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Zvolenský sa obáva  

útokov na rodinu

Ak sa v Európe nezastavia systema-
tické útoky na rodinu a manželstvo, 
vystavujeme sa vážnemu riziku, kto-
ré nebude znamenať len nedostatok 
ľudí v produktívnom veku, ale môže 
urýchliť aj kultúrny, hospodársky, 
sociálny a spoločenský rozklad spo-
ločnosti. Počas Národného konventu 
o Európskej únii to povedal bratislav-
ský arcibiskup a predseda Konferen-
cie biskupov Slovenska Stanislav 
Zvolenský.   (tasr), SME 11/05/2013 

Pápež František dnes na Svätope-
terskom námestí vo Vatikáne vie-
dol obrad, pri ktorom prvýkrát vy-
hlásil svätých. Urobil tak v prípade 
8 stoviek talianskych mučeníkov 
a dvoch misionárov z Latinskej 
Ameriky. Na slávnostnú ceremó-
niu prišli okrem pozvaných hostí aj 
davy veriacich.

Pápež František počas omše 
svätorečil Antonia Brimalda spolu 
s ďalšími 800 mučeníkmi z Otranta 
na juhu Talianska. V roku 1480 po 
príchode osmanskej armády oby-
vatelia mesta odmietli konvertovať 
na islam a sultánove vojská popra-
vili všetkých mužov starších ako 15 
rokov. Pápež František vyhlásil za 
svätú aj Lauru Montoyovú, ktorá za-
čiatkom 20. storočia založila misiu 
na pomoc Indiánom v Kolumbii.

Pápež František: „Matka Laura 
sa rozdala všetkým podľa učenia sv. 
Pavla. Jej duchovné sestry stále žijú 
a prinášajú evanjelium do najvzdia-
lenejších kútov sveta.“

Selmira Parra Montoyová, ve-
riaca z Kolumbie: „Svätá matka 

Laura neúnavne pracovala ako 
misionárka. Zasvätila svoj život 
evanjeliu a učeniu španielčiny. 
Celý svoj život venovala chudob-
ným a domorodým obyvateľom. 
Preto sme radi, že sa stala prvou 
svätou z Kolumbie.“

Reportér: „Hlava Katolíckej 
cirkvi svätorečila aj ďalšiu ženu, 
Mexičanku Mariu Guadelupe Sa-
valovú. Rádová sestra v 20. ro-
koch minulého storočia pomáhala 
chudobným a chránila katolíkov, 
ktorých v tom čase prenasledovala 
mexická vláda.“

Pápež František: „Chudob-
ní, opustení, chorí aj odstrčení, 
všetkým patrí svetlo božie a matka 
Lupita toto svetlo rozdávala bez 
obáv a bez strachu.“

Reportér: „O tom, kto sa stane 
svätým, však nerozhodol pápež 
František. Urobil tak ešte jeho 
predchodca Benedikt XVI. v deň 
keď oznámil, že odstupuje z čela 
katolíckej cirkvi. 

         Tomáš Pilz
 TA3, 12/05/2013

Pochod za život

Tisíce ľudí sa zišli v blízkosti Ko-
losea v centre Ríma aby protesto-
vali proti potratom. Takzvaný Po-
chod za život, ktorý sa uskutočnil 
už tretíkrát, žiada zrušenie zákona 
o interrupciách.

V súčasnosti môžu Talianky 
požiadať o prerušenie tehotenstva 
až do tretieho mesiaca gravidity. 
Do pochodu od Kolosea až k An-
jelskému hradu neďaleko Vatikánu 
sa zapojili rodiny, náboženské or-
ganizácie a katolícke medicínske 
centrá, ale aj pravicoví aktivisti.

                               TA3, 12/05/2013

NAJVYŠŠÍ SPOLU

Najvyšší predstavitelia dvoch kres-
ťanských cirkví sa včera spoločne 
modlili vo Vatikáne, kde pápež Fran-
tišek (vpravo) prijal koptského pápe-
ža Tawadrosa II. (vľavo). Išlo o prvú 
podobnú schôdzku za uplynulých 40 
rokov. Tawadros II. bude vo Vatiká-
ne do pondelka.         Šport 11/05/2013

