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Zabudnite už na kauzu 

odvolaného Bezáka

Pastiersky list Jána Oroscha veriacim 
Trnavskej arcidiecézy:

V kostoloch Trnavskej arcidie-
cézy sa včera čítal prvý pastiersky 
list apoštolského administrátora Jána 
Oroscha, ktorý nahradil odvolaného 
arcibiskupa Róberta Bezáka. Vyzval 
v ňom k poslušnému prijatiu pápež-
ského rozhodnutia.

Pastiersky list čítali včera kňazi 
namiesto homílie. ,,Úloha arcipastiera 
tejto historicky bohatej časti cirkvi je 
o to ťažšia, že sa ozývali a ešte stále sa 
ozývajú hlasy spochybňujúce rozhod-
nutie najvyššej hlavy Kristovho tajom-
ného tela,“ napísal Orosch, ktorý pred 
svojím vymenovaním pôsobil ako po-
mocný biskup arcibiskupov Jána So-
kola a Róberta Bezáka. ,,Keďže pápež 
je najvyšším zákonodarcom v cirkvi, 
z toho vyplýva, že nie je povinný ni-
komu vysvetľovať svoje rozhodnutia. 
Prijmime teda rozhodnutie pápeža 
v duchu poslušnosti a dôvery,“ dodal 
Orosch. Pápež nečakane odvolal Bez-
áka z funkcie arcibiskupa 2. júla. Dô-
vody tohto rozhodnutia neboli uverej-
nené. Odvolanie populárneho biskupa 
vyvolalo v radoch veriacich, ako aj 
širšej verejnosti veľkú búrku nevôle. 
Aj preto sa jeho nástupca Orosch roz-
hodol napísať pastiersky list v duchu, 
aby veriaci s pokorou prijali toto roz-
hodnutie. Orosch zároveň prijal rezig-
náciu šiestich z jedenástich dekanov, 
ktorí ju podali na protest po odvolaní 
arcibiskupa Bezáka.                    (šiš)

                      Nový Čas, 10.9.20125

Apoštolský administrátor Trnav-
skej arcidiecézy Ján Orosch vyzval 
pastierskym listom veriacich, aby 
prijali rozhodnutie pápeža Bene-
dikta XVI. o odvolaní arcibiskupa 
Roberta Bezáka pastoračného ria-
denia v arcidiecéze v duchu posluš-
nosti a dôvery. Vyslovil sa tak proti 
spochybňovaniu rozhodnutia hlavy 
katolíckej cirkvi o odvolaní Róberta 
Bezáka z postu prvého muža Trnav-

skej arcidiecézy. „Keďže pápež je 
najvyšším zákonodarcom v cirkvi, 
z toho vyplýva, že nie je povinný ni-
komu vysvetľovať svoje rozhodnu-
tia,“ uvádza Orosch v pastierskom 
liste, ktorý včera čítali kňazi vo 
všetkých chrámoch Trnavskej arci-
diecézy. Orosch zároveň poďakoval 
Bezákovi i všetkým jeho spolupra-
covníkom za doterajšiu službu pre 
arcidiecézu.     sita, Pravda 10/09/2012

Katolícka cirkev protestuje proti 
zriadeniu výboru pre práva gayov 
a lesieb pri Rade vlády pre ľudské 
práva. Zástupcovia Konferencie 
biskupov Slovenska žiadajú rezort 
zahraničných vecí, ktorý túto agen-
du zastrešuje, aby jeho zriadenie 
odmietol. Ministerstvo na vytvore-
ní výboru trvá. Pokračuje Peter Ha-
nák: „Po tom, ako rada vlády pre 
ľudské práva a národnostné men-
šiny a rodovú rovnosť odporučila 
vláde schváliť výbor pre sexuálne 
menšiny, ozvala sa katolícka cir-
kev. Výbor, ktorý by mal fungo-
vať popri spomínanej rade vlády, 
kritizoval najprv bratislavský ar-
cibiskup a predseda Konferencie 
biskupov Slovenska Stanislav Zvo-
lenský. Napísal list ministrovi za-
hraničných vecí Miroslavovi Laj-
čákovi, ktorý má vo svojej agende 
aj ľudské práva. Ministerstvo na 
požiadavky cirkvi a niektorých mi-
movládnych organizácií reagovalo 
zvolaním stretnutia, na ktoré boli 
pozvaní len odporcovia zriade-
nia výboru. Tí argumentujú najmä 
ochranou tradičnej rodiny, ktorá 
je podľa nich aj v programovom 
vyhlásení vlády. Katolícky biskup 
Marián Chovanec: „Katolícka cir-
kev sa stavia k rodine ako takej ako 
k najväčšej inštitúciu, ktorá vďaka 
židovsko-kresťanským koreňom 
vyformovala západnú kultúru.“

Redaktor: „Na otázku ako sú-
visí ochrana rodiny so zriadením 
výboru pre sexuálne menšiny, od-
povedal biskup Chovanec takto.“

Marián Chovanec, katolícky 
biskup: „Mohol by som sa opýtať 
otázkou kto, aká inštitúcia, aké 
spoločenstvo sa vyrovná rodine.“

Redaktor: „Reaguje Romana 
Schlesinger, riaditeľka združenia 
Queer Leaders Forum, ktoré sa za-
sadzuje za práva lesieb a gejov.“

Romana Schlesinger, riaditeľka 
združenia Queer Leaders Forum: 
„Zo štatútu výboru nevyplýva nič, 
čo by bolo v rozpore napríklad 
s programovým vyhlásením vlády, 
keďže to má byť iba poradný or-
gán. Ja si myslím, že to by si mohli 

naštudovať trochu podrobnejšie, 
napríklad štatút rady vlády, alebo 
aj týchto výborov a výbor nebude 
vynakladať žiadnu protirodinnú 
politiku. Konieckoncov ani LGBP 
aktivisti sa o to nikdy nesnažili.“

Redaktor: „Výbor má podľa 
ochrancov práv sexuálnych menšín 
slúžiť aj na odstraňovanie diskrimi-
nácie. Hovorí predseda združenia 
Ganymedes Ondrej Putra.“

Ondrej Putra, predseda zdru-
ženia Ganymedes: „Výbor je pri-
márne taká platforma, kde sa môžu 
obrátiť aktivisti z rôznych našich 
združení. Aby aj protistrana má 
platformu, že kde s nami môže ko-
munikovať.“

Redaktor: „Predstavitelia cirkví 
a mimovládnych organizácií, ktoré 
sú proti existencii výboru pre práva 
lesieb a gejov, zrejme nepochodia. 
Ministerstvo zahraničných vecí, 
ktoré má na starosti aj ľudské prá-
va, na zriadení výboru trvá. Hovor-
ca ministra Boris Gandel.“

Boris Gandel, hovorca ministra 
zahraničných vecí: „my sme si sa-
mozrejme vypočuli tieto výhrady, 
diskutovali sme o nich. Tieto vý-
hrady a pripomienky budeme ďalej 
tlmočiť a samozrejme že výbor ako 
taký zriadený bude. Ministerstvo 
zahraničných vecí, respektíve pán 
minister, ktorý je predsedom tejto 
rady vlády, vníma vytvorenie tohto 
výboru ako platformu pre ďalšiu 
diskusiu.“                     Peter Hanák

          Rádio Slovensko, 07/09/2012

Protesty proti výboru pre sexuálne menšiny

Orosch: Pápež nemusí nič vysvetľovať
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Orosch nabáda veriacich 
na poslušnosť

TRNAVA. Trnavský biskup Ján 
Orosch, poverený vedením arcidi-
ecézy, vyzval veriacich, aby prijali 
rozhodnutie pápeža, ktorý odvolal 
jeho predchodcu, v duchu posluš-
nosti a dôvery. V pastierskom liste 
sa vyslovil proti spochybňovaniu 
odvolania arcibiskupa Róberta 
Bezáka. Upozornil, že pápež nie je 
povinný nikomu vysvetľovať svoje 
rozhodnutia.   (sita), SME 10/09/2012

S fujarou pre pápeža

Pápež Benedikt XVI. dostal tento 
týždeň originálnu slovenskú fujaru 
vyrobenú príslušníkom Čestnej strá-
že prezidenta SR slobodníkom Mi-
lanom Ľalíkom. Pápežovi odovzdali 
dar počas 7. národnej púte do Ríma 
a Vatikánu Ordinariátu Ozbrojených 
síl a Ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky, ktorá sa konala tento týž-
deň. Pútnici si uctili aj hrob svätého 
Cyrila.    JÁN FELIX, Šport 10/09/2012

