roku 1990 sa rozhodlo pre 
potrat 47 901 žien, o desať ro-
kov neskôr 16 580, vlani už len 
8818. Lekári vykonali najmenej 
potratov od roku 1960. Klesajúci 
trend včera privítalo aj občianske 

združenie Fórum života. Pokles 
pripisuje aj novele z roku 2009, 
ktorá lekárom nariadila ženy pou-
čiť o rizikách umelého prerušenia 
tehotenstva či možnosti utajené-
ho pôrodu. Na zákrok smú až po 
dvoch dňoch od poučenia.    (sita)  
                        SME 26/06/2012

Vydatých a ženatých ubúda naj-
mä smerom na východ. Kňaz za tým 
vidí aj krízu viery

V chudobnejších krajoch je viac 
detí, mladí ľudia odchádzajú, a aj 
tam sa už menia trendy. Preto pribú-
da slobodných.

BRATISLAVA. Svadobné po-
chody znejú na Slovensku čoraz 
zriedkavejšie. Vo vlaňajšom sčítaní 
obyvateľov si do kolónky rodinný 
stav prvýkrát napísalo najviac ľudí: 
slobodný. V roku 1980 tvorili zoso-
bášení ľudia vyše 48 percent všet-
kého obyvateľstva, v poslednom 
sčítaní 41 percent. Prekvapiť môže, 
že na poklese sobášov sa podieľajú 
najmä chudobnejšie kraje na juhu 
a východe krajiny. Najnižší podiel 
zosobášených žije v Banskobystric-
kom (38,2 percenta) a Košickom 
(38,7 percenta) kraji. V Bratislav-
skom, Trenčianskom a Trnavskom 
kraji presahuje 42,5 percenta. Pre-
šovský kraj zase vyniká najvyšším, 
takmer 45-percentným podielom 
slobodných.

Význam svadby klesá
Nejde len o štatistiky, potvrdzuje 

aj farár Václav Galo z Vyšného Me-
dzeva neďaleko Košíc. „Vlani som 
mal jeden sobáš, tento rok ešte žiad-
ny,“ hovorí. Útlm sobášov začal po-
zorovať koncom 90. rokov, keď ešte 
pôsobil v obci Breznička pri Lučen-
ci. „Namiesto 30 sobášov ročne bolo 
zrazu len 15. Najmä mladé dievčatá 
začali odchádzať za opatrovateľky 
do Rakúska, Nemecka a Anglicka,“ 
vraví. Kňaz vidí za poklesom sobá-
šov najmä krízu viery a materiálny 
spôsob života. „Mladí ľudia nemajú 
dôveru v Pána Boha, mnohým už 
sobáš nič nehovorí a štát ich v tom 
len podporuje,“ mieni. Sociologička 
Sylvia Porubänová z Inštitútu pre 
výskum práce a rodiny upozorňuje 

na iné faktory. „Na východe a juhu 
Slovenska žije aj väčší podiel Ró-
mov, ktorí formálne neuzatvárajú 
manželstvá tak často, hoci žijú v ro-
dinách s oboma rodičmi.“ Potvrdzu-
je to podľa nej aj fakt, že Rómovia 
sa výrazne podieľajú na vysokom 
podiele detí narodených mimo man-
želstva.

Demografické dôvody
Úlohu môže zohrávať aj mig-

rácia obyvateľov z chudobnejších 
regiónov. „Kariéru i manželstvo si 
už realizujú v novom svete a tí, čo 
zostávajú, sú často bez práce a so 
zníženými šancami na výber partne-
rov a založenie rodiny,“ hovorí Po-
rubänová. Za vyšším podielom slo-
bodných v týchto krajoch sú podľa 
demografa Branislava Blehu z Uni-
verzity Komenského aj demografic-
ké dôvody. Prešovský a Košický kraj 
majú nadpriemerný podiel detí a tie 
zvyšujú aj počet slobodných. „Ak 
by ste zobrali iba vekovú vzorku 30- 
až 34-ročných, podiel jednočlen-
ných domácností aj slobodných by 
bol výrazne vyšší v Bratislavskom 
kraji,“ hovorí. Trend „singles“ 
(jednočlenných) domácností ako 
aj neformálnych spolužití sa však 
podľa Blehu začal s oneskorením 
presadzovať už aj mimo Bratislavy. 
„Aj to sa môže odrážať na poklese 
intenzity sobášnosti na východe.“  
           Michal Piško, SME 27/06/2012

