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Zástupca rádu tvrdí, že im majetky 
nechcú vydať, pretože ide o dobrý biz-
nis.

Obrovské majetky benediktínov, 
ktoré štát odmieta rádu vrátiť, sa po 
roku 1990 stali predmetom výnosných 
obchodov, tvrdí štatutárny zástupca 
a hospodár benediktínov na Slovensku 
Juraj Szalay. Mnísi v posledných týž-
dňoch definitívne prehrali na súdoch
dva spory. Rád žiadal okrem rusovské-
ho kaštieľa aj pozemky v Rusovciach, 
Jarovciach, Čunove a Podunajských 
Biskupiciach.

Stúpli na hodnote
K dedičstvu, ktoré rádu odkázali 

kniežatá Lónayovci, sa benediktí-
ni nedostanú. Hoci v júni uspeli na 
Najvyššom súde, ktorý prikázal kraj-
skému súdu prípad opäť prejednať, 
Krajský súd v Bratislave im v auguste 
odmietol vydať spomínané pozem-
ky v Rusovciach a ďalších obciach 
pre formálne chyby. Napríklad podľa 
súdu nespresnili, ktoré pozemky chcú 
vrátiť, napísali len katastrálne územia. 
Rád ešte po detailoch pátra po archí-
voch. Ďalší spor o kaštieľ v Rusov-
ciach prehrali mnísi koncom septem-
bra na Najvyššom súde. Podľa súdu 
nedokázali, že počas reštitúcií žiadali 
o jeho vrátenie. Rozsudok ešte podľa 
Szalaya benediktíni nedostali. Tvrdí 
však, že v roku 1993 dala rímskoka-
tolícka cirkev všeobecnú výzvu, aby 
jej štát vrátil všetko, čo jej vzal. Štát 
nemá prehľad, čo všetko v roku 1948 
skonfiškoval. „Neexistuje komplexný
zoznam zoštátneného ani reštituované-
ho majetku,“ hovorí historička Micha-
ela Moravčíková. Jeden dôkaz mnísi 
predložili. Slovenská národná galéria 
im v roku 1994 ako správca kaštieľa 
listom potvrdila, že výzvu na vrátenie 
dostala. Súdu to nestačilo. Kým súdy 
žiadosti o reštitúciu zamietali a žia-
dali doplniť o ďalšie a ďalšie dôkazy, 
z pozemkov podľa Szalaya ukrajovali 
privatizéri. Ich hodnota stúpala, keď-
že v Rusovciach sa začala rozbiehať 
nová výstavba. V čase reštitúcií stál 
štvorcový meter podľa Szalaya asi 30 
halierov, dnes stavebný pozemok pri 
kaštieli ponúkajú za 125 eur za štvor-
cový meter.

Chceli rokovať
Kaštieľ plánovali benediktíni zre-

konštruovať. Vláda na to dnes zháňa 
sponzorov. Podľa Szalaya už pred 
šiestimi rokmi štátu ponúkli, že ak 
im kaštieľ vráti, bude ho môcť 300 
dní v roku využívať na reprezentá-
ciu. Zvyšok roka by slúžil na kultúr-
ne aktivity, napríklad výstavy, svad-
by a akcie pre verejnosť. Stretnúť 
sa chceli aj s premiérom Robertom 
Ficom zo Smeru, čo sa však nesta-
lo. „Akékoľvek špekulácie, že Úrad 
vlády už v čase plánovania stretnu-
tia poznal rozhodnutie Najvyššieho 
súdu, sú absurdné a nezmyselné,“ 
tvrdí Ficova hovorkyňa Beatrice Hu-
dáková. Namiesto Fica na rokovanie 
plánovali poslať šéfa Úradu vlády, 
ktorý tomáv právomoci. Szalay však 
hovorí, že najvyšší zástupca bene-
diktínov Várszegi Asztrik sa chcel 
stretnúť len s premiérom, čo vyjadril 
aj diplomatickou nótou. Štát by aj tak 
kaštieľ dobrovoľne nevydal. „Úrad 
vlády jednoducho bráni štátny maje-
tok, ktorý dostal do správy,“ hovorí 
Hudáková. Benediktíni chcú bojovať 
naďalej. Zvyšok dedičstva v Rakúsku 
podľa Szalaya užívajú už od roku 
1950. 

Martina Hilbertová, SME 29/10/2012

Rehoľný rád Benediktíni
- podľa historičky sú najstarším 

katolíckym rádom, ktorý dodnes exis-
tuje,

- od štátu žiadali vydať rusovský 
kaštieľ, pozemky v Rusovciach, Ja-
rovciach, Čunove a v Podunajských 
Biskupiciach,

- majetky im v rokoch 1945-46 od-
kázali Lónayovci.

Kradol milodary

Bardejovčan (29) sa neštítil kradnúť 
v chráme. Vlámal sa do Kostola sv. 
Zefyrína v Bardejove. Mal vypáčiť 
mrežu na okne, rozbiť sklo a potiah-
nuť až dve pokladničky na milodary. 
Spôsobil škodu 160 eur, stíhaný je 
na slobode.         Nový Čas 29/10/2012

Bude sídlom prezidenta?

Kaštieľ v Rusovciach by sa konečne 
mohol dočkať opravy. Na objekt si 
robil nárok Rád Svätého Benedikta so 
sídlom v Komárne. Najvyšší súd však 
jeho nároky zamietol.

Rád svätého Benedikta v Maďar-
sku ešte v lete avizoval, že sa s majet-
kovým sporom o kaštieľ obrátil na fóra 
EÚ. Vlastníkom je však podľa Naj-
vyššieho súdu Slovenská republika, 
teda Úrad vlády a Slovenský ľudový 
umelecký kolektív. Kultúrna pamiat-
ka, ktorá celé roky chátra, by sa tak 
mohla dočkať obnovy. Uvažovalo sa 
o tom, že by v nej mohol v budúcnosti 
sídliť prezident. „Vláda SR má záu-
jem z kaštieľa v Rusovciach vytvoriť 
objekt na štátne reprezentačné účely, 
ktorý by zároveň slúžil aj verejnosti. 
Nie je cieľom, aby bol objekt využí-
vaný ako rezidencia pre ústavného či-
niteľa,“ znie vyjadrenie Úradu vlády. 
Rekonštrukcia kaštieľa by mala stáť 
okolo 40 miliónov eur. „Vzhľadom na 
katastrofálny stav sme časť z doteraz 
vyčlenenej sumy 3 milióny eur použili 
na podopretie stropov a nevyhnutné 
sanačné práce, aby stavba nespadla,“ 
povedala premiérova hovorkyňa Beat-
rice Hudáková.                                           
 (irk), Plus jeden deň 27/10/2012