Veľké upratovanie  
pri Múre nárekov

Židia po celom svete budú už o týž-
deň sláviť príchod nového roka, teda 
narodenie prvého človeka - Adama. 
Pri tejto príležitosti sa z Múru náre-
kov v Jeruzaleme vyberajú milióny 
papierikov, teda želaní ľudí z celého 
sveta. Všetky potom zakopú na ne-
ďalekej Olivovej hore, odkiaľ si ich 
prevezme Boh.    Markíza, 09/09/2012

Oroschov pastiersky list

Apoštolský administrátor Trnav-
skej arcidiecézy Ján Orosch vyzval 
pastierskym listom veriacich, aby 
prijali rozhodnutie pápeža Benedikta 
XVI. o zmene pastoračného riade-
nia v arcidiecéze v duchu posluš-
nosti a dôvery. Vyslovil sa tak proti 
spochybňovaniu rozhodnutia hlavy 
katolíckej cirkvi o odvolaní Róberta 
Bezáka.    Rádio Slovensko, 09/09/2012

Carlo Maria Martini
* 15. 2. 1927
+ 31. 8. 20
Taliansky kardinál otvorene hovo-

ril o chybách cirkvi, jej problémoch, 
kondómoch, ženách aj o potratoch

Používanie kondómov môže 
byť niekedy menším zlom. Možno 
by sme mali zvážiť postavenie žien 
v cirkvi. Azda aj prehodnotiť mož-
nosť, že v niektorých prípadoch by 
sa kňazi mohli ženiť či porozmýšľať 
nad právom nevyliečiteľne chorých 
pacientov zomrieť. Ale aj slová 
o tom, že kostoly sú prázdne a rím-
skokatolícka cirkev je zhruba dvesto 
rokov za spoločenským vývojom 
a mala by sa zmeniť. To nie sú výro-
ky nejakého radikálneho ateistu ani 
nepriateľa Vatikánu. Počas svojho 
života ich prednášal jeden z najob-
ľúbenejších a najvplyvnejších kardi-
nálov 20. storočia, kandidát na pápe-
ža a dlhoročný arcibiskup milánsky 
- kardinál Carlo Maria Martini. Po-
pulárny jezuita považovaný za kres-
ťanského liberála dával prednosť 
jednoduchému oblečeniu a zväčša 
sa vyhýbal honosnej kardinálskej 
róbe.

Odborník na staré texty
„Ak sa na takéto konflikty pozrie-

te zo súčasného pohľadu, situácia vy-
zerá extrémne nebezpečná,“ komen-
toval pred dvomi desaťročiami rôzne 
názorové prúdy vo vnútri cirkvi kar-
dinál, ktorý sa k spoločnosti Ježišovej 
(jezuitom) pridal ako sedemnásťroč-
ný. Keď mal dvadsaťpäť, vysvätili 
ho za kňaza. „No z perspektívy dejín 
to také zlé nie je. Mám tendenciu 
myslieť si, že je to zdravá plurali-
ta. No niektorí katolíci sú mentálne 
stále v roku 1963, niektorí v roku 
1940 a niektorí dokonca v minulom 
storočí.“ Martini nikdy neslúžil ako 
klasický kňaz. Nikdy nemal vlastnú 
farnosť a hneď po vysviacke sa veno-
val kariére v akademickom prostredí. 
Vedel plynulo hovoriť jedenástimi 
jazykmi, viaceré z nich boli dávno 
mŕtve. A odborníci ho považovali za 
jedného z najväčších svetových ex-
pertov na starozákonnú Knihu žal-
mov, na prorokov Izaiáša či Samuela. 
Napísal pritom množstvo odborných 
aj popularizačných kníh, v ktorých 
komentoval starogrécke, aramejské 
či hebrejské texty. „Nestačí byť an-
tiantisemitom,“ odkázal poslucháčom 

počas jednej zo svojich verejných 
prednášok v roku 2004. „Musíme bu-
dovať priateľstvo, spoznať vzájomné 
odlišnosti, no nedovoliť im, aby vied-
li ku konfliktu.“ Martini miloval Jeru-
zalem a slúžil vo vatikánskej komisii 
pre vzťahy so židmi. Ako rektor Pá-
pežského biblického inštitútu vytvoril 
pre svojich študentov program, počas 
ktorého chodili do Izraela študovať 
nielen hebrejčinu a judaizmus, ale aj 
biblickú archeológiu a vykopávky. 
Traduje sa, že po smrti pápeža Jána 
Pavla II. bol práve taliansky kardinál 
Carlo Martini jedným z úzkej skupiny 
favoritov na budúceho pápeža. V pr-
vom kole voľby na vatikánskom kon-
kláve údajne získal Martini najviac 
hlasov, hoci nie dostatok na zvolenie. 
A to napriek tomu, že niekoľko rokov 
predtým verejne oznámil, že aj on 
sám trpí Parkinsonovou chorobou.

Kostoly sú prázdne
Znalci vnútornej vatikánskej po-

litiky však podľa britského denníka 
Daily Telegraph tvrdia, že relatívne 
liberálny kandidát nikdy veľké šance 
nemal. A skutočný súboj prebiehal 
len medzi Josephom Ratzingerom 
- ktorý sa stal neskorším pápežom 
Benediktom XVI. - a argentínskym 
jezuitom a tiež konzervatívcom Jor-
gem Mariom Bergogliom. Mimocho-
dom, v dejinách cirkvi sa pápežom 
ešte nikdy nestal jezuita. „Naša kultú-
ra zostarla,“ povedal v poslednom zo 
svojich rozhovorov s médiami Mar-
tini. Len mesiac pred smrťou ho po-
skytol talianskemu denníku Corriere 
della Sera. Rozhovor napokon vyšiel 
deň po kardinálovej smrti. „Naše 
chrámy sú veľké a prázdne. Naše 
náboženské obrady a rúcha sú pom-
pézne.“ Carlo Maria Martini veril, 
že rímskokatolícka cirkev by sa mala 
transformovať a čiastočne aj prispô-
sobiť novej, aktuálnej dobe, za čo ho 
mnohí tradicionalisti roky kritizovali. 
Chcel napríklad, aby sa na vyšších 
cirkevných pozíciách ľudia striedali, 
čím by sa do Vatikánu mohla dostať 
nová krv i myšlienky. Sám sa vraj 
trikrát pokúsil rezignovať zo svojho 
arcibiskupského úradu, no vždy ho 
presvedčili, aby napokon zostal. To-
máš Prokopčák

Pri voľbách pápeža patril Martini 
spolu s Josephom Ratzingerom me-
dzi favoritov.

  Tomáš Prokopčák, SME 08/09/2012

Liberál z Vatikánu



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

37/2012                          3

Spor o pozemok

Na jeho pozemku vraj stojí kostol 
a on sa nemôže domôcť pravdy. Mi-
kuláš Franko poukazuje na nečin-
nosť súdov. Podľa neho vraj vyrie-
šenie sporu zbytočne naťahujú.

Spory o pozemky, na ktorých 
stojí gréckokatolícka cerkov v Hun-
kovciach, trvajú už desať rokov. 
V roku 2008 sa celý problém dostal 
na súd. Okresný súd vo Svidníku 
rozhodol.

Mikuláš Franko: „V roku 2008 
som vyhral.“

Redaktor: „Argumentuje rozsud-
kom i platným listom vlastníctva.“

Mikuláš Franko: „To tá cirkev 
stojí na mojom pozemku, na mojej 
záhrade. Som vlastník, mám list 
vlastníctva.“

Redaktor: „Túto cerkov postavili 
po prvej svetovej vojne. Vraj na po-
zemku otca Mikuláša Franka s tým, 
že neskôr sa s ním vyrovnajú. Prešli 
roky a tento muž chce dať veci na 
pravú mieru.“

Ľubomír Petrík, hovorca Gréc-
kokat. arcibis. úradu Prešov: „Podľa 
nášho poznania skutočnosti bol po-
zemok pred desiatkami rokov riad-
ne podarovaný cirkvi, respektíve bol 
zamenený za iný pozemok.“

Redaktor: „Vlani v novembri 
súd nariadil znovu rozmerať pozem-
ky. Znalec tak mal urobiť do tridsia-
tich dní. Prešlo desať mesiacov, no 
Mikuláš Franko o žiadnom posune 
v prípade nevie.“

Michal Drimák, hovorca Kraj-
ského súdu Prešov: „Znalec do-
posiaľ posudok na Okresný súd 
Svidník nepredložil, pričom súd 
ho naposledy dvadsiateho augusta 
vyzval, aby pod následkom prijatia 
poriadkových opatrení doložil ten-
to posudok súdu najneskôr v lehote 
pätnástich dní.“

Redaktor: „Mikulášovi Frankovi 
sa to zdá ako úmyselné naťahovanie 
vyriešenia problému. Trvá na svo-
jom, že je vlastník a pozemok a pod 
stánkom božím je ochotný predať.“