Rodinný stav
Slobodní/slobodné: 42,3 %
Ženatí/vydaté: 41 %
Rozvedení/rozvedené: 7,6 %
Vdovci/Vdovy: 7,2 %
Nezistené: 1,9 %
Zdroj ŠÚ: Sčítanie obyvateľov 

2011
Obrúčka na ruke pôsobí veľmi 

seriózne, ale jej popularita klesá

Slobodní prečíslili zosobášených

Potratov opäť ubudlo
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Konsolidačné plány dostávajú jasnejšie 
kontúry. Vždy, keď zasadá Rada soli-
darity a rozvoja, očakávam zlé správy 
a inak to nebolo ani tento týždeň. Vlá-
da chce, aby sme pracovali viac a tak 
plánuje škrtnúť dva voľné dni. Obme-
dziť chcú aj prácu na dohodu a zvýši 
sa daň pre dobre zarábajúcich ľudí. 
Začínam mať taký pocit, že pracovať 
na Slovensku bude mať čoskoro viac 
nevýhod ako výhod.

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

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

Rastislav Machunka, Asociácia za-
mestnávateľských zväzov: „Ide o trest 
za šikovnosť, trest za úspech. A predo-
všetkým 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. a 15. septembrom. Ná-
vrh z dielne zamestnávateľov sa nepáči 
odborárom a požadujú kompenzácie.“

Emil Machyna, predseda Odboro-
vého zväzu KOVO: „Predlžovať pra-
covný čas na Slovensku, keď máme 
jeden z najvyšších pracovných časov, 
máme jednu z najnižších nákladov na 
pracovnú silu a na pracovnú silu naj-
vyššiu produktivitu práce, tak si mys-
lím, že zamestnávatelia u nás majú 
vynikajúce podmienky.“

Reportérka: „Cirkev sa posunutiu 
svojho sviatku na nedeľu nebráni. Mo-
mentálne skúma právne hľadisko 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 živnostní-
kov 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, sociálnych vecí a rodiny: „Si 
stále myslím, že zrušenie dohôd je tá 
najčistejšia forma z hľadiska čistoty 
pracovného práva.“

Jozef Mihál (SaS), bývalý mi-
nister práce: „Tí ľudia, ktorí si takto 
vedeli privyrobiť, túto možnosť úpl-
ne, ale úplne stratia. Rozmohne sa 
čierna práca a štát, ktorý mal doteraz 
aspoň tú daň z tých dohôd, tak nebu-
de mať vôbec nič. Naopak tí ľudia 
prídu na úrad práce a budú pýtať so-
ciálne dávky.“

Reportérka: „Ďalšie rokovanie 
Rady pre solidaritu a rozvoj sa usku-
toční v horizonte najbližších desiatich 
dní. Na programe je zákon o verejnom 
obstarávaní, ale aj podmienky pre 
zlepšenie podnikateľského prostre-
dia.              Anna Tkáčová, TA3, 24/06/2012 