Benediktíni sa majetku nevzdajú

Katolícka cirkev proti registrovaným partnerstvám

Katolícka cirkev vyzýva poslancov Národnej rady, by odmietli návrh zákona 
o registrovaných partnerstvách z dielne strany Sloboda a Solidarita, ktorým sa 
bude parlament zaoberať. Rada pre rodinu Konferencie biskupov Slovenska 
zdôrazňuje, že návrh zákona kladie homosexuálne partnerstvo na úroveň rodiny, 
čím popiera výnimočnosť rodiny založenej manželstvom. Parlament v týchto 
chvíľach diskutuje o novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Liberáli navrhujú 
zavedenie bezplatných sterilizácií pre sociálne slabšie ženy, ktoré si to nemôžu 
dovoliť. Ich snaha však narazila na tvrdý konzervativizmus niektorých pravico-
vých klubov, najmä Obyčajných ľudí a KDH.                  Rádio Regina, 29/10/2012
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Bývalý moderátor BBC Jimmy Sa-
vile sa môže stať prvým človekom, 
ktorý posmrtne príde o pápežský 
rad. Pre škandál so sexuálnym zne-
užívaním mladistvých o to Vatikáne 
požiadali predstavitelia katolíckej 
cirkvi Anglicka a Walesu. Podľa 
denníka The Daily Telegraph sa 
na pápeža obrátil westmnisterský 
arcibiskup s otázkou, či je možné 
Savilea zbaviť pápežského ocene-
nia s ohľadom na pocity jeho obetí. 
Excentrický moderátor programov 
pre mladých údajne zneužil stovky 
žien a dievčat. Savilea vymeno-
val pápež Ján Pavol II. za rytiera 
komandéra rádu svätého Gregora 
Veľkého v roku 1990. Vtedy na 
sebe Brit pútal pozornosť nielen 
svojím divokým účesom a pestrým 
šatníkom, ale aj štedrou podporou 
charitatívnych organizácií. Prá-
ve tá pápeža primala k udeleniu 
radu, ktorý podľa definície dostá-
vajú verní a zaslúžilí ľudia vzornej 
povesti, ktorí sa zaslúžili o dobro 
spoločnosti, cirkví či Svätej stoli-
ce. Zdroj z Vatikánu však novinám 
povedal, že nie je známy prípad, 
keď by pápež udelený titul nieko-
mu odobral. Nie je preto vôbec isté, 
či k tomuto kroku teraz siahne, ani 
kedy arcibiskupovi na jeho otázku 
odpovie. Rad v minulosti dostal 
napríklad mediálny magnát Rupert 
Murdoch alebo severoírsky politik 
a nositeľ Nobelovej ceny za mier 

John Hume. Savile sa v prevažne 
protestantskej krajine za svojho ži-
vota prezentoval ako horlivý kato-
lík. Od 60. rokov patril k najobľú-
benejším televíznym osobnostiach 
v krajine a zomrel vlani vo veku 
84 rokov. Po nedávnom odvysiela-
ní televízneho dokumentu, kde ho 
zo zneužívania obvinilo niekoľko 
žien, vypukol škandál, ktorý teraz 
hýbe celou Britániou. Dokument 
vraj znamenal ťažký šok pre Sa-
vileovho synovca Rogera Fostera. 
Vo vyhlásení citovanom britskými 
médiami odkázal všetkým obe-
tiam svojho strýka, že Savileova 
rodina je v myšlienkach s nimi. 
Jednou z obetí je údajne aj ďalšia 
z príbuzných, praneter Caroline 
Robinsonová. Podľa jej priznania 
ju prvý raz obťažoval v 12 rokoch. 
Jej stará mama a Savileova staršia 
sestra o tom vraj vedela, ale snažila 
sa to pre jeho verejnú povesť utut-
lať. V súvislosti s vyšetrovaním 
sexuálneho zneužívania detí zatkli 
včera aj britského hudobníka Gary-
ho Glittera. Ten si pred niekoľkými 
rokmi odpykal vo Vietname takmer 
trojročný trest odňatia slobody za 
sexuálne obťažovanie dvoch malo-
letých dievčat. Dnes 68-ročný hu-
dobník sa do svojej rodnej krajiny 
vrátil v auguste 2008, pričom je 
zaradený do programu na monito-
rovanie pedofilov a iných kriminál-
nikov.       čtk, sita, Pravda 29/10/2012

Falošná charita

Na Slovensku sa rozmohli falošné 
verejné zbierky, parazitujúce na 
ľudskom nešťastí. Zbiera sa na ľudí 
so zdravotnými znevýhodneniami, 
detské domovy, onkologicky choré 
deti a iné. Nezisková organizácia, 
ktorá na tieto praktiky dopláca naj-
viac, je renomovaná Liga proti ra-
kovine, hoci tá organizuje iba Deň 
narcisov. Výskyt falošných zbierok 
má rastúcu tendenciu v predvianoč-
nom období. Podvodníci používajú 
sofistikované metódy: zakladajú
združenia, disponujú povoleniami, 
objavujú sa v obchodných centrách. 
Umožňuje im to bezzubý zákon 
o verejných zbierkach, starý 40 ro-
kov - podľa neho subjekt, pre ktorý 
organizácia peniaze zbiera, nemu-
sí o zbierke ani vedieť! Vyhýbajte 
sa zbierkam, ktorých „pracovníci“ 
nevedia dôveryhodne poskytnúť 
informácie o činností svojej orga-
nizácie. Ak chcete podporiť dobrú 
vec, pošlite príspevok priamo na 
účet, využite darcovskú SMS alebo 
niektorý z darcovských portálov na 
internete (napríklad dakujeme.sk).

Katarína Bartovičová 
Slovenské centrum fundraisingu

Pravda 27/10/2012

Horlivému katolíkovi Savileovi  
chcú zobrať pápežský rad

Hádka o Bohu

Poslancov rozvadili sterilizácie
Návrh Lucie Nicholsonovej z SaS, 

aby štát preplácal sterilizácie, nenašiel 
podporu v parlamente. Poslanci za 
OĽaNO a KDH v diskusii presviedča-
li Nicholsonovú, že Boh existuje.

Ako sama Nicholsonová poveda-
la, očakávala tieto argumenty. „Kde je 
Boh, keď sa druh svojej družky na nič 
nepýta a tá už po štrnásty raz otehot-
nie? Po pôrode uteká, lebo nie je toho 
Boha, ktorý by sa jej postaral o tých 
14 už narodených detí,“ povedala. Na 
to reagoval Július Brocka z KDH, že 
Boh je aj v parlamente. Obyčajný člo-
vek Richard Vašečka zas vyzval SaS, 
nech pomôžu napríklad ochranou pred 
znásilnením. „Vysvetlite mi, ako môže 
strana niekoho ochrániť pred znásil-
nením,“ krútila hlavou Nicholsonová. 
Igor Matovič odkázal liberálom, že 
keď sú dosť bohatí, nech sterilizácie 
zaplatia oni.                                (jb)

              Plus jeden deň 30/10/2012

Katolícka cirkev vyzýva poslancov 
Národnej rady SR, aby odmiet-
li návrh zákona o registrovaných 
partnerstvách z dielne SaS, ktorým 
sa bude parlament zaoberať. Ako 
sa uvádza vo vyhlásení Rady pre 
rodinu Konferencie biskupov Slo-
venska, návrh zákona kladie ho-
mosexuálne partnerstvo na úroveň 
rodiny, čím popiera výnimočnosť 
rodiny založenej manželstvom. Bez 
takejto rodiny by však spoločnosť 
nebola, lebo v nej sa odovzdáva 
život a je ideálnym prostredím pre 
výchovu detí a starostlivosť o ne. 
Registrovaní partneri majú byť 
podľa návrhu SaS pred zákonom 
ako navzájom blízke osoby, a to 

nielen z hľadiska občianskeho prá-
va, ale aj trestného, teda budú môcť 
napríklad odoprieť výpoveď v ne-
prospech registrovaného partnera. 
Registrované partnerstvo sa má 
ako rodinný stav uvádzať do do-
kumentov. Partneri budú mať voči 
sebe vyživovaciu povinnosť, budú 
sa môcť zastupovať v bežných ve-
ciach. Registrovaní partneri by mali 
mať nárok na vdovecké a vdovské 
a tiež majú mať nárok na plnenia 
z úrazového poistenia. Registro-
vané partnerstvo má vznikať na 
matrike, kde by sa zapísalo v knihe 
registrovaných partnerstiev.