Mikuláš Franko: „Nech mi vy-
rovnajú to tie dane, čo platím, čo 
rodičia platili a ja platím. A ja s ni-
mi viacej nechcem mať nič. Doteraz 
som nemal z toho žiaden osoh, tak aj 
teraz, keď už stojí, tak nech stojí.“

Redaktor: „Spor ale musí uzav-
rieť súd.“

  Pavol Sivák, Markíza, 09/09/2012

Protesty pre obriezku

Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti rozhodnutiu súdu, ktorý zakázal rituálne 
obriezky malých chlapcov. Spoločná demonštrácia židov a moslimov bola prvá 
v nemeckej histórii. Demonštranti požadujú, aby vláda okamžite schválila zákon, 
ktorý by povoľoval obriezky z náboženských dôvodov. Podľa zástupcov židovskej 
komunity v Nemecku vedú diskusiu na tému obriezka nekompetentní ľudia. Spor 
vypukol v júni. Súd v Kolíne nad Rýnom rozhodol o tom, že zákrok môžu pod-
stúpiť iba dospelí muži, ktorí sa preto sami rozhodnú a nie malí chlapci. Debatu 
rozprúdil prípad 4-ročného chlapca. Po vykonaní obriezky sa u neho objavili zdra-
votné problémy. Verdikt zatiaľ platí iba v oblasti Kolína nad Rýnom. TA3, 9.9.2012 

Maďarskí benediktíni, ktorí sa so 
Slovenskom súdia o kaštieľ v Rusov-
ciach, nie sú spokojní so spôsobom, 
akým s nimi slovenská vláda komu-
nikuje. Arciopát rehole Asztrik Vár-
szegi poslal premiérovi Robertovi 
Ficovi protestnú nótu. Píše v nej na-
príklad aj to, že slovenská vláda robí 
všetko pre to, aby sa dedič nedostal 
k svojmu majetku. Tému spracoval 
Peter Hanák: „Najvyšší predstavený 
maďarských benediktínov arciopát 
Asztrik Várszegi poslal Robertovi 
Ficovi protestnú nótu, v ktorej ho vy-
zýva, aby sa slovenská vláda prestala 
vyhýbať riešeniu problémov okolo 
kaštieľa v Rusovciach. Reagoval tak 
na odpoveď premiéra na jeho pred-
chádzajúci list, v ktorom ho pred 
mesiacom, keď vláda schválila opra-
vu kaštieľa na reprezentačné účely, 
žiadal o stretnutie. Robert Fico mu 
odpovedal, že sa s ním pre pracovnú 
vyťaženosť nestretne, ale ponúkol 
mu stretnutie s vedúcim úradu vlá-
dy. Maďarskému biskupovi to však 
nestačilo a preto reagoval protestnou 
nótou. Hovorkyňa premiér Beatrice 
Hudáková zopakovala, že Robert 
Fico s odpoveďou počká, kým vo 
veci nerozhodne súd.“

Beatrice Hudáková, hovorkyňa 
predsedu vlády: „Slovenská repub-
lika rešpektuje rozhodnutia súdov 
a takto bude samozrejme postupovať 
aj v tomto prípade.“

Peter Hanák, redaktor: „Kaštieľ 
v Rusovciach je predmetom sporu 
medzi Slovenskom a maďarskými 
benediktínmi už niekoľko rokov. Za-
tiaľ žiaden súd maďarským mníchom 
nevyhovel, momentálne je vec na 
slovenskom najvyššom súde. Ak ten 
rozhodne podobne ako všetky súdy 
doteraz, teda v prospech Slovenska, 
problémy okolo kaštieľa sa ešte stále 
nemusia skončiť. Maďarskí benediktí-

ni ohlásili, že sa obrátia na európske 
inštitúcie. Premiér Robert Fico sied-
meho augusta 2012.“

(Začiatok archívneho vysielania, 
07.08.2012)

Robert Fico, predseda vlády SR 
(Smer-SD): „Pokiaľ ide o to, že sa 
niekto obracia na európske inštitúcie, 
vždy, keď niekto cíti nejakú skrivodli-
vosť, alebo pocit, že sa nemôže dostať 
k svojmu majetku, tak sa obracia na 
všetky možné inštitúcie, ktoré ho na-
padnú. Ale toto je vec, ktorá nemá nič 
spoločné ani s Európskou komisiu, ani 
s európskou radou, s ničím. To je súd-
ny spor a o súdnom spore musí roz-
hodnúť príslušný súd. Z tohto dôvodu 
my ideme ďalej. Chceme zrekonštruo-
vať národnú kultúrnu pamiatku.“

(Koniec archívneho vysielania, 
07.08.2012)

Peter Hanák, redaktor: „Pokúsili 
sme sa osloviť aj najvyššieho predsta-
veného maďarskej kongregácie bene-
diktínov, arciopáta Asztrika Várszegi-
ho. Na pannonhalmskom biskupstve 
sme ho však nezastihli. Vedúca úradu 
Mária Bíroóvá.“

Mária Bíroóvá, vedúca úradu pan-
nonhalmského biskupstva: „V úrade 
už nie je ani arciopát, ani jeho ta-
jomník. Neviem vám teda vyčarovať 
nikoho kompetentného, kto by vám 
vedel pomôcť.“

Peter Hanák, redaktor: „Sloven-
ská vláda chce kaštieľ v Rusovciach 
využívať na reprezentačné účely. 
Napríklad počas predsedníctva Slo-
venska v Európskej únii. Maďarskí 
benediktíni svoj nárok na kaštieľ 
opierajú o závet, ktorým ho mali re-
holi odkázať poslední obyvatelia bel-
gická princezná Štefánia a maďarské 
knieža Elemér Lónay. Kaštieľ však po 
druhej svetovej vojne na základe Be-
nešových dekrétov získalo Českoslo-
vensko.“     Rádio Slovensko, 07/09/2012

Spor o kaštieľ v Rusovciach
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Hlava katolíckej cirkvi myslí na 
ekológiu. Pápež Benedikt XVI. 
prevzal od francúzskej automobil-
ky Renault elektrický automobil 
Kangoo Maxi Z.E., ktorý neprodu-
kuje žiadne škodlivé emisie.

Elektromobil pre pápeža bol 
špeciálne upravený podľa jeho 
požiadaviek. Aby sa jeho Svätosti 
jednoduchšie nastupovalo, pri 
otvorení dvier sa spod podvozka 
vysunú elektrické schodíky. Aby 
mohol osobne pozdraviť svojich 
priaznivcov, sú zadné bezpečnost-
né bočné okná demontovateľné. 

Renault Kangoo Maxi Z.E. je 4,6 
metra dlhý a 1,8 m široký. Poháňa 
ho elektrický motor s výkonom 
60 koní. Benedikt XVI. sa nemusí 
obávať ani o dojazd svojho eko-
logického tátoša, pretože na jedno 
nabitie umožní kapacita batérií pre-
jsť až 170 kilometrov. Elektromo-
bily, ktoré od Renaultu prevzal pá-
pežský úrad, sú v skutočnosti dva. 
V prvom - bielom, bude jazdiť pá-
pež. Druhý, modrý so žltými pásmi, 
bude využívať Švajčiarska garda, 
ktorá sa stará o bezpečnosť Bene-
dikta XVI.         Nový Čas 11/09/2012 

List veriacim

Apoštolský administrátor trnav-
skej arcidiecézy Ján Orosch vyzval 
pastierskym listom veriacich, aby 
prijali rozhodnutie pápeža Bene-
dikta XVI. o zmene pastoračného 
riadenia v arcidiecéze v duchu po-
slušnosti a dôvery. Vyslovil sa tak 
proti spochybňovaniu rozhodnutia 
hlavy katolíckej cirkvi po odvolaní 
Róberta Bezáka. 
              Rádio Slovensko, 10/09/2012

Petícia proti Čaplovičovým nove-
lám. Neštátne školy sa boja likvi-
dácie. Združenie katolíckych škôl 
Slovenska, Asociácia súkromných 
škôl a školských zariadení, Asoci-
ácia voľného času, Slovenská ko-
mora učiteľov a Iniciatíva rodičov 
spustili petíciu za zastavenie noviel 
ministra školstva Dušana Čaplovi-
ča. Ide o zákon o financovaní škôl
a zákon o odbornom vzdelávaní. 
Hovorca Konferencie biskupov Jo-
zef Kováčik.“

Jozef Kováčik, hovorca Kon-
ferencie biskupov Slovenska: „Ak 
by takáto novela prešla, bola by to 
diskriminácia voči katolíckym ško-
lám, ktoré nie sú na 100 % financo-

vané tak ako štátne, čo predpokla-
dá medzinárodná zmluva a potom 
je to problém zriaďovateľov, ktorí 
by mohli priamo vstupovať do 
kompetencií škôl, ktorých nie sú 
zriaďovatelia. V každom prípade 
pokračuje dialóg s ministerstvom 
školstva ďalej.“