Pápež vyhlásil svätých

Dve holubice včera oslávili svoju 
slobodu kĺzavým letom nad vati-
kánskym Námestím sv. Petra, a to 
vďaka pápežovi Františkovi. Keď 
sa viezol po námestí v otvorenom 
papamobile počas pravidelnej týž-
dennej verejnej audiencie, niekto 
z davu položil k nemu do vozidla 
bielu vtáčiu klietku s dvoma holu-
bicami. Jeho ochrankár klietku vzal 
a podal mu ju. Pápež bez zaváhania 
otvoril dvierka na klietke, vytiahol 
jednu holubicu a vypustil ju nad ob-
rovské námestie. František sa veľ-

mi snažil vytiahnuť von aj druhého 
vtáka, ktorého perie sa zachytilo na 
mrežiach klietky. Holubica chvíľu 
sedela na pápežovej ruke, potom 
vzlietla aj ona. Na záver audiencie 
František oznámil, že má v pláne 
odcestovať v septembri na talian-
sky ostrov Sardínia. Mesto Buenos 
Aires, kde bol arcibiskupom pred 
zvolením za pápeža, vďačí za svoj 
názov náboženskej svätyni Panny 
Márie v Bonarii pri sardínskej met-
ropole Cagliari a chce túto svätyňu 
navštíviť.                Šport 16/05/2013

FRANTIŠEK A HOLUBICE

Del Potro u pápeža

RÍM - Argentínsky tenista Juan Martín del Potro využil svoj štart na turnaji v Ríme na stretnutie s pápežom Fran-
tiškom. Spolu s ďalšími tenistami navštívil stredajšiu omšu vo Vatikáne a pri tej príležitosti dostal šancu preho-
voriť si so svojím krajanom, ktorý sa stal ako prvý Juhoameričan hlavou katolíckej cirkvi.   Nový Čas 17/05/2013
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Vatikán bol dejiskom historického 
stretnutia. Pápež František prijal 
patriarchu koptskej cirkvi Tawadro-
sa II. Jej najvyšší predstaviteľ bol 
naposledy vo Vatikáne pred štyrid-
siatimi rokmi. V Ríme sú tak v jed-
nom čase traja pápeži - František, 
emeritný pápež Benedikt XVI., aj 
pápež egyptských koptov.

Koptský patriarcha Tawadros 
II. prišiel zagratulovať pápežovi 
Františkovi k zvoleniu za hlavu 
katolíckej cirkvi. Dnešný deň si 
ale nevybral náhodou. Práve dnes 
uplynulo štyridsať rokov od podpí-
sania dokumentu, ktorý naštartoval 
dialóg medzi dovtedy súperiacimi 
kresťanskými cirkvami.

Tawadros Ii., koptský patriar-
cha: „Rozhodol som sa navštíviť 
Vatikán desiateho mája, aby som 
pripomenul výročie podpísania 
spoločnej deklarácie o zbližovaní 
našich cirkví. Za tie roky sme na-
štartovali kvalitný dialóg, ktorý po-
kračuje dodnes.“

Vlado Lichvár, redaktor: 
„Vzťahy katolíckej a koptskej 
cirkvi boli naštrbené od piateho 
storočia nášho letopočtu. Rozde-
ľovali ich rôzne spory. Teraz je ale 
všetko inak.“

Pápež František: „Po storo-
čiach odlúčenia si preukazujeme 
náklonnosť. Táto návšteva posil-
ňuje odkaz priateľstva a bratstva.“

Vlado Lichvár, redaktor: 
„Koptská cirkev má zhruba je-
denásť miliónov veriacich a je 
najväčšou kresťanskou cirkvou 
na Blízkom východe. Najväčšia 
komunita žije v Egypte, kde tvo-
rí asi desať percent obyvateľstva. 
Od zvrhnutia dlhoročného prezi-
denta Husního Mubaraka v roku 
2011 sa však egyptskí kopti sťa-
žujú na diskrimináciu. V posled-
nom čase sa zvýšil aj počet útokov 
na ich svätyne. Podľa analytikov 
to súvisí s rastúcim vplyvom is-
lamistov z Moslimského brat-
stva.“              STV 1, 10/05/2013 

Do Vatikánu pricestoval koptský pápežNeuznané zjavenia

Vatikán už roky čelí vážnym požia-
davkám od slovenských veriacich. 
Tí žiadajú, aby uznal pravosť zjavení 
Panny Márie v Litmanovej a Medžu-
gorí. Vatikán to však stále odmieta. 
Práve dnes si katolíci na celom svete 
pripomínajú výročie uznania zjave-
nia Panny Márie v portugalskej Fa-
time.