SITA, tasr, PETER DODEK
Šport 30/10/2012

Cirkev o registrovaných partnerstvách
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Štát pripravuje ďalšie zmeny ohľa-
dom výherných automatov. Ak par-
lament schváli novelu zákona o ha-
zardných hrách, počet automatov 
v herniach a v krčmách by sa mal 
ešte viac znížiť. Za ich prevádzku 
sa budú vyberať vyššie poplatky. 
Prevádzkovatelia tvrdia, že to zlik-
viduje firmy, nie však patologické
hráčstvo. Štát plánuje zaviesť pra-
vidlo, že v pohostinstvách alebo 
v krčmách môžu byť maximálne 
dva automaty. Za jeden výherný 
prístroj sa bude po novom platiť 
ročný poplatok 5 000 eur, v roku 
2011 to bolo 3 000 eur. Predsta-
vitelia Asociácie zábavy a hier sú 
presvedčení, že to viaceré spoloč-
nosti môže ohroziť. „Prevádzkova-
telia výherných zariadení platili do 
štátnej pokladnice miliónové sumy 
a generujú asi 15-tisíc pracovných 
miest. A napriek tomu nám znovu 
zvyšujú odvodové zaťaženie, kto-
ré je už teraz jedno z najvyšších 
v Európe, čo môže byť pre mno-
hých likvidačné,“ uviedla hovor-
kyňa Beáta Obradovičová. Podľa 
prevádzkovateľov sa síce obme-
dzia kamenné herne, no uvoľní sa 
priestor pre internetový hazard, 
ktorý je vraj omnoho nebezpeč-
nejší. „Hazardovanie na internete 
sa vymyká akejkoľvek regulácii, 
či už ide o vekovú hranicu, alebo 
obmedzenie stávok. Preto je hroz-
bou. Nie kamenné herne, ktoré sú 
neustále pod kontrolou,“ dodala 
Obradovičová. Podľa nej sa obme-
dzenia kamenného hazardu preja-
vili presunom na internet v Maďar-
sku alebo v Poľsku. „Tu zakázali 
výherné prístroje a všade sa potom 
rozmohli internetové kiosky, ktoré 
plnia ten istý účel. A nie je mož-
né ich obmedziť, lebo fungujú na 
princípe internetovej kaviarne.“ 
Špecialista na gamblerstvo psy-
chológ Ján Záskalan zapochyboval 
o tom, žeby sa slovenskí patologic-
kí hráči v dôsledku zákazu presú-
vali na internet. „Nič podobné som 
u klientov nezaznamenal. Nemám 
pocit, žeby sa dialo niečo ako ma-
sívny presun na internet. Tie strán-
ky tu naplno fungujú už niekoľko 
rokov. Hlavným argumentom proti 
automatom v pohostinstvách, ktorý 
potvrdzujú liečiaci sa patologickí 
hráči, je fakt, že alkohol odstraňuje 

 zábrany a hráči tak oveľa ľahšie 
prehrávajú viac peňazí, ako mali 
pôvodne v pláne...“ Ministerstvo 
financií sa predsa len pokúsi regu-
lovať hazard aj na internete. Prob-
lém predstavujú najmä zahraničné 
firmy, ktoré nemajú na prevádz-
kovanie stránok povolenie a ne-
odvádzajú tak štátu žiadne dane. 
„Presun časti hráčov na portály ne-
licencovaných subjektov vedie aj 
k negatívnym ekonomickým dopa-
dom, ktorých výšku je vzhľadom 
na charakter virtuálneho prostredia 
problematické odhadnúť,“ uviedlo 
ministerstvo v odpovedi s tým, že 
pripravuje legislatívnu úpravu on-
line hrania. O obmedzenie neregis-
trovaných internetových stránok 
s hazardom sa pokúsil aj bývalý 
minister Ivan Mikloš. Neuspel, a to 
aj kvôli protestom proti cenzúre in-
ternetu. Niečo podobné sa udialo aj 
v Českej republike. Tam však mé-
diá poukázali na to, že za protestmi 
za „slobodu internetu“ stáli ľudia, 
ktorí prevádzkovali výherné prí-
stroje. Podľa tajomníka IT Asociá-
cie Slovenska Gustáva Budinského 
cenzúra internetu nie je prípustná, 
no štát má šancu upraviť zákony 
tak, aby prevádzkovatelia nemohli 
špekulovať a presúvať svoje ser-
very do zahraničia a ukracovať tak 
príjmy Slovenska. „Prevádzkova-
telia podobných serverov sú vždy 
o krok vpred, preto by mala byť le-
gislatíva upravená v súlade s dobou 
a pokrokom v oblasti technológií.“ 
Budinský tiež upozornil, že kamen-
ný hazard je pre masy dostupnejší 
ako internetový. V druhom prípade 
potrebujú hráči účet v banke, prí-
stup k elektronickým peniazom, 
ktoré sú pre mladých alebo soci-
álne slabších ťažšie prístupné ako 
drobné, ktoré hádžu do automatov. 
Za zníženie počtu hracích automa-
tov je Slovenská katolícka chari-
ta, ktorá pracuje s bezdomovcami 
a sociálne najslabšími vrstvami 
obyvateľstva. Podľa jej štatistík sa 
tretina slovenských bezdomovcov 
ocitla na ulici práve kvôli automa-
tom. „Najčastejšie je to kombiná-
cia automat a alkohol. Sám som od 
roku 2005 robil v krízovom centre, 
kde sme robili analýzu medzi bez-
domovcami. Traja z desiatich mali 
s automatmi problém,“ naznačil 

generálny sekretár charity Rado-
van Gumulák. Pozná prípady, keď 
bezdomovci niečo vyžobrali, niečo 
si zarobili a išli to hneď minúť do 
automatu. Hráčska závislosť podľa 
neho znamená nezastaviteľný ko-
lotoč dlhov, úžery, exekúcií. Pod-
ľa Gumuláka je neľudské, že štát 
vôbec zarába na niečom, čo ožob-
račuje rodiny. „Treba si tiež uve-
domiť, že štát má veľké výdavky 
s riešením následkov.“ Náklady na 
sociálne služby pre jedného bezdo-
movca sa podľa charity pohybujú 
od 1 500 do 2 000 eur ročne. Podľa 
psychológa Záskalana sú skutoč-
né náklady a škody oveľa vyššie. 
Argumentoval na príklade nedáv-
nej pacientky. „Jej syn hráva a je 
patologický hráč, no nechce si to 
pripustiť. Ona zaňho musí splácať 
dlhy, má z toho depresie a musí 
chodiť ku psychiatrovi. Otec z toho 
dostal infarkt, chodí ku kardioló-
govi a pohoršilo sa aj starej mame, 
ktorá navštevuje ďalších lekárov...“ 
Podľa neho preto patrí uznanie ob-
ciam, ktoré sa vzdali príjmov z au-
tomatov a rozhodli sa automaty za-
kázať. V roku 2011 na to pristúpili 
asi dve desiatky obcí. Napríklad 
Sabinov, Likavka, tiež Čimhová. 
Tu starosta Ľubomír Števuliak ar-
gumentoval zvýšenou kriminalitou 
a zúfalými rodinami. „Hneď ako sa 
u nás objavili automaty, ľudia spi-
sovali proti nim petície. Hrávali ot-
covia, ožobračovali rodiny, nechá-
vali tam celé výplaty.“ Po zákaze 
sa situácia podľa neho zlepšila. „Či 
chodia do iných dedín, to je jedno, 
k nám už nechodia. Je to celospo-
ločenský problém, že sa vôbec do-
volilo takéto niečo prevádzkovať.“ 
Automaty zakázali aj v Hubovej. 
Starosta Stanislav Nechaj mienil, 
že je to pre obec takto oveľa lepšie. 
„Urobili sme maximum, čo sme 
mohli, aby tí ľudia viac v našej 
obci nemohli okrádať svoje rodiny. 
Mrzí ma, ak chodia hráči do iných 
obcí alebo sa presúvajú na internet. 
Na to však samotné obce nemajú 
páky.

Presun časti hráčov na portály 
nelicencovaných subjektov vedie 
aj k negatívnym ekonomickým do-
padom. zo stanoviska ministerstva 
financií.