Braňo Závodský, redaktor: 
„Parlament bude o zákonoch roz-
hodovať na schôdzi, ktorá za začí-
na už zajtra. Podľa organizátorov 
petície dajú zákony samosprávam 
ako zriaďovateľom vlastných škôl 
nadradené postavenie voči súkrom-
ným a cirkevným školám, čo môže 
znamenať aj ich likvidáciu.“ 

             Rádio Expres, 10/09/2012

Jazdí na elektromobile

Petícia proti Čaplovičovým novelám

Učitelia idú do boja
Sú odhodlaní bojovať za svoje prá-

va! Desaťtisíce učiteľov z celého Slo-
venska sú znechutení situáciou v škol-
stve. Keďže nič nenasvedčuje tomu, 
že by sa okolnosti mohli v najbližšom 
období zmeniť, svoju nespokojnosť sa 
rozhodli prejaviť v ostrom štrajku. Od 
vlády žiadajú, aby sa rozpočet upravil 
takým spôsobom, aby platy zamest-
nancov v školstve vzrástli budúci rok 
najmenej o 10 %. Podľa odhadov od-
borárov to bude najmasovejší štrajk, do 
protestov sa totiž okrem stredných škôl 
zapoja aj učitelia materských škôl či 
dokonca vysokoškolskí pedagógovia.

Okrem zvýšenia mzdy minimálne 
o 10 % žiadajú učitelia spoločne s od-

borármi aj zmenu systému odmeňova-
nia. Učitelia sa chystajú zatvoriť školy 
na celých dvanásť hodín, od 6. rána 
do 18. hod. večer. Podľa odporúčaní 
organizátorov by sa malo vo štvrtok 
pred každou školou, ktorá sa rozhodne 
vstúpiť do štrajku, uskutočniť medzi 
9.00 a 10.00 zhromaždenie. Odborári 
učiteľov upozornili, že na tento deň si 
nemôžu vziať voľno. ,,V deň štrajku 
jeho účastníci nevykonávajú prácu 
u zamestnávateľa a nemajú nárok na 
mzdu,“ uvádza sa v pokynoch, ktoré 
poskytli školskí odborári. Za tento deň 
si tak protestujúci musia do zdravotnej 
poisťovne uhradiť odvod, ktorý je ne-
celé dve eurá, sami. Podľa viacerých 
odhadov to vyzerá, že učiteľská obec 

sa zmobilizuje a mohlo by ísť doteraz 
o najmasovejší protest. Do štrajku je 
totiž pripravených zapojiť sa asi 90 % 
základných škôl vrátane materských 
škôl, okolo 80 % stredných škôl a pri-
bližne tretina vysokých škôl! Peda-
gógovia vyjdú do ulíc presne po roku 
od protestného stretnutia pred úradom 
vlády. Odvtedy sa však s kompetent-
nými na ničom konkrétnom nedohod-
li, preto považujú protest za jediné 
riešenie. Nezapojí sa len Združenie 
katolíckych škôl Slovenska. Odmie-
tavé stanovisko k účasti je podľa nich 
v zhode s názorom predsedu komisie 
Konferencie biskupov Slovenska pre 
katechizáciu a školstvo.        (red, tasr) 
                   Nový Čas 12/09/2012

Ekumenické mätenie hláv

Kardinál Dominik Duka je autorita 
z definície prinajmenšom pre kato-
líkov. „Potupa chrámu sv. Spasite-
ľa pripomína sovietske blasfemic-
ké zničenie tohto chrámu Josifom 
Visarionovičom Stalinom,“ tvrdí 
kardinál. Arcibiskupa vydesila aj 
„pomsta za rozsudok, ktorým bolo 
zbúranie kríža postaveného na 
mieste zavraždených obetí NKVD 
v Kyjeve“. Ak by mu však niekto 
včas pošuškal, že mieša jablká 
s hruškami, tak by kardinál nemu-
sel prežívať nepríjemné emócie. 
Idiotskú akciu totiž uskutočnila 
ukrajinská feministická skupina 
Femen, ktorá nemá nič spoločné 
s Pussy Riot. Ekumenizmus je per-
fektná vec. Až na prípady, keď sa 
ekumenicky mätú hlavy ľuďom, 
ktorí sú náchylní veriť slepo svojim 
hodnostárom.       Pravda 12/09/2012

Slovensko čaká najmasovejší štrajk!



PRÍLOHA ŽC                                                                                                                                      Monitoring médií

37/2012                          5

Floriána sťahovali  
od Manderláka

Stĺp sťahovali krátko pred druhou sve-
tovou vojnou pri obnove Kamenného 
námestia. Potom ho zničila aj dopra-
va.

Postavili ho na pamäť veľkého 
požiaru v meste. Preto ho aj venova-
li Floriánovi. Od roku 1732 stál ne-
ďaleko niekdajšej Laurinskej brány 
v centre. Neskôr prešli pôvodne baro-
kové sochy a stĺp rokovovou úpravou. 
Prežil storočia. Až v 20. storočí začal 
v Bratislave zavadzať. Pre prestavbu 
dnešného Kamenného námestia ho 
v roku 1938 presťahovali od už stoja-
ceho Manderláka. Stĺpu Floriána, so 
svätými s anjelmi a tromi alegóriami 
našla Bratislava miesto pred kostolom 
Blumentál. Námestie tak nezískalo len 
pamiatku, ale aj meno. Špecializovaný 
reštaurátor Vladimír Višváder hovorí, 
že stĺp je jedinečný. „Takéto pamiatky 
sa dajú na Slovensku spočítať na jed-
nej ruke.“ V Bratislave je podobným 
Morový stĺp na Rybnom námestí. Flo-
riánsky vytesali z rakúskeho vápenca. 
Pôvodné sochy boli v tak dezolátnom 
stave, že na námestie sa už nevrátia.   
                  (lut), SME 12/09/2012

Zhruba dvesto ľudí dnes prišlo 
pred parlament protestovať pro-
ti homosexuálnym partnerstvám. 
Otvorenú výzvu na ochranu zväz-
ku muža a ženy adresovali po-
slancom zástupcovia dvadsiatich 
občianskych združení. Reagovali 
tak na liberálov z SaS, ktorí prišli 
s návrhom zákona o registrova-
ných partnerstvách osôb rovnaké-
ho pohlavia.

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„Nesúhlas so šírením GLBT agendy 
podľa zástupcov občianskych zdru-
žení výrazne narastá. Podráždil ich 
najmä návrh liberálnych poslancov 
zaviesť registrované partnerstvá. 
Pred parlament dnes prišli s cieľom 
iniciovať debatu o ochrane tradič-
nej rodiny.“

Ivan Lučanič, hovorca iniciatí-
vy „Niečo tu nepasuje“: „Najide-
álnejším spôsobom, ako nejakým 
spôsobom zabezpečiť ochranu, by 
bolo, keby sa prijal ústavný zákon 
na ochranu manželstva ako výluč-
ného vzťahu muža a ženy.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„O návrhu chcú postupne disku-
tovať so všetkými parlamentnými 
stranami. Predseda parlamentu sa 
podľa jeho hovorcu, ktorý zaňho 
prebral výzvu, rokovaniam s ob-
čianskymi združeniami nebráni. 
Jednoznačné nie registrovaným 
partnerstvám už protestujúcim pri-
sľúbili poslanci KDH.“

Július Brocka, poslanec NR SR 
(KDH): „My presadzujeme ústav-
ný zákon o ochrane manželstva, 
manželstva muža a ženy.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„Konferencia biskupov Slovenska 
už zaslala vláde list s výzvou, aby 
nepodporila homosexuálne part-
nerstvá.“

Jozef Kováčik, hovorca Kon-
ferencie biskupov Slovenska: „Ak 
začneme rozkladať rodinu práve 

tým, že začneme na jej úroveň vy-
ťahovať iné, rôzne iné formy spo-
lužitia, tak je to cesta k tomu, aby 
sa rozložila celá spoločnosť.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„Naopak, poslanci SaS si zas stoja 
za svojim návrhom zákona. Dnešný 
protest považovali za diskriminač-
ný.“

Juraj Droba, poslanec NR SR 
(SaS): „My, liberálne zmýšľajúci 
ľudia, nevnucujeme svoje videnie 
sveta a svoj životný štýl ľuďom, 
ktorí sú veriaci alebo konzervatív-
ni, tak žiadame, aby si oni neuzur-
povali právo diktovať iným ľuďom, 
ktorí nezdieľajú ich svetonázor, ako 
by mali oni žiť.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„Strana Smer-SD návrh SaS podľa 
všetkého nepodporí. Liberáli mali 
údajne dosť času na to, aby keď 
boli vo vláde, agendu zo svojho 
programu riešili.“