Vo svete existuje asi sedemdesiat 
miest, kde sa údajne zjavila Pan-
na Mária. Vatikán uznal asi tretinu 
z týchto zjavení. Jedným z nich je 
to z Fatimy s dátumom trinásty máj 
1917. Panna Mária sa mala zjaviť 
trom deťom, ktorým prezradila ta-
jomstvá, okrem iného o druhej sveto-
vej vojne, o komunistickom Rusku, 
či o atentáte na pápeža.

Jozef Kováčik, KBS: „Fatimské 
zjavenia patria medzi najvýznamnej-
šie.“

Redaktor: „Údajné zjavenia Pan-
ny Márie však vyvolávajú množstvo 
polemík aj medzi samotnými veriaci-
mi na Slovensku. Príkladom sú najmä 
Litmanová a Medžugorie. V Litma-
novej na východnom Slovensku sa 
údajne Panna Mária zjavovala od 
roku 1990 päť rokov dvom miest-
nym dievčatám. Hoci do Litmanovej 
odvtedy prúdia desaťtisíce pútnikov, 
Vatikán toto zjavenie stále neuznal.“

Jozef Kováčik, KBS: „Každé 
takzvané údajné zjavenia sa skúma-
jú, či už z pohľadu vierouky, alebo 
z pohľadu medicíny, psychológie, 
psychiatrie.“

Redaktor: „A asi ešte viac vášní 
vzbudzuje miesto ďalšieho údajné-
ho zjavenia, Medžugorie v Bosne 
a Hercegovine. Zo Slovenska tam 
každý rok prúdia tisíce Slovákov. 
Napríklad Danka Kapánková tam 
bola už dvadsaťšesťkrát. O tom, že 
sa tam skutočne zjavila Panna Mária, 
nemá najmenšie pochybnosti.“

Danka Kapánková: „To už neni 
o viere, ale o tom vašom zážitku.“

Redaktor: „Tak ale nezjavila sa 
vám Panna Mária.“

Danka Kapánková: „Nie, nie, to 
akože vidia ju len vlastne traja vizi-
onári z tých teda šiestich, sa im zja-
vuje každý deň. Ale jednoducho to je 
to, čo tam prežijete v Medžugorí.“

Imrich Gazda, cirkevný analy-
tik: „Miestny biskup k týmto mari-
ánskym zjaveniam zaujal negatívne 
stanovisko. Na druhej strane je však 

známy pozitívny vzťah Jána Pavla II. 
k Medžugoriu.“

Redaktor: „Mnohí slovenskí ve-
riaci čakajú, čo na uznanie Litmano-

vej a Medžugoria povie nový pápež 
František. Jeho postoj zatiaľ nie je 
známy.“

    Rado Igaz, Markíza, 13/05/2013

BRATISLAVA - Hlavné mesto 
Slovenska má nový pravoslávny 
chrám. Jeho výstavba trvala 11 ro-
kov. Chrám sv. Rastislava na To-
mášikovej ulici postavili v byzant-
skom štýle. Kupola sa nachádza vo 
výške 26 metrov. Jeho dominantou 
je drevený ikonostas, teda stena 
s ikonami, ktorá oddeľuje časť pre 
veriacich od svätyne. Na jeho výro-
bu použili dubové drevo, ktoré má 

životnosť až 1 200 rokov. Orna-
menty sú vyrobené ručnou rezbár-
skou prácou a ich zhotovenie trva-
lo viac ako 1 600 hodín. Výstavbu 
sprevádzali viaceré problémy. Kos-
tol chcel najprv postaviť na vlast-
né náklady Alexander Belousov, 
neskôr oznámil, že nemá dostatok 
peňazí. Cirkvi sa podarilo dlh vy-
rovnať.                       
               jt, tas, Nový Čas 13/05/2013

Kňaz uväznil televízny štáb

Akčný kňaz. Aj takto by sa dal nazvať duchovný, ktorý na svojej fare 
v Štetíne uväznil štáb televízie France 24. Nepáčilo sa mu, že v meste 
nakrúcal reportáž o pedofilných kňazoch. Redaktorovi aj kameramanovi
sa po niekoľškých hodinách podarilo ujsť. Incident už rieši miestna die-
céza.           Markíza,  15/05/2013

Bratislava má pravoslávny kostol
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Pouličný umelec v Ríme sa dostal 
do problémov