  Andrej Barát, Pravda 29/10/2012

Automaty sa znovu obmedzia. Čo však s hazardom na webe?
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Návrh na zavedenie registrovaných 
partnerstiev podľa poslanca SaS 
Martina Poliačika nie je iba nahá-
ňaním politických bodov. „My jed-
noducho realizujeme svoj mandát. 
Toto sú témy, ktoré sú súčasťou 
nášho programu od roku 2009, teda 
od roku, keď sme vznikli.“ Isteže. 
To sa to „realizuje mandát“, keď 
nás to nič nestojí, však? Činitelia 
SaS radi opomínajú, že ešte done-
dávna mali na presadzovanie svoj-
ho programu nielen mandát, ale aj 
druhú najsilnejšiu pozíciu vo vlád-
nej koalícii. A „vysvetľujú“, že na 
svoje ľudsko-právne, či slovníkom 

KDH povedané, kultúrno-etické 
témy museli vtedy zabudnúť, pre-
tože prioritou im bola súdržnosť 
vlády. Všetci pritom vieme, že sú-
držnosť kabinetu Ivety Radičovej sa 
rozplynula ako fajka dymu, keď sa 
práve v SaS rozhodli, že pád svojich 
preferencií zastavia antieurópskym 
populizmom. Hlasovaním, ktorým 
pred rokom potopili svoju vlastnú 
vládu, sa sulíkovci pritom dodnes 
chvália ako svojím div nie hrdin-
ským skutkom. Komunity, ktorým 
by registrované partnerstvá priamo 
zjednodušili život, ale aj ľudia, ktorí 

Parlament včera pripomínal váš-
nivé ideologické bojisko. Slovné 
bitky medzi sebou zvádzali pritom 
len opozičné strany pre dva návrhy 
zákonov, ktoré predložila liberálna 
SaS. Návrh na umožnenie bezplat-
ných sterilizácií žien a tiež návrh 
na registrované partnerstvá kole-
govia za KDH a časť poslancov 
za Obyčajných ľudí nedokázali za 
nijakých okolností stráviť. Podľa 
návrhu Lucie Nicholsonovej (SaS) 
nárok na bezplatnú dobrovoľnú ste-
rilizáciu by mala mať žena, ktorá 
má minimálne štyri deti, prípadne 
matka s troma deťmi, ktorá má viac 
ako 35 rokov. Nárok by síce mali aj 
muži, ako však ukázala aj diskusia 
v parlamente, sterilizácia by sa tý-
kala hlavne žien. Najmä rómskych. 
Aj preto vo vášnivej debate poslanci 
za KDH a viacerí poslanci za Oby-
čajných ľudí obviňovali poslancov 
za SaS z rasistických zámerov, ma-
nipulácie ako z čias hitlerovskej 
tretej ríše či zvrátenosti. „Uráža 
ma to ako ženu, matku, političku. 
Nikdy sme sa netajili tým, že prí-
stup k službám reprodukčného 
zdravia chceme sprístupniť aj so-
ciálne slabším ľuďom,“ opakovala 
Nicholsonová. Hoci sa návrh mal 
týkať hlavne žien, paradoxne k ne-
mu okrem Nicholsonovej vystúpili 
len tri iné poslankyne. Monika Gi-
balová (KDH) upozornila na prí-
pady nútenej sterilizácie žien, Eva 
Huíková (Smer) sa tiež vyslovila 
proti Nicholsonovej návrhu s tým, 
že by to podporilo tlak verejnosti na 
sterilizáciu rómskych žien. Naopak, 
pozitívne prvky ocenila profesorka 
medicíny Eva Horváthová, ktorá 
kandidovala za Obyčajných ľudí. 
Pred svojím vystúpením zároveň 
zdôraznila, že nehovorí názor klu-
bu. To, že v diskusii vystúpili len 
tri poslankyne, sociologičku Silviu 
Porubänovú neprekvapilo. „Naši 
zákonodarcovia sa s touto témou 
nevedia ľudsky vysporiadať a to 
sa týka aj poslankýň. Verím tomu, 
že majú svoj názor a vedeli by ho 
tlmočiť, ale to, že to nerobia, nie je 
ani tak v straníckej disciplíne, skôr 
majú zmätok v tom, ako sa k tomu 
postaviť,“ myslí si sociologička. 
V súvislosti s otázkou bezplatných 
sterilizácií zároveň upozorňuje, 
že problém pre sociálne slabšie  

Priveľa hmly škodí

O sterilizáciách žien hovorili hlavne muži

rodiny je aj v prístupe k antikon-
cepcii. „Základný problém je už 
v zákone o liekoch, na základe kto-
rého sa na antikoncepciu pohliada 
ako na súčasť životného štýlu, teda 
ako napríklad na tabak,“ dodala 
s tým, že aj preto majú poslankyne 
problém vyznať sa v informáci-
ách a zaujať stanovisko. Aj podľa 
politológa Michala Horského sú 
tri ženy v diskusii pri takejto téme 
naozaj málo. „Pre stav politickej 
kultúry na Slovensku je prísloveč-
né, že pri témach, ktoré sú vo svete 
predkladané ženami, sa slovenské 
ženy do diskusie nezapájajú,“ ho-
voril. Namiesto toho potom podľa 
neho očakávanie verejnosti v takej 
diskusii napĺňa SaS ako tvrdá libe-
rálna strana a na druhej strane ako 
tradiční kresťanskí demokrati. Po-
slanci vládneho Smeru diskutovali 
len minimálne, mlčali tiež poslan-
ci za SDKÚ a MostHíd. „Ak by 
nešlo o špecifické otázky, ktorá sa
týka menšín, nestranný pozorova-
teľ by mohol nadobudnúť dojem, 
že sa vytvára nová parlamentná reč 
- väčšina mlčiacich poslaneckých 
klubov,“ komentoval to Horský. 
Poslanec Štefan Kuffa (Obyčajní 
ľudia) v rámci debaty navrhol na-
miesto sterilizácií antikoncepciu 
v podobne pohlavnej zdržanlivosti. 
Kuffa si zároveň ako jeden z mála 
poslancov uvedomil, že sa disku-
tuje najmä o ženách a ich osudoch, 
hoci sterilizáciu môžu podstúpiť aj 
muži. „Vy ženy ste naozaj oveľa  

tolerantnejšie voči nám mužom, 
keď vás podstrkávame, aby ste 
podstúpili sterilizáciu, ale na svoju 
plodnosť sme citliví. Podstúpili by 
sme ju? Bolo by to akoby sme stra-
tili mužnosť alebo mužskosť,“ po-
vedal. Aj bezplatnú sterilizáciu žien 
však rozhodne odmieta s odôvod-
nením, že plodnosť nie je choroba 
a chudobu v rómskych osadách tre-
ba riešiť inak. „Pre Rómov sú deti 
pokladom, nie pokladničkou ako si 
niektorí myslia,“ dodal. Po takmer 
päťhodinovej debate plénum návrh 
Nicholsonovej nepodporilo. Návrh 
podporilo len 15 poslancov zo 133 
prítomných. Za hlasovali len členo-
via klubu SaS a niektorí poslanci za 
OĽaNO a SDKÚ-DS. Vášnivá bola 
aj diskusia, ktorá trvala do nesko-
rého večera, o ďalšom návrhu SaS, 
ktorým chcela od januára zaviesť 
registrované partnerstvá. Debato-
valo sa pritom aj o tom, či poslanec 
môže pred rečnícky pult dať dúho-
vú vlajku. Predseda klubu KDH 
Pavol Hrušovský požiadal zastaviť 
rokovanie. Návrh zákona označil 
za „šialený pokus o nabúranie celé-
ho právneho systému“, ktorý chrá-
ni manželstvo a rodinu. Proti návr-
hu vystúpila už pred rokovaním aj 
Konferencia biskupov Slovenska. 
Vo svojej výzve na odmietnutie zá-
kona zdôraznila, že „takýto zákon 
by nútil kresťanov nielen súhlasiť, 
ale aj priamo napomáhať homose-
xuálnym praktikám“. 
  Daniela Balážová, Pravda 30/10/2012