Monika Počátková, hovorkyňa 
strany Smer-SD: „Ak sa poslanci 
za stranu Smer - Sociálna demokra-
cia rozhodnú urobiť zmeny v tejto 
oblasti, bude to ich vlastná inicia-
tíva.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„Igor Matovič, ktorý súhlasí s ak-
tivistami, stihol spôsobiť na prvej 
parlamentnej schôdzi po prázdni-
nách menší rozruch.“

Igor Matovič, poslanec NR SR 
(OĽaNO): „Upozorňujem zároveň 
kolegu Poliačika, že v prípade, ak 
ešte raz bude nabádať naše deti 
k užívaniu heroínu, tak aj keď bude 
na neho zákon krátky, moja ruka 
bude dostatočne dlhá.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„Martin Poliačik obvinenia Igora 
Matoviča odmieta. Podľa vlast-
ných slov len úprimne odpovedal 
na otázky novinárov, užívanie drog 
v článku nepropagoval.“ 

                        STV 1, 11/09/2012

Protest proti homosexuálnym partnerstvám

Možnosť sobáša pre páry rovnakého pohlavia

Francúzska vláda vychádza v ústrety párom rovnakého pohlavia. Dnes pred-
stavila legislatívu, ktorá im umožní sobášiť sa, aj adoptovať si deti. Platiť by 
mala od budúceho roka. Katolícka cirkev, ku ktorej sa hlási väčšina Francú-
zov, najprv bola proti. Parížsky arcibiskup, kardinál André Vingt-Trois však 
už vyhlásil, že zmenu zákona bude cirkev rešpektovať. Zmenu legislatívy 
podporujú skoro dve tretiny francúzskych občanov.   Rádio VIVA, 11/09/2012

Petícia za zachovanie 
sviatku

Pätnásty september by mal zostať 
dňom pracovného pokoja. Myslí si to 
viac než päťdesiattisíc ľudí, ktorí sa 
podpísali pod petíciu za zachovanie 
sviatku Sedembolestnej Panny Márie. 
Jedna z iniciátoriek petície Terézia 
Lencová: „Uvedomujú si, aká je to 
hodnota, že tieto duchovné hodnoty, 
ktoré sú zosobnené aj trebárs vo vzťa-
hu Mária, ale predovšetkým vo vzťa-
hu k Bohu, že majú ohromný význam, 
takže sa takto ľudia aj akoby zobudili 
a zaktivizovali, ale primárny efekt bol 
samozrejme, aby pán premiér ustúpil 
od toho návrhu, aby ten sviatok bol 
zrušený ako deň pracovného pokoja. 
Požiadame ho v druhej polovici ok-
tóbra o prijatie.“

Miro Škrha, moderátor: „Vláda 
stále uvažuje, že zruší jeden civilný 
a jeden kresťanský sviatok a pošle nás 
v oba dni do práce. Okrem Dňa ústavy 
sa skloňuje spomedzi kresťanských 
sviatkov práve pätnásty september.“  
        Rádio VIVA, 12/09/2012
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Zlodeji na fare

Faru v Novom Tekove vykradli nezná-
mi zlodeji. Vybrali si na to ideálny čas. 
Počas krádeže tam totiž kňaz nebol. 
Vlamači si z fary odniesli rôzne hod-
notné veci. K farskému úradu, ktorý je 
pri hlavnej ceste, prišli podľa stôl vla-
mači opatrne zo zadnej strany, zrejme, 
aby si ich nikto nevšimol.

Zastupujúci kňaz: „Takže tadeto 
prišli, ale bližšie neviem.“

Redaktorka: „Zlodeji využili to, že 
kňaz na niekoľko hodín odišiel preč 
a fara zostala opustená. Do vnútra sa 
dostali tak, že rozbili okno.“

Zastupujúci kňaz: „Tuná a potom 
tam ešte na tej chodbe tiež.“

Redaktorka: „Potom si to pácha-
telia namierili do spálne, ktorú celú 
prehľadali. Nič zaujímavé tam zrejme 
nenašli a preto si posvietili na kancelá-
riu. Odtiaľ ukradli rôznu elektroniku.“ 
Božena Bruchterová, hovorkyňa KR 

Opozičné strany KDH a SDKÚ od-
mietajú zvýšenie súdnych poplatkov, 
ktoré plánuje zaviesť vláda prostred-
níctvom novely zákona o správnych 
poplatkoch. Podľa nich poplatky 
štátny rozpočet nezachránia a navyše 
sa ich zvýšením obmedzí prístup ob-
čana k spravodlivosti. Pred začiatkom 
7. parlamentnej schôdze sa opozičné 
strany KDH, Most-Híd a SDKÚ do-
hodli na užšej spolupráci. Chcú po-
núknuť alternatívu k sociálnemu štátu, 
ktorý ponúka Ficova vláda. Opozičné 
strany predkladajú k novele zákona 
o správnych poplatkoch pozmeňujúce 
návrhy, ktoré majú ich zvýšeniu zabrá-
niť. Rovnako chcú zaviesť nový druh 
hmotnej zodpovednosti verejných 
funkcionárov za škodu, ktorú spôso-
bia na verejných financiách. Viazaná
má byť aj osobne zavinenie pri spô-
sobení škody. Predseda strany KDH 
Ján Figeľ kritizoval vládny kabinet aj 
v otázke Úradu pre verejné obstará-
vanie. Tvrdí, že premiér Robert Fico 
klamal keď tvrdil, že patrí do rúk opo-
zície a rozhodol sám inak.“

Ján Figeľ (KDH), predseda strany: 
„Navyše Robert Fico tak ako klamal 
pri verejnom obstarávaní keď celé 
roky tvrdil, že patrí z hľadiska kontroly 
do rúk opozície a reálne jednostranne 
rozhodol inak, tak klame aj o tom, že 
na tieto zmeny má podporu sociálnych 
partnerov z Rady solidarity, ktorú sám 
vytvoril. Nemá dohodu ani so zamest-
návateľmi, ani so živnostníkmi a ani 
s Konferenciou biskupov Slovenska. 
Všetky tieto strany rokovacieho stola 
to potvrdili.“

Pavol Frešo (SDKÚ-DS), 
predseda strany: „Tu asi na čom sa 
vieme všetci zhodnúť je, že pokiaľ 
naozaj tí, ktorí majú byť aktív-
ni a slušní, majú mať navrch nad 
tými, ktorí sú povedzme pasívni 
alebo istým spôsobom sa necho-
vajú korektne voči tej komunite, 
no tak to je niečo, na základe čoho 
si vzájomne vieme podporovať 
zákony rovnako ako SDKÚ-DS 
aj na túto schôdzu, aj v jednaní 
s ostatnými stranami stredopravý-
mi.“                       TA3, 11/09/2012

Opozícia proti poplatkom Pokreslili kostol

Zvolenčania, ktorí dnes prechádza-
li okolo rímskokatolíckeho kotola 
v centre mesta, neverili vlastným 
očiam. Kostol na námestí totiž do 
rána niekto popísal. Fasádu vyzdo-
bil tým, čo mi prišlo pod ruku. Bola 
sa tam pozrieť aj Katka Juríčková: 
„Pri pohľade na rímskokatolícky 
kostol boli rozčarovaní nielen ve-
riaci, ale aj ostatní Zvolenčania. 
Fasádu kostola niekto pokreslil 
znakmi, no nepoužil sprej. Van-
dalov bolo zrejme viac. Z nového 
trávnika povytrhávali trsy a z ne-
ďalekej mestskej záhrady aj kve-
ty. Takouto prírodnou zmesou po-
kreslil celú severnú stranu kostola. 
Pri vchode vyjadrili svoj názor, 
nakreslili tu satanistický znak aj 
s tromi šestkami. Dekan aj s kos-
tolníkom neskrývali rozčarovanie. 
Zastavovali sa však aj ľudia, ktorí 
rovnako neveriacky krútili hlavami 
nad odvahou neznámych vandalov. 
Škodu zatiaľ fara nevyčíslila. Pre 
prípadná vandalizmus je kostol na-
šťastie poistený. Fasádu však budú 
zrejme musieť vyčistiť a aj nanovo 
vymaľovať. Prípad už rieši aj polí-
cia. Začali trestné stíhanie pre po-
škodzovanie cudzej veci. 
                  TV JOJ, 17:00 11/09/2012

pokračovanie na str. 7

Za tri roky zrekonštruovali všetkých 
sedem mestských základných škôl 
a úspešní sú aj vo výstavbe športovísk 
pri týchto školách. To najnovšie ihrisko, 
hokejové, otvorili v Spišskej Novej Vsi 
pred dvoma hodinami, aj s hviezdami 
NHL Mariánom Hossom a Michalom 
Handzušom.