25% daň pre majetných budeNemecký súd zakázal 
obriezky detí

Židia aj moslimovia tvrdia, že zákaz 
ich tradície zasahuje do náboženských 
práv. Nemeckí židia a moslimovia 
sa včera zjednotili proti spoločnému 
nepriateľovi – kolínskemu súdu, kto-
rý zakázal obriezky z náboženských 
dôvodov, pretože ide o „vážny a ne-
zvratný zásah do ľudského tela“. Súd 
tak rozhodol v prípade štvorročného 
moslimského chlapca, ktorému na žia-
dosť rodičov urobili obriezku. Neskôr 
však začal vážne krvácať, lekára potom 
súdili za ublíženie na zdraví. Oslobodi-
li ho, no súd začal riešiť, či sú obriez-
ky vôbec v súlade so zákonom. Proti 
právu rodičov na výber vierovyznania 
stojí právo dieťaťa. Otázku obriezky 
doteraz zákony neriešili. Až teraz ko-
línsky súd rozhodol, že sú protizákon-
né, lebo okrem iného obmedzujú právo 
človeka na výber náboženstva. Verdikt 
je precedensom, no nie je záväzný 
pre celú krajinu. Takým by sa stal len 
v tom prípade, ak by ho v budúcnosti 
potvrdil najvyšší alebo ústavný súd. 
Židovské aj moslimské náboženské 
komunity, ktoré obriezky vykonávajú, 
verdikt odsúdili a označili ho za zásah 
do náboženských práv. „Je to neškod-
ný akt s niekoľkotisícročnou tradíciou 
a veľmi symbolickým významom,“ 
napísal vo vyhlásení Ali Demir, pred-
seda Islamskej náboženskej komunity. 
Tvrdí, že ani súdny zákaz obriezky 
v Nemecku nezastaví. „Nakoniec bu-
deme chodiť na obriezkovú turistiku 
do okolitých krajín,“ dodal.     (mak), 

Charita na kolesách oddnes brázdi Slo-
vensko. Hendikepovaní, ale aj ľudia zo 
šoubiznisu šliapu do pedálov, aby za 
štyri dni prešli tristo kilometrov. Dob-
rovoľnícky pelotón cyklistov zbiera 
peniaze pre chudobných a postihnutých 
ľudí. Dvadsaťštyri známych ľudí a hen-
dikepovaných športovcov vyštartovalo 
z Levočskej doliny. Počas ich potenia 
na bicykli sa v mestách konajú finanč-
né zbierky. Táto cyklotúra je dôkazom, 
že s pomocou známych tvári vedia aj 
hendikepovaní pomáhať hendikepova-
ným. Aj preto bicykluje pätnásťročný 
Martin. Pred siedmimi rokmi ani len 
netušil, že bicyklovať bude rukami. 
Martin Joppa, cyklista: „Zrazil ma opi-
tý vodič, ja som išiel na bicykli a on bol 

proste opitý, nevytočil zákrutu a zrazil 
ma. Som sa s tým už zmieril proste, ja 
to beriem tak, jak sa to stalo, inak to už 
nebude a musím s tým ísť ďalej.

Kým vozičkári sa zapierali do svo-
jich hand-bikov rukami, naši kolegovia 
nohami poctivo dreli na bicykloch.

Majo Lechan, redaktor: „Fučím, 
ale šlapem. Až do konca.“ 

Peter Čambor, moderátor: „Ja som 
sa len zľakol, lebo ešte v Levoči som 
odtrhol ventil na prednom kolese, mu-
seli mi to kompletne celé meniť.“ 

Redaktorka: „Peniaze  dávajú hlav-
ne ľudia, ktorí to majú v povahe a ktorí 
sú ochotní vždy pomôcť.“

Miroslav Buľovský, organizátor. 
„Je to od sponzorov a je to od ľudí,  

robia finančné zbierky, robia sa rôzne
tomboly na námestí sa robia sprie-
vodné akcie, kde sa robia také zbierky 
a predaj tombolových lístkov.“

Redaktorka: „Za vyzbierané pe-
niaze potom nakúpia športové potre-
by pre hendikepovaných, napríklad aj 
takéto hand-biky. Dnes prvé darčeky 
rozdávali v Spišskej Novej Vsi.“ 

Ján Volný, primátor mesta Spišská 
Nová ves: „Dvom jasliam, ktoré ešte 
v meste prevádzkujeme, ako málo 
miest na Slovensku, venovali práčky.“

Redaktorka: „Cyklisti práve v tejto 
chvíli odchádzajú zo Spišskej Novej 
Vsi, no a pred sebou majú ešte dvesto-
osemdesiatpäť kilometrov.“ 

                      TV Markiza, 26.6.2012

Charita na kolesách