pokračovanie na str. 5
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si skrátka myslia, že civilizácia na-
preduje pomocou priznávania, nie 
upierania ľudských práv, si to môžu 
celé vyhodnotiť aj sami. Sulíkovi 
tiežliberáli udatne bojujú s kresťan-
skými konzervatívcami vtedy, keď 
nemajú prístup k moci. Len čo ho 
získajú (a to sa v ich prípade dá len 
spoločne s konzervatívcami), vše-
ličo je inak. „Realizácia mandátu“ 
sa vtedy stáva akosi menej podstat-
nou. Niekto by to nazval politickým 
pragmatizmom, iný zasa obyčajným 
vypúšťaním hmly. Podľa KDH vraj 
SaS podobnými návrhmi len pomá-
ha Smeru, pretože nimi zastiera dô-
ležitejšie veci, ktoré treba riešiť. „Je 
nám ľúto, že ťažiskové problémy 
SaS vedome prekrýva týmito téma-
mi,“ uviedol šéf poslaneckého klubu 
KDH Pavol Hrušovský. To je cel-
kom zaujímavý postoj od ľudí, ktorí, 
keď na to príde, radi a vedome „pre-
krývajú ťažiskové problémy“ svoji-
mi témami typu náboženské sviatky, 
sexuálna výchova či výhrada vo sve-
domí. Isteže, aj KDH tu iba vypúšťa 
hmlu. Pre kresťanských demokratov 
sú registrované partnerstvá dlhodobo 
určite „ťažiskovejším“ problémom 
ako nejaká kríza v eurozóne a vývoj 
nášho HDP. Stačí si prečítať včeraj-
šie vyhlásenie Konferencie biskupov 
Slovenska, pre ktorú KDH v istých 
veciach pôsobí ako jej parlament-
ná úderka. Vo vyhlásení sa opakujú 
staré nezmysly o tom, ako uznanie 
vzťahu pre jednu skupinu ľudí bude 
vlastne diskrimináciou druhej skupi-
ny. Dá sa pochopiť, prečo Smer teraz 
mlčí a nechá sa vybíjať v neplodnej 
debate poslancov SaS, KDH a OĽa-
NO. Čo by sa pochopiť nedalo, by 
bolo to, keby sa o tejto téme Smer 
rozhodol mlčať až do konca svojej 
vlády. Keby sa ukázalo, že vytvo-
renie výboru pre práva sexuálnych 
menšín pri Rade vlády pre ľudské 
práva bolo tiež len vypúšťaním hmly 
na vzbudenie dojmu, že im v Sme-
re konečne začína „docvakávať“, 
k čomu sa to vlastne politicky hlá-
sia. To by už tej hmly bolo skutočne 
priveľa. Asi ako na zlom popovom 
koncerte, kde majú vonkajšie efekty 
zakryť biedny obsah. 

Sulíkovi tiežliberáli udatné bo-
jujú s konzervatívcami vtedy, keď 
nemajú prístup k moci. Len čo ho 
získajú, všeličo je inak.         

     Peter Javůrek, Pravda 30/10/2012

dokončenie zo str. 4

Po požiari na hrade Krásna Hôrka 
sa diskutuje o pripravenosti hasi-
čov uchrániť pred požiarom ťažšie 
dostupné pamiatky. Napríklad na 
skalných bralách. Brány a klenby, 
ktorými sa vystupuje na hrad, totiž 
môžu byť prekážkou pre záchra-
nárske autá. Takýto problém majú 
aj na Nitrianskom hrade.

Nitra, 10 hodín predpoludním. 
Hasiči dostávajú hlásenie o požia-
ri. Horí Biskupský paláca a hradná 
veža Nitrianskeho hradu. 28 hasi-
čov na šiestich zásahových autách 
vyráža do terénu. Našťastie ide len 
o cvičný poplach.

Slavomír Sýkora, riaditeľ OR 
HaZZ v Nitre: „Simulovali sme 
zlyhanie všetkých zdrojov vody, 
ktorá je v blízkosti hradu.“

Monika Maťová, redaktorka 
RTVS: „Ukázalo sa, že uhasiť po-
žiar na hrade nie je jednoduché. 
Prvý problém nastáva pri vstupe 
niektorých hasičských áut zo Žup-
ného námestia na hradný kopec. 
Toto auto jednoducho neprejde. 
Pred hradným nádvorím ostáva 
i ďalšia technika.“

Slavomír Sýkora, riaditeľ OR 
HaZZ v Nitre: „Možnosti sú po-
merne obmedzené. Reálne samo-

zrejme záleží od toho, v akom roz-
sahu ten požiar by bol.“

Viliam Pánsky, hovorca KR 
HaZZ v Nitre: „My dokážeme ten 
zásah účinne vykonať aj s tou tech-
nikou, ktorú teraz tu máme.“

Monika Maťová, redaktorka 
RTVS: „Pamiatkári súhlasia, aby 
sa prístupová cesta pod posledným 
oblúkom pred hradným nádvorím 
znížila o 5 cm. Práve toľko potre-
bujú hasiči, aby prešli vozidlom 
s rebríkom, ktorý im výrazne uľah-
čí a urýchli hasenie požiaru. Dovte-
dy sú odkázaní na malé vozidlo 
a hadice.“

Miroslav Lyko, hovorca Bis-
kupského úradu v Nitre: „Uvažu-
jeme na vybudovaní požiarnej ná-
drže. Biskupstvo urobí všetko pre 
to, aby zvýšilo bezpečnosť. A to sa 
týka aj tej vstupnej brány, ktorá ve-
die na Nitriansky hrad.“

Monika Maťová, redaktorka 
RTVS: „Pod hradným nádvorím sa 
nachádza 10-kubíková nádrž, ktorá 
slúži ako rezerva pitnej vody pre 
Nitriansky hrad. V prípade potre-
by ju hasiči môžu použiť. Hasiči 
Nitranom odkazujú, že hrad pred 
požiarom aj napriek horšej dostup-
nosti uchránia.“    STV 2, 30/10/2012 

Haloween je dôsledkom rozšírenia 
okultizmu a mágie a sme proti takým-
to praktikám. Tak sa poľská cirkev vy-
jadrila proti dnešnému sviatku, ktorý je 
populárny v Spojených štátoch a rozší-
ril sa už aj na Slovensko či do Poľska. 
Na svojom webe to napísala varšav-
ská arcidiecéza. Korene Halloweenu 
sú podľa nich zviazané s pohanskými 
oslavami sveta duchov či oddávania sa 
keltskému bohu smrti. „Anton Lavey, 
autor satanizmu, povedal, že noc z 31. 
októbra na 1. novembra je najväčším 
sviatkom Lucifera,“ píše sa na stránke. 

Pre satanistov je noc pred Sviatkom 
všetkých svätých naozaj významná. 
Podobne Halloween vnímajú aj na 
Slovensku. „Propaguje kultúru smrti, 
temna, beznádeje,“ povedal minulý 
rok hovorca KBS Jozef Kováčik, kto-
rý deň označil za diktát komercie a tr-
hu. Poľský arcibiskup Andrzej Dziega 
zasa podľa agentúry PAP povedal, že 
„v mene zábavy školákom ukazuje 
svet tmy vrátane diablov, vampírov 
a démonov“. Jeho list budú v nedeľu 
čítať v kostoloch.
                  (vas, tasr), SME 31/10/2012

Nitrianski hasiči cvičili hasenie požiaru na hrade

Hádali sa o Ježišovi

Ak by podľa Martina Poliačika z SaS Ježiš Kristus sedel v parlamente, hlasoval 
by za registrované partnerstvá pre osoby rovnakého pohlavia. Svojím výrokom 
Poliačik včera pobúril konzervatívcov. „Neobtieraj si svoju nevymáchanú libe-
rálnu hubu o Ježiša,“ vravel mu líder OĽaNO Igor Matovič. „Viete, čo by uro-
bil? Zobral by bič. Myslíte, že Ježiš Kristus by podporoval necnostné správanie 
sa?“ pýtal sa predseda Mosta-Hídu Béla Bugár.                  (sita), SME 31/10/2012 