Športoviská pri základných školách 
v Spišskej Novej Vsi sú naozaj rôzno-
rodé. Tými najtypickejšími sú multi-
funkčné ihriská s umelým povrchom. 
Okrem nových multifunkčných ihrísk 
slúži žiakom aj takéto moderné atle-
tické ihrisko. Jedna zo škôl má vlastný 
bazén a plavecká gramotnosť jej žia-
kov dosahuje takmer sto percent. Naj-
novším športoviskom v Spišskej Novej 
Vsi je umelá plocha pri škole, ktorá 
vychováva mladých hokejistov. Otvo-
riť ho prišli hokejové hviezdy Michal 
Handzuš a Marián Hossa.

Marián Hossa,: „Ja si myslím, že 
to je skvelá myšlienka a skvelý projekt 
a deti môžu športovať a preto som tu, 
aby som to prišiel podporiť.“

Redaktor: „Ty si im priniesol aj ne-
jaký darček?“

Marián Hossa: „Tak je to v podstate 
nejaká hokejový výstroj.“

Redaktor: „Ihrisko s kanadskými 
rozmermi bude v lete slúžiť na hokej-
bal a v zime na hokej. Osobne ho pri-
šiel požehnať spišský biskup Štefan 
Sečka. Ak ani on nepovzbudí záujem 
o hokej, tak tradičnému hokejovému 
mestu nepomôže ani svätená voda.“

Peter Kresťanko, riaditeľ, Základná 
škola, Komenského ul.: „Jednak ten 
štadión, jednak tie osobnosti, ktoré tu 
dnes boli, jednak pomoc s tou výstro-
jou. Ja si myslím, že to pritiahne nielen 
chlapcov a dievčatá ako a tých hokejis-
tov bude viac teda.“

Štefan Sečka, spišský biskup: „A 
ako chlapec tiež som bol na ihrisku 
často. Takže ja doprajem deťom, aby 
naozaj namiesto počítača a iných láka-
diel využívali toto lákadlo.“

Redaktor: „Hokejové hviezdy i ne-
besá sú rozvoju športu na Spiši naklo-
nené. Teraz by mali núkajúce sa skvelé 
podmienky využiť aj rodičia potenciál-
nych hokejových hviezd.“ 

Marek Baláž
Markíza,13/09/2012

Športoviská pri školách
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K štrajku sa pridalo aj 7 cirkevných 
škôl

Učitelia toho majú dosť! Až 90 
percent základných škôl (vrátane 
materských), 80 percent stredných 
škôl a necelá tretina vysokých škôl 
dnes vstúpilo do výstražného štraj-
ku, ktorým chcú upozorniť na svo-
je nízke mzdy. Masový protest, aký 
sa konal vlani pred budovou Úradu 
vlády SR, sa dnes neuskutoční. Od-
borový zväz štrajkovým výborom 
len odporučil, aby sa medzi 9. a 10. 
hodinou so štrajkujúcimi stretli 
pred školou a prečítali vyhlásenie.

Do dnešného výstražného štraj-
ku sa zapoja aj niektoré cirkevné 
školy. Z dvesto cirkevných škôl 
a zariadení sa na ňom zúčastní šesť 
katolíckych a jedna evanjelická 
škola. ,,Ide o dve školy v Trnave, 
jednu v Žiline, Prešove, Topoľča-

noch, Považskej Bystrici, a štraj-
kovať bude aj evanjelická škola 
v Bratislave,“ informoval Nový 
Čas Pavel Ondek, predseda Odbo-
rového väzu pracovníkov školstva 
a vedy a hlavný iniciátor štrajku. 
Prezident združenia katolíckych 
škôl Ján Horecký je presvedčený, 
že štrajk veci nepomôže. ,,My sú-
hlasíme s obsahom štrajku, no ne-
súhlasíme s odborármi, ktorí chcú, 
aby cirkevné školy zanikli. Ak štát 
prestane prispievať cirkvi, cirkev 
prestane financovať cirkevné ško-
ly a tie následne zaniknú. Áno, je 
pravdou, že platy zamestnancov 
školy sú škodlivo nízke, no toto 
chceme meniť priamo, aktívnou 
účasťou na správe vecí verejných, 
vstupom do verejného dialógu s po-
litikmi,“ vysvetlil Ján Horecký.   
     (šiš), Nový Čas 13/09/2012

Učitelia bojujú za lepšie mzdy

Hurá, máme nízke dane pre bohatých! 
Len nám súdruhovia zo starej nikdy 
nie väčšiny zabudli povedať o druhej 
strane mince - nízke verejné príjmy 
znamenajú aj málo verejných peňa-
zí na všetko vrátane školstva. Takže 
rodičia sa môžu deliť na tých, ktorí 
peniaze majú a školy si pre svojich 
potomkov zaplatia, a na tých, ktorí pe-
niaze nemajú a pre náš systém sú ne-
podstatní. V skutočnosti to nie je také 
jednoduché. V školách naše deti získa-
jú vzdelanie presne také, aké je možné 
za málo peňazí očakávať. Ak učitelia 
nie sú fanatici povznesení nad prob-
lémy nízkorozpočtového Slovenska, 
tak škola dokáže naše deti tak vyskú-
šať a oznámkovať. Rodičia ich na to 
doma pripravujú, učia, píšu úlohy, pla-
tia doučovanie, selektujú pre kariéru, 
pre ktorú sa u nás niektoré deti rodia 
vďaka príslušnosti k elite. Deti chu-
dobnejších rodičov, či tých, ktorí ich 
doma nestíhajú učiť, majú smolu. Se-
lektívnosti sa prispôsobil aj trh základ-
ných škôl: raz som bol na cirkevnom 
gymnáziu, kde po chodbách chodili 
samí géniovia a vo vitrínach boli samé 
poháre a medaily. Cirkev tu vycho-
vávala elitu, aj keď väčšinou by sme 
ju spájali práve s chudobnými a tými, 
ktorým iní nepomôžu. Základné ško-
ly sú teoreticky zdarma. Otázkou je, 

prečo materské školy nie sú zdarma, 
keď vieme, že sú pre život a hospodár-
stvo najdôležitejšie. Otázkou je, prečo 
sa celá spoločnosť skladá na štúdium 
vysokoškolákom, ktorí často pochá-
dzajú z bohatších rodín. To sú zistenia 
OECD. Vzácne zdroje na školstvo de-
líme podľa tradícií našej spoločnosti 
- bohatým bohato, chudobným netre-
ba. Lenže to nie je také jednoduché: 
Mnoho géniov, inžinierov, umelcov 
či podnikateľov, jednoducho ľudí, 
ktorí pohli svoje krajiny a svet dopre-
du, pochádzalo z chudobných rodín, 
ktorým vzdelanie umožnil štát a/alebo 
mecenáši. Ľudia, ktorí mali talent, ale 
nemali ani zázemie, ani financie. Dnes
nám chýbajú nielen šikovní géniovia, 
ale aj zamestnanci, zodpovední mana-
žéri, podnikatelia. A šéfovia veľkých 
podnikov sa nehrozia zvyšovania daní, 
ale práve nízkej vzdelanosti svojich 
budúcich zamestnancov. Maslo na 
hlave má väčšina politikov vrátane 
trojice SDKÚ - KDH bugárovci. Tam, 
kde šlo o základné úlohy štátu a našu 
budúcnosť, strácali čas svojimi ob-
chodmi. Štrajk učiteľov nechápem ako 
štrajk proti konkrétnej vláde, skôr ako 
potrebný výkrik zúfalstva a snahu po-
sunúť vzdelanie u nás doma dopredu. 

Anton Marcinčin, ekonóm
HN 13/09/2012

Potrebné štrajky
Kostolný zvon vytiahli 

cez okno

Z kaplnky na cintoríne v Starej Turej 
zmizol umieračik. Zlodeji si po 100-
-kilové monštrum vyliezli rebríkom 
a na lane, ktoré z neho viselo, ho spus-
tili cez okno von. Polícia nevylučuje, 
že môže ísť o organizovanú skupinu, 
ktorá kradne na objednávku. Pri Kru-
pine totiž v rovnakom čase ukradli dva 
zvony.

,,Ten zvon tam visel 90 rokov, od 
roku 1922. Pôvodný vzali počas prvej 
svetovej vojny a odliali z neho zrejme 
delo. Potom si veriaci zadovážili ten-
to zvon. Volal sa Umieračik, pretože 
sa na ňom zvonilo pri pochovávaní,“ 
vzdychol si rímskokatolícky kňaz zo 
Starej Turej. Podľa neho sa zlodeji do-
stali do kaplnky cez okno, ktoré rozbi-
li. ,,K zvonu vyliezli po rebríku. Dole 
ho stiahli pomocou lana, ktoré k nemu 
bolo pripevnené. Keď ho ťahali von, 
poškrabali ním aj vonkajšiu stenu,“ 
dodal. ,,Slúžil veľa rokov, prežil dve 
svetové vojny a teraz zmizol! Je to ne-
horáznosť,“ povedal Michal Buno (65) 
zo Starej Turej. Po zvone už pátrajú aj 
policajti. ,,Odcudzený zliatinový zvon 
s vyobrazením ukrižovania Ježiša 
Krista má spodnú šírku 50 - 60 cm, 
výšku 70 - 80 cm a váži cca 100 kg,“ 
povedala trenčianska krajská policajná 
hovorkyňa Elena Antalová. 