Poľská cirkev: Halloween šíri kultúru smrti
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Ježiš medzi poslancami

V parlamente bolo dnes poriadne 
horúco. Búrlivú výmenu názorov vy-
volala rozprava k návrhu zaviesť re-
gistrované partnerstvá. Poslanec SaS 
zamiešal do diskusie aj Ježiša Krista, 
čo poriadne rozhnevalo najmä mato-
vičovcov. Zákonodarci tak namiesto 
podstaty problému riešili, povedané 
s miernou nadsádzkou, kto smie a ne-
smie brať meno Božie nadarmo.“

Martin Poliačik, poslanec parla-
mentu (SaS): „Ak by Ježiš Kristus 
sedel v tejto sále, pri tomto zákone by 
hlasoval za.“

Richard Vašečka, poslanec par-
lamentu (OĽaNO): „Ježiša Krista si 
v žiadnom prípade neber do úst.“

Béla Bugár, poslanec parlamentu 
(Most-Híd): „Viete, čo by urobil? Zo-
bral by bič.“

Alojz Hlina, poslanec parlamentu 
(nezávislý): „To sú hlúposti kaviaren-
ského povaľača.“

Lucia Nicholsonová, poslankyňa 
parlamentu (SaS): „Ak by som mala 
vychádzať z takej jednej premisy, 
ktorú som zopárkrát počula, tak by 
som povedala, že táto sála je plná la-
tentných homosexuálov.“

Juraj Droba, poslanec parlamentu 
(SaS): „Táto sála je plná netolerancie 
a plná homofóbie.“

Zlatica Puškárová, moderátorka: 
„O návrhu sulíkovcov zaviesť tieto 
registrované partnerstvá sa nakoniec 
ani nehlasovalo. Poslanci si totiž kvôli 
dušičkám a Sviatku všetkých svätých 
odklepli už na zajtra voľno. Rozho-
dovať sa tak bude v utorok na budúci 
týždeň.“           Markíza, 30/10/2012 

Úroveň

KOMENTÁR
Hodnotovo-etické otázky vyvolá-
vajú vášne vždy. Inak tomu nebo-
lo ani pri zákone o registrovaných 
partnerstvách. Lenže diskusia sa 
zvrhla. Žiadať o pomoc Boha je 
pre veriacich normálne a dokonca 
aj bežné. Brať si na pomoc Boha 
pri rokovaní o zákone je minimál-
ne netradičné, no používať ho spô-
sobom, ako to včera urobili niek-
torí naši poslanci, je nemiestne! Je 
nepochopiteľné, ako môže Martin 
Poliačik povedať, že Ježiš by hla-

Matovičova kresťanská láska:
Modlitby nepomáhajú. Aj napriek 

tomu, že sa poslanci pravidelne v par-
lamente modlia, úroveň debát v pléne 
ide od desiatich k piatim. Počas roko-
vania o registrovaných partnerstvách 
homosexuálov prejavil svoju kresťan-
skú lásku Igor Matovič.

Rokovanie o registrovaných part-
nerstvách bolo búrlivé. Poslanci si na 
pomoc brali dokonca aj Boha. Martin 
Poliačik z liberálnej SaS vyhlásil, že 
ak by v pléne sedel Ježiš Kristus, ur-
čite by hlasoval za zákon, ktorý má 
zaviesť partnerstvá osôb rovnakého 
pohlavia. Ježiš podľa neho homo-

sexualitu neodsúdil. ,,Nikde, nech 
ideme od Starého zákona po Nový 
zákon,“ povedal. To zodvihlo zo stoli-
čiek mnohých jeho kolegov. Richard 
Vašečka z Obyčajných ľudí mu odká-
zal, že ak je taký smelý, aby išiel do 
Teheránu vykrikovať Mohamedovo 
meno. Svoju ,,kresťanskú lásku“ pre-
javil aj Igor Matovič. ,,Neobtieraj si 
svoju nevymáchanú liberálnu hubu 
o Ježiša,“ odkázal Poliačikovi. ,,Vie-
te, čo by urobil Ježiš Kristus? Zobral 
by bič,“ pridal sa Bugár. SaS sa s libe-
rálnymi témami nedarí. Neprešla im 
ani bezplatná sterilizácia žien s veľa 
deťmi.        (pol), Nový Čas 31/10/2012

Pokračujeme v slovenskom parla-
mente. Tým sa už druhý deň niesla 
téma registrovaných partnerstiev. 
Poslanci sa zaoberali návrhom Su-
líkových liberálov dať možnosť pá-
rom rovnakého pohlavia uzavrieť 
oficiálny partnerský zväzok. Väč-
šina zákonodarného zboru však pre 
túto tému nenašla pochopenie.

Posledných 48 hodín sa slo-
venský parlament otvoril otázkam 
Boha a Ježiša Krista. Do rozpra-
vy ich paradoxne uviedli Sulíkovi 
liberáli. Rovnako paradoxne pri 
témach sterilizácií a homosexuál-
nych zväzkov. A ak sa pri sterilizá-
ciách Boh hľadal.

Vysielané 29. 10. 2012 
Lucia Nicholsonová (SaS), po-

slankyňa NR SR: „Kde je ten Boh? 
Kde je ten Boh, keď ten jej druh 
prichádza domov a na nič sa nepý-
ta.“

Jaroslav Barborák, reportér 
TA3: „Ich registrované partnerstvá 
s ním počítali.“

Martin Poliačik (SaS), poslanec 
NR SR: „Ak by Ježiš Kristus sedel 
v tejto sále, pri tomto zákone by 
hlasoval za.“

Jaroslav Barborák, reportér 
TA3: „Poslanec Poliačik tak len 
priviedol k plnosti svoju argumen-
táciu, že proti homosexuálnym 
zväzkom majú byť len katolíci, nie 
všetci kresťania. Reakcie nenechali 
na seba čakať.“

Richard Vašečka (OĽaNO), 
poslanec NR SR: „Martin, vid-

no, že lepšie rozumieš šamanizmu 
ako kresťanstvu, prosím ťa, drž sa 
toho.“

Béla Bugár (Most-Híd), posla-
nec NR SR: „Keby tu sedel pán Je-
žiš Kristus, že by hlasoval za tento 
zákona, viete čo by urobil? Zobral 
by bič.“

Alojz Hlina (nezávislý), posla-
nec NR SR: „To sú hlúposti kavia-
renského povaľača.“

Igor Matovič (OĽaNO), posla-
nec NR SR: „Láskavo si neobtieraj 
svoju nevymáchanú liberálnu hubu 
o Ježiša.“

Jaroslav Barborák, reportér 
TA3: „Olej do ohňa ešte priliala 
Lucia Nicholsonová, ktorá pod ná-
vrhom registrovaných partnerstiev 
tiež figuruje.“

Lucia Nicholsonová (SaS), po-
slankyňa NR SR: „Ja tu z mnohých 
cítim taký odpor až strach a ak by 
som mala vychádzať z takej jednej 
premisy, ktorú som zopárkrát poču-
la, tak by som povedala, že táto sála 
je plná latentných homosexuálov.“

Marián Kvasnička (KDH), po-
slanec NR SR: „Premenovanie ho-
mosexuálneho páru na rodinu z ne-
ho rodinu nespraví.“

Jaroslav Barborák, reportér 
TA3: „Napriek tomu, že o návrhu 
sa zatiaľ nehlasovalo, už teraz je 
jasné, že v parlamente nemá šancu. 
Opozícia k tomu liberálom vyčíta, 
že z problému menšiny robí celo-
spoločenskú tému. 

Jaroslav Barborák, TA3, 30/10/2012

Homosexuáli vyvolali vášne

O Ježiša si ty hubu neotieraj!

pokračovanie na str. 7
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Sviatok všetkých svätých sa okrem 
duchovného rozmeru spája posled-
né roky s dopravou. Na cestách 
a v okolí cintorínov je viac áut ako 
zvyčajne, za volant sadajú tiež vo-
diči, ktorí už dlhšie nejazdili. Preto 
ministerstvo dopravy pripravilo na 
tieto dni kampaň „Neponáhľaj sa 
na cintorín“.

Policajti mali na najväčších cin-
torínoch v Bratislave, Košiciach 
a Banskej Bystrici upozorňovať, 
aby ľudia jazdili opatrnejšie. Pred 
najväčším verejným cintorínom 
na Rastislavovej ulici v Košiciach 
aj napriek prítomnosti policajtov 
zavládol chaos. Stovky vodičov 
sa pokúšali zaparkovať svoje auto 
čo najbližšie k vchodu a zároveň 
sa cez cestu snažilo prejsť množ-
stvo chodcov. Poriadok sa snažila 
zaviesť štátna aj mestská polícia. 
Vodiči však neraz nerešpektovali 
pokyny pri vjazde na parkoviská, 
i keď im mestskí policajti gesta-
mi ukazovali, že voľné miesto na 
zaparkovanie už nie je. Autá od-
stavovali na okraji cesty, kolesami 
na trávnikoch a chodníkoch. Podľa 
jedného z policajtov nemalo veľmi 
zmysel regulovať dopravu, skôr 
sa zamerať na to, aby na prípadnú 
kolíziu s autom nedoplatil chodec. 
Stovky ľudí smerovali z „dušičko-
vých“ trhov, kde ponúkali vence, 
kvety či kahance, ku konkurenčné-
mu obchodu na druhej strane cesty. 
To ešte viac prispievalo k miestami 
chaotickej situácii. Niektorí ľudia 
to brali s humorom a nadhľadom, 
iní boli nervózni. „Mňa to len tak 
nerozhodí, dalo sa to čakať, že na 
sviatok, keď je voľno, tu bude taký 
chaos. Napokon je to obrovský cin-
torín, takže je pochopiteľné, že sú 
tú tisíce ľudí, ktorí sem prišli na 

hroby svojich blízkych,“ povedal 
Štefan Hudák, ktorý prišiel polo-
žiť vence spolu s rodinou. Andrej 
Soták si, naopak, myslí, že zhon 
pri cintorínoch nikomu neprospie-
va. „Stráca sa tým význam úcty 
k zosnulým. Za bránami cintorína 
je dôstojná atmosféra, no tu pred 
cintorínom je nervozita. Prispieva 
k tomu aj väčšina tých, ktorí by sa 
autom hádam priviezli až k hrobu. 
Akoby nemohli prejsť pár desiatok 
či stoviek metrov,“ myslí si Soták. 
Dodal, že zaparkoval v jednej z uli-
čiek niekoľko sto metrov od cin-
torína. Košický krajský policajný 
hovorca Alexander Szabó dodal, že 
policajné hliadky budú vo zvýšenej 
miere v blízkosti cintorínov až do 
nedeľňajšieho večera.

Sviatky sú pre veriacich dňa-
mi modlitieb

Prvé novembrové dni sú pre ve-
riacich kresťanov dňami modlitieb 
za duše zosnulých. Sviečky na cin-
torínoch i v domácnostiach sa za-
paľujú na znak nesmrteľnosti duší 
a Božieho milosrdenstva. Katolícka 
cirkev slávi 1. novembra prikázaný 
Sviatok všetkých svätých, na ktorý 
nadväzuje 2. novembra Pamiatka 
zosnulých, známa ako Dušičky. Od 
roku 1994 je v Slovenskej republi-
ke 1. november dňom pracovného 
pokoja. Evanjelická cirkev mala 
svoj veľký deň aj 31. októbra - Pa-
miatku reformácie. Je to pamiatka 
zrodu evanjelickej cirkvi, pretože 
31. októbra 1517 kladivo v rukách 
Martina Luthera pribíjajúce 95 téz 
na dvere zámockého chrámu vo 
Wittenbergu spustilo reformačné 
hnutie v celej Európe, ktorého dô-
sledkom je aj existencia ECAV.      
                 (sita), Boris Macko Košice

                             Pravda, 2.11.2012

Sviatky po novom. Autom takmer až k hrobu

Hazardné hry  
znovu rozvírili diskusie

Hazardné hry môžu zničiť život 
tisíckam ľudí. To sú obavy niekto-
rých opozičných poslancov, ale aj 
aktivistov. Varujú pred možnými 
následkami novely z ministerstva 
financií. Rezort, aj prevádzkova-
telia hier majú v jednom rovnaký 
názor. Novela podľa nich hazard na 
Slovensku výrazne oslabí.

Na to, aby prevádzky s hazar-
dom z miest zmizli, budú musieť 
obyvatelia absolvovať referendum. 
Opozícia ani aktivisti tomuto systé-
mu neveria.

Martin Dilong, právnik, Verejné 
fórum otázok: „Je to omnoho jed-
noduchšie, prijateľnejšie a lepšie 
pre občanov a pre danú obec. Keď 
to môžu robiť ich priamo zvolení 
zástupcovia.“

Redaktorka: „Aktivisti z Fóra 
pre verejné otázky argumentujú aj 
príbehom Angličana Anthonyho. 
Na hazardných hrách bol vraj zá-
vislý dvadsaťpäť rokov a gamblo-
vaním podľa vlastných slov prehral 
viac ako milión eur.“

Anthony Franklin, bývalý závis-
lý hráč na hazardných hrách: „Keď 
som mal tridsať rokov, rozhodol 
som sa prísť na Slovensko, aby 
som začal odznova, ale bohužiaľ, 
svoj problém som si sem priniesol 
so sebou. Za pár mesiacov som tu 
prehral viac ako stotisíc eur.“

Redaktorka: „Minister financií Pe-
ter Kažimír tvrdí, že zrušiť možnosť 
samospráv zakazovať herné prevádz-
ky iniciovala generálna prokuratúra. 
Mala byť totiž v rozpore s ústavným 
zákonom. Rezort dnes tvrdí, že zvý-
šenie odvodov z hazardu, zákaz von-
kajšej reklamy, či stavebné oddelenie 
herní hazard výrazne obmedzí.“

Radko Kuruc, hovorca Minis-
terstva financií SR: „Na jednotli-
vých výherných automatoch bude 
musieť byť umiestnená nálepka 
s telefónnym číslom na špeciálne 
zdravotnícke zariadenie, ktoré sa 
venuje práve liečbe a prevencii zá-
vislosti na hazarde.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„S ministrom financií sa zhodujú
aj prevádzkovatelia hazardných 
hier.“

Beáta Obradovičová, hovorky-
ňa Asociácie zábavy a hier: „A ta-
kisto musia nabrať stály dozor. To 
znamená, nových zamestnancov 
a vyššie náklady na prevádzku.“

Zuzana Drobová, redaktorka: 
„O hazardných hrách, ktoré ročne 
prinesú do nášho rozpočtu viac ako 
sto miliónov eur, budú poslanci ro-
kovať na novembrovej schôdzi.“ 

Zuzana Drobová
TV 1, 2.11.2012

soval za registrované partnerstvá. 
No čo s kresťanskou morálkou 
majú spoločné Matovičove slová 
o tom, aby si jeho oponent nebral 
do nevymáchanej liberálnej huby 
Ježišovo meno? Tak sa zdá, že po-
slanci jednoducho v záchvate svoj-
ho exhibicionizmu strácajú úroveň, 
no niekedy aj zdravý rozum. Lenže 
to ich nijako neospravedlňuje. 