                  (hc), Nový Čas 14/09/2012

PZ Nitra: „Notebook, nabíjačku, 
navigáciu a fotoaparát.“

Redaktorka: „Po návrate domov si 
štyridsaťštyriročný farár všimol, že sa 
stal obeťou zlodejov. Hovoriť sa nám 
s ním nepodarilo, keďže je momentál-
ne odcestovaný. Jeho zastupujúci ko-
lega o krádeži vedel iba málo.“

Božena Bruchterová, hovorky-
ňa KR PZ Nitra: „Páchateľ krádežou 
a poškodením okna spôsobil škodu za 
takmer osemsto eur.“

Redaktorka: „Policajti po pácha-
teľoch pátrajú. Tí mali zrejme dobre 
zistené, že kňaz odišiel preč a mali tak 
dosť času farský úrad prehľadať.“

Božena Bruchterová, hovorkyňa 
KR PZ Nitra: „Poverený policajt začal 
trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže 
v súbehu s prečinom porušovania do-
movej slobody.“  TV JOJ, 10/09/2012 

dokončenie zo str. 6
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Mimovládne strany v parlamente odsú-
hlasili posilnenie právomocí predsedu 
Národnej rady. Napriek tomu, že argu-
ment predkladateľov bol veľmi chabý.

Keď raz niekto spočíta, koľko tlačo-
vých besied a vyhlásení na margo novej 
vládnej väčšiny doteraz urobili mimo-
vládne parlamentné strany, možno budú 
mnohí ľudia aj prekvapení. Je ich totiž 
oveľa viac ako iba veľa. Samozrejme 
kritických, keďže jednou z prvých zá-
kladných politických poučiek je, že 
v prípade, keď vláda koná správne, opo-
zícia mlčí, a keď vláda správne nekoná, 
kričí. Pol roka po voľbách znejú vyhlá-
senia mimovládnych parlamentných 
strán už mimoriadne hrozivo predseda 
KDH Ján Figeľ verejne hlása, že pred-
seda Smeru a premiér Robert Fico už 
klame takpovediac rovnako ako kedysi 
premiér Vladimír Mečiar. Argumentuje 
tým, že „Fico klamal pri Úrade pre ve-
rejné obstarávanie, keď tvrdil, že patrí 
do rúk opozície a rozhodol sám inak. 
Fico klame, že má podporu z rady soli-
darity. Nemá dohodu so zamestnávateľ-
mi, živnostníkmi a ani s Konferenciou 
biskupov Slovenska. Používať klam-
stvo ako pracovnú metódu vo vláde je 
degradáciou demokracie“, vyhlásil.

Džentlmenská dohoda
Či už Robert Fico klame, alebo nie, 

teda či klamal pri obsadzovaní šéfa 
ÚVO, alebo klame o tom, či dohodu 
súvisiacu s novelou Zákonníka práce 
má, o oboch týchto prípadoch defini-
tívne rozhoduje parlament. Inštitúcia, 
v ktorej môžu aj mimovládne strany 
skutkami, a nie iba slovami poukazovať 
na praktické kúsky vlády jednej strany. 
Zvláštne však je, keď sa k poslancom 
premiérovej strany pridávajú, a je jed-
no, či tak robia v mene ľudu, republiky, 
alebo iba vlastnom. Poukazuje na to aj 
novela zákona o rokovacom poriadku 
parlamentu. Predložili ju poslanci vlád-
nej strany a čuduj sa svet - poslanci mi-
movládnych parlamentných strán s nimi 
uzatvorili podľa slov Ľudovíta Kaníka 
„džentlmenskú dohodu“. Odhliadnuc 
od toho, že na takúto dohodu treba aj 
džentlmenov, ktorých však ani z jednej, 
ani z druhej strany nevidieť, dôležitejšia 
je zmena systému, ktorú novela priná-
ša. Kým doteraz sa môže v parlamente 
presadiť aspoň čiastočne viacero vecí 
iba na návrh dvoch alebo troch posla-
neckých klubov, po „džentlmenskej 
dohode“ bude platiť, že dva a tri posla-
necké kluby dokáže nahradiť samotný  

Registrované partnerstvá osôb rovna-
kého pohlavia, ktoré na septembro-
vú schôdzu Národnej rady predložila 
opozičná SaS narazili na odpor. Pri-
bližne stotridsať aktivistov z viac ako 
desiatich organizácií včera prišlo pred 
parlament, aby úvahe o zavedení inšti-
tútu ktorý by umožnil homosexuálnym 
párom legalizovať svoj vzťah, povedali 
nie. Žiadajú dokonca ošetrenie tradič-
ného manželského zväzku ústavným 
zákonom. Predseda Mladých konzer-
vatívnych demokratov Slovenska Ivan 
Lučanič: „My chceme začať nejakú 
debatu o ústavnom zákone o ochra-
ne manželstva ako výlučného vzťahu 
muža a ženy. Ja chcem v prvom rade 
chrániť rodinu. Postaviť registrovaným 
partnerstvom vzťah dvoch osôb rovna-

kého pohlavia na úroveň manželstva, čo 
vlastne oni naozaj za posledné tri roky 
prezentujú, je podľa mňa nesprávne.“ 
Moderátor: „Podľa návrhu liberálov by 
mali mať homosexuálne páry podobné 
práva ako tradičné manželské páry. Do-
stali by sa tak napríklad aj k informáci-
ám o zdravotnom stave svojho partnera, 
stále by však nemali právo adoptovať si 
deti. Problém s návrhom majú aj kres-
ťanskí demokrati, či niektorí poslanci 
Obyčajných ľudí. Na porovnanie, vo 
Francúzsku majú v pláne dať zelenú 
po registrovaných partnerstvách aj so-
bášom párom rovnakého pohlavia a aj 
adopcii detí. Novinka, ktorú rešpektuje 
už aj francúzska katolícka cirkev, by 
mala platiť od nového roka.“ 
                        Rádio VIVA, 12/09/2012

Je Robert Fico klamár alebo džentlmen?

Zlodej úradoval na fare

Neznámy páchateľ úradoval cez víkend na fare v obci Nový Tekov v Levickom 
okrese. Zlodej zrejme vedel, že farár si plní cirkevné povinnosti, a tak využil prí-
ležitosť. Dnu sa dostal cez rozbité okno. Z pracovne si odniesol notebook, navi-
gáciu, fotoaparát a nabíjačku. Ako informovala nitrianska policajná hovorkyňa 
Božena Bruchterová, krádežou a poškodením okna spôsobil škodu takmer za 
800 eur. Polícia v prípade začala trestné stíhanie vo veci krádeže a porušovania 
domovej slobody.                                                      (sita), Plus jeden deň 11/09/2012

predseda parlamentu. Inými slovami 
tam, kde doteraz zákon hovorí o návrhu 
najmenej dvoch alebo troch poslanec-
kých klubov, pribudne k nim totožná 
právomoc predsedu parlamentu. Ešte 
inak – právomoc predsedu parlamentu 
je v súvislosti s podávaním návrhov 
rovnaká ako právomoc dvoch alebo 
troch poslaneckých klubov. „Džentl-
menská dohoda“ pritom znie tak, že 
poslanci mimovládnych strán podporia 
udelenie nových zákonných právomo-
cí predsedovi parlamentu a poslanci 
vládnej strany zase odstránia z návrhu 
právo navrhnúť obmedzenie dĺžky roz-
pravy. Čo je vskutku skvelý a „džentl-
menský“ obchod, keďže šéf parlamen-
tu nebude mať právo navrhnúť dĺžku 
rozpravy obmedziť, ale dostane právo 
navrhnúť rozpravu rovno ukončiť. Ako 
sa skončí hlasovanie o takomto návrhu, 
je nepochybné.