Miroslav Staník, Nový Čas 31/10/

dokončenie zo str. 6
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Dlhová kríza zasahuje aj do kalendára. 
Na Sviatok všetkých svätých sa podob-
ne ako u nás, vo viacerých európskych 
krajinách nepracuje. V Portugalsku 
však už na budúci rok v tento deň ľu-
dia prídu o voľno. Tamojšia vláda ho 
zrušila v rámci úsporných opatrení. Pre 
náš vládny kabinet je údajne Lisabon 
inšpiráciou, o rušení sviatkov sa ale 
zatiaľ len hovorí. Dva najviac spomí-
nané termíny, keď by sme mali prácou 
podporiť ekonomiku, pritom na budúci 
rok pripadnú na nedeľu. Podrobnosti 
má Lucia Virostková: „Rušenie sviat-
kov vyvolalo u nás väčší rozruch, než 
by bol jeho reálny prínos pre hospodár-
stvo, tvrdia ekonómovia.

Do úvahy pripadá Deň ústavy pr-
vého septembra a patrónky Slovenska 
pätnásteho septembra. Takmer stod-
vadsaťtisíc ľudí podpísalo petíciu za 
zachovanie cirkevného sviatku v zo-
zname. Hovorkyňa premiéra Beatrice 
Hudáková tvrdí, že na odstrel zatiaľ 
nie je ani jeden. 

Beatrice Hudáková, hovorkyňa 
predsedu vlády SR: „V prípade sviat-
ku Sedembolestnej panny Márie vlá-
da neplánuje zrušiť tento sviatok, ale 
presunúť jeho slávenie na najbližšiu 
nedeľu. A naďalej rukuje o legisla-
tívne čistom riešení, pričom po vzore 
Portugalska sa uvažuje aj o dočasnosti 
tohto opatrenia.“

Redaktorka: „Portugalsko od 
budúceho roka ruší štyri sviatky 
– dva štátne, dva cirkevné, vrátane 
Dňa všetkých svätých. Má ísť o krí-
zový scenár na päť rokov. Tamojšia 
cirkev ho akceptovala ako krok na 
podporu ekonomiky. Veľké očaká-
vania vzbudil aj u premiéra Roberta 
Fica. V júni dokonca avizoval, že 
dva zrušené sviatky by vynulovali 
dopad vládneho ozdravného balíka 
na rast HDP.“

Robert Fico, predseda vlády SR 
(Smer-SD): „Boli by sme krajina, 
ktorá dokázala ozdraviť verejné fi-
nancie bez toho, aby to malo nega-
tívny vplyv na hospodársky rast, čo 
by som považoval za vynikajúci vý-
sledok.“ 

Redaktorka: „Vynikajúci výsle-
dok sa však nedostavil. Podľa Rasti-
slava Machunku z asociácie zamest-
návateľov, ktorí rušenie sviatkov 
navrhli, totiž našu ekonomiku zaťaží 
vládny ozdravný scenár podstatne ra-
zantnejšie.“

Mesto podľa prokuratúry nemôže 
zakázať pitie vonku úplne. Určilo 
teda presné hodiny, kedy to zakáza-
né bude.

Zákaz pitia na verejnosti už ne-
platí počas celého dňa. Na stani-
ciach bude zákaz platiť len v noci, 
pri školách, cintorínoch, kostoloch, 
ale aj pri sídle prezidenta a vlády 
zase počas dňa s výnimkou dvoch 
hodín. Včera totiž začalo platiť 
nové všeobecné nariadenie, ktoré 
mestskí poslanci odhlasovali ešte 
v septembri. Zmeniť ho museli po 
tom, čo ho napadla prokuratúra.

Nedá sa zakázať úplne
Bratislava podľa nej môže pitie 

a predávanie alkoholu obmedziť, 
no nie zakázať úplne a celoročne. 
„Keďže sme to nemohli urobiť na 
24 hodín, tak sme to urobili takto,“ 
povedal primátor Milan Ftáčnik (ne-
závislý s podporou Smeru). Mest-
ské časti si podľa neho môžu určiť 
aj ďalšie priestranstvá, kde nebude 
možné popíjať. Nie však v rozpore 
s mestskými pravidlami. Je zaká-
zané podávať alkoholu v bufetoch, 
kioskoch, stánkoch či jedálňach 
blízko škôl, cintorínov, kostolov, 
úradu prezidenta a vlády. „Netýka 
sa to reštaurácií,“ podotýka hovor-
ca primátora Ľubomír Andrassy. 
Výnimku pri zákazoch budú mať aj 
naďalej verejné podujatia pri príleži-
tosti štátnych a náboženských sviat-
kov alebo na organizácii ktorých sa 
podieľa mesto či mestská časť. Kto 
poruší nariadenie a bude piť na za-
kázaných miestach v zakázaných 
časoch, môže dostať pokutu 33 eur. 
Tomu, kto v zakázanej zóne alkohol 
predáva, hrozí pokuta až 6638 eur. 

Okrem mestskej polície majú poku-
tovať aj zamestnanci samosprávy, 
ktorých tým poverí primátor.

Opäť protestuje
Hoci pravidlá platia len odvčera, 

prokuratúra už má na stole podnet 
na ich preskúmanie. Podal ho opäť 
bývalý mestský policajt Pavol Pach-
ník, ktorý podnetmi na prokuratúru 
dosiahol zmenu nielen v Bratislave, 
ale aj iných slovenských mestách. 
V podnete tvrdí, že niektoré usta-
novenia sú v rozpore so zákonom. 
Kritizuje napríklad časové rozpä-
tie zákazu. „Nie je známe, v ktoré 
konkrétne dni, týždne či roky je vy-
medzený zákaz.“ Zákon o ochrane 
zdravia pritom podľa neho neumož-
ňuje vydať celoročný zákaz predaja, 
podávania či požívania alkoholic-
kých nápojov pre všetkých. „Nie-
len primátor, ale aj poslanci sú toho 
názoru, že nemôže si ktokoľvek a 
kedykoľvek popíjať na verejných 
priestranstvách, hlavne nie v lokali-
tách, kde sa pohybuje mládež,“ vraví 
Andrassy. Mesto námietky neberie, 
podľa neho je nariadenie už v súlade 
s tým, čo umožňuje zákon. 

Martina Hilbertová, lut
SME, 2.11.2012

Alkohol Pravidlá
- zákaz platí v noci od 22.00 

do 6.00 (stanice, nástupištia a 100 
metrov od nich);

- stop na takmer celý deň
– od 4.00 do 2.00 v bufetoch 

a kioskoch ktoré sú do 100m od 
škôl, kostolov,

sídla prezidenta aj vlády a pod.;
- pokuty: predajcom do 6638 

eur, popíjajúcim do 33 eur.

Zákaz pitia vonku už nie je nonstop

Rastislav Machunka, Asociácia 
zamestnaneckých zväzov a združení: 
„A preto toto môže byť isté kompen-
začné opatrenie, ale v žiadnom prípade 
určite nenahradí tie výpadky hrubého 
domáceho produktu a samozrejme 
na zamestnanosti, ktoré spôsobí tento 
konsolidačný balíček.“

Redaktorka: „Keď neprší, aspoň 
kvapká. Ak sa však potvrdia úvahy 
o rušení voľna prvého a pätnásteho 
septembra, na budúci rok naša ekono-
mika nedostane ani menšiu injekciu. 

Obidva dni totiž pripadnú na nedeľu. 
Podľa šéfa Ekonomického ústavu aka-
démie vied Milana Šikulu sa takýmto 
prístupom relativizuje zmysel návrhu. 
Dočasne by preto pomohol flexibilnej-
ší kalendár.“

Milan Šikula, šéf Ekonomické-
ho ústavu Slovenskej akadémie vied: 
„Kde by sa v nejakom poradí postupne 
za tých päť rokov, alebo na akú dobu by 
sa to dohodlo, že by sa vyberali sviatky 
tak, aby to pripadlo aj na reálny pracov-
ný deň.“        Rádio Slovensko, 1.11.2012 

Rušenie sviatkov