Skvelý argument právnikov
Podobne skvelý je argument pred-

kladateľov návrhu, poslancov vlád-
nej strany JUDr. Jany Laššákovej,  

JUDr. Renáty Zmajkovičovej a JUDr. 
Róberta Madeja, ktorí uvádzajú: „Zá-
merom navrhovaného doplnenia opráv-
není predsedu národnej rady „nahra-
diť“ tri, resp. dva poslanecké kluby pri 
podávaní vyššie uvedených návrhov je 
vyváženie postavenia jednotlivých po-
slaneckých klubov v Národnej rade“. 
Nevysvetľujú však, prečo má vyvažo-
vať či „nahradiť“ niektoré poslanecké 
kluby rovno šéf parlamentu a nie klub 
ich strany, pretože sa to vysvetliť ani 
nedá. Nemá zmysel rozvádzať, prečo 
je dôležitá požiadavka, aby niektoré 
veci nemohol v parlamente navrhovať 
iba jeden, ale len viacero poslaneckých 
klubov. Je totiž jasné, že vládni poslan-
ci schvália v parlamente to, čo schvá-
liť chcú. Ide iba o to, prečo im aj pri 
zmene systému asistujú mimovládne 
parlamentné strany. Rozpaky pri hľa-
daní odpovedí sú potom namieste – na-
príklad na otázku, či je teda predseda 
vládnej strany a premiér Robert Fico 
klamár, alebo džentlmen?  

         Juraj Hrabko, SME 13/09/2012

Registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia
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Správca Baziliky hovorí, že v prípa-
de akýchkoľvek prejavov protestu 
zavolá políciu.

Odvolaného arcibiskupa Róberta 
Bezáka sa chcú niektorí veriaci za-
stať aj na šaštínskej púti k sedembo-
lestnej Panne Márii, ktorá bude tento 
víkend v Šaštíne. „Dúfam, že sa to 
neudeje. Podľa zákona to bude na-
rušenie a zavolám políciu, ktorú po-
žiadam, aby konala,“ hovorí správca 
šaštínskej baziliky Jozef Zachar. Ak 
chce niekto protestovať, odporúča 
mu to robiť mimo priestoru omše. 
V sobotu bude slávnostnú omšu ce-
lebrovať kardinál Jozef Tomko, v ne-
deľu provinciál redemptoristov Vác-
lav Hypius. Bezák je redemptorista. 
Zachar tvrdí, že povolanie predstave-
ného jeho rehole nemá nič spoločné 
s jeho odvolaním a nemá ani slúžiť 
ako signál veriacim. „Každý rok túto 
omšu celebruje jeden z provinciálov 
niektorej rehole, tento rok sme oslo-
vili ich.“

V Trnave sú stále bilbordy
V posledný augustový deň sa 

skončila petícia proti Bezákovmu 
odvolaniu. Podpísalo ju vyše 11-tisíc 
ľudí. Petičný výbor chce podľa Jána 
Matejku pracovať ďalej. Keď s ni-
mi Konferencia biskupov odmietla 
o odvolaní diskutovať, poslali listy 
viacerým biskupom a cirkevným 

hodnostárom v zahraničí. V Trna-
ve sú stále aj bilbordy na jeho pod-
poru. Poľský týždenník Uwazam 
Rze tvrdí, že dôvodom Bezákovho 
odvolania bola jeho snaha vysvätiť 
homosexuálnych kňazov. „Nemáme 
dôvod komentovať súkromné názory 
ľudí,“ povedal hovorca KBS Jozef 
Kováčik. Trnavská diecéza už dáv-
nejšie potvrdila, že existoval problém 
s dvomi kňazmi, ktorých však nako-
niec nevysvätili. Na homosexuálnych 
spolupracovníkov sa Bezáka pýtali 
aj počas vizitácie, povedal, že o ni-
kom takom nevie. KBS sa už k téme 
Bezák nechce vracať. „Situáciu treba 
prijať tak, ako ju rozhodol svätý otec. 
Všetci biskupi vrátane Róberta Bez-
áka boli na národnú púť do Šaštína 
pozvaní,“ povedal Kováčik.

Začnú stíhanie
Úrad boja proti korupcii plánu-

je v najbližších dňoch začať trestné 
stíhanie vo veci. Vychádza z trest-
ného oznámenia audítorky, ktorá vo 
financovaní trnavskej diecézy z čias
Jána Sokola našla vážne podozrenia 
z podvodov. Audítorka musela ozná-
menie doplniť. Audit si objednal 
Bezák po nástupe do funkcie. Nový 
audit si objednal aj Ján Orosch pove-
rený vedením diecézy po Bezákovi. 
Ten podľa jeho hovorcu pokračuje.    
             Monika Tódová, SME, 14.9.2012

BRATISLAVA. Na púti k Sedembolestnej Panne Márii sa môžu v sobotu 
objaviť transparenty na podporu odvolaného trnavského arcibiskupa Ró-
berta Bezáka. Hovoria o tom niektorí veriaci v Trnave. Správca šaštínskej 
baziliky Jozef Zachar dúfa, že sa to nestane a varuje, že v takom prípade 
zavolá políciu. Úrad boja proti korupcii sa po Bezákovom odvolaní zao-
berá trestným oznámením od audítorky a plánuje začať trestné stíhanie vo 
veci. Ide o obdobie, keď viedol diecézu Ján Sokol. (mož), [SME 14/09/2012

Rok, ktorý dostal od cirkvi na stíše-
nie, odvolaný arcibiskup zrejme vyu-
žije na štúdium

V Ríme by si Róbert Bezák mohol 
dokončiť doktorát z morálnej teórie.

Odvolaný trnavský arcibiskup 
Róbert Bezák dostal od cirkvi na rok 
priestor na „osobné stíšenie“. Hovorí 
sa mu sabatický rok, kňaz sa vtedy 
nemusí venovať pastorácii. Bezák by 
chcel podľa nepotvrdených informá-
cií využiť tento čas aj na dokončenie 
štúdia v Ríme. Dôveryhodný zdroj 
z cirkevných kruhov tvrdí, že Bezák 
uvažuje, že si dokončí doktorát z mo-
rálnej teológie na Accademia Alfon-
siana v Ríme. Študoval tam krátko 
po páde režimu, v roku 1990 morálnu 
teológiu. Jeho priatelia hovoria, že 
skončil určite prvý stupeň, licenciát. 
Štúdium však ukončil po troch rokoch 
predčasne, lebo ho vymenovali za vi-
ceprovinciála rehole redemptoristov. 
Po návrate na Slovensko prednášal 
morálnu teológiu na teologickom in-
štitúte v Badíne a na Trnavskej uni-
verzite.

Mlčí škola, KBS aj rehoľa
Generálna sekretárka Accademia 

Alfonsiana Danielle Gros informáciu 
o Bezákovom štúdiu nepotvrdila. „In-
formácie takéhoto druhu vám vzhľa-
dom na súkromné právo nesmieme 
poskytnúť bez súhlasu dotknutej 
osoby,“ odpovedala Gros na otázku, 
či si Bezák podal žiadosť o dokon-
čenie doktorátu. Podobne odpovedali 
aj Slovenská biskupská konferencia 
a vikár redemptoristov Peter Slobod-
ník. „Neviem vám poskytnúť žiadnu 
overenú informáciu, teda potvrdiť to 
ani vyvrátiť,“ vyjadril sa. S Bezákom 
sa nepodarilo skontaktovať. Imrich 
Gazda, vedúci katedry žurnalistiky 
Katolíckej univerzity v Ružomberku, 
ktorý píše o Bezákovom prípade, si 
myslí, že odvolaný arcibiskup odíde 
do zahraničia. Či to bude práve Acca-
demia Alfonsiana, nevie. „Do úvahy 
prichádzajú aj ďalšie možnosti. Keď 
ho odvolali, nahlas uvažoval o odcho-
de. Skloňoval sa Rím aj Londýn. Ne-
dávno bol v Ríme, ale či práve v tejto 
súvislosti?“ povedal.

Zatiaľ je v Radvani
Accademia Alfonziana na svojej 

internetovej stránke píše, že organizu-
je štúdium morálnej teológie v dvoch 
dvojročných cykloch aj pre zahranič-
ných študentov. Prvým je licenciát 

Bezáka chcú podporiť v Šaštíne

Bezák možno odíde do Ríma

a druhým doktorát. „Výučbu za-
bezpečuje tridsať profesorov, z toho 
dvadsať redemptoristov.“ Oficiálne
je redemptorista Bezák zamestnan-
com Biskupského úradu v Banskej 
Bystrici. Administrátor Banskobys-
trickej diecézy Marián Bublinec roz-
hodol, že od 1. augusta vypomáha vo 
farnosti v Radvani. 

Odvolanie Bezáka
trnavského arcibiskupa odvolal Vati-
kán k 1. júlu 2012;
doteraz oficiálne neoznámil dôvody;
v liste mu vyčítali napríklad aj nefor-
málne oblečenie či homosexuálnych 
spolupracovníkov a kňazov;
Bezák tvrdí, že nijako nepochybil.

         Daniel Vražda, SME 14/09/2012

Zastať sa ho chcú aj protestom na púti v Šaštíne