Byť pápežom je občas kríž. Aj 
falošným. Presvedčil sa o tom slo-
venský umelec, ktorý pôsobil v Rí-
me ako živá atrakcia v kostýme 
pripomínajúcom bývalého ponti-
fika Jána Pavla II. Zatkla ho za to
talianska polícia

Podľa profilu na sociálnej sie-
ti ide o Júliusa Pliška. Ten si za 
svoje pôsobisko vybral ulicu Via 
dei Fori Imperiali. Je to výborné 
miesto, vedie ku Koloseu a denne 
ním prejdú tisíce turistov. Narazíte 
na nej na rímskych centúriov, an-
tických legionárov a podobné živé 
atrakcie. Radil sa medzi ne aj Ján 
Pavol II. v podobe slovenského 
pouličného herca. „Bol to skvelý 
pápež. Veľa ľudí sa so mnou fotí,“ 
uviedol v marci pre britský denník 
The Telegraph. Vtedy bol medzi 
turistami senzáciou. Možno až pri-
veľkou. Prišiel totiž anonym, ktorý 

Pliška udal. Následne si ho vzala na 
starosť talianska polícia. Umelca 
uplynulý piatok zatkli a hrozila mu 
pokuta v rozmedzí 154 - 929 eur. 
Dôvod? „Problém bol v tom, že sa 
až príliš podobal na Karola Wojtylu 
(civilné meno Jána Pavla II. - pozn. 
red.). Bol zadržaný za krádež titulu, 
čo je priestupok,“ uviedla policajná 
hovorkyňa pre agentúru AFP. Pod-
ľa našich informácií bol však Pliško 
obratom prepustený.

Oblečenie mu zhabali
Slovák však prišiel o svoje ob-

lečenie. Pápežskú sutanu mu zha-
bali. „Pokiaľ by bol oblečený ako 
Tutanchamón, nič by sa nestalo,“ 
dodal ďalší príslušník polície. Ako 
informoval hovorca Ministerstva 
zahraničných vecí SR Boris Gan-
del, „slovenskú stranu nik oficiálne
nepožiadal o pomoc,“ takže tento 
prípad neevidujú a ani sa v ňom ne-
môžu angažovať. (tt), Plus jeden deň 
13/05/2013

Trnava podporí  
Noc kostolov

Mesto Trnava podporí tohtoročnú 
Noc kostolov sumou 5.000 eur, ktoré 
poskytne farskému úradu Sv. Miku-
láša. Radnica od podujatia odporúča 
viac turistov, zvýšenie informova-
nosti o ponuke v cestovnom ruchu 
a zviditeľnenie trnavských kostolov. 
Noc kostolov sa v tomto roku bude 
konaťna budúci týždeň v piatok, 24. 
mája. Cieľom podujatia je otvoriť 
kostoly na niekoľko hodín pre verej-
nosť a ponúknuť zaujímavý program 
aj tým ľuďom, ktorí tam bežne ne-
chodia.    Rádio Regina BA, 13/05/2013

Cintorínoví vandali

Spúšť na cintoríne neďaleko gréc-
kokatolíckeho kostola v Senci majú 
na svedomí dvaja mladíci. Starší má 
dvadsaťtri rokov, mladší iba sedem-
násť. Po ich vyčíňaní zostalo po-
škodených až dvadsaťštyri hrobov. 
Polícia vypátrala mladíkov v mimo-
riadne krátkom čase, vraj aj vďaka 
úzkej spolupráci s mestskou polí-
ciou. Podľa našich informácií mladí-
ci bývajú v staršom rodinnom dome 
v Senci. V podstate hneď za plotom 
cintorína. Sú obvinení z trestného 
činu hanobenia miesta posledného 
odpočinku.          TV JOJ,  13/05/2013

Moskva zakázala pochod 
homosexuálov

Moskovská radnica definitívne za-
kázala pochod, ktorý chceli na bu-
dúcu sobotu usporiadať členovia 
miestnej homosexuálnej komunity. 
Dlhotrvajúce rokovania o povolení 
akcie radnica uzavrela prehlásením, 
že „mesto nič také nepotrebuje“. 
(čtk), Pravda 15/05/2013

Slovenského imitátora pápeža zadrža-
la talianska polícia. Rodený Michalov-
čan Július Pliško sa tam už niekoľko 
rokov prezlieka za nebohého pápeža 
Jána Pavla II. a turisti sa s ním foto-
grafujú. Nám sa s ním dnes podarilo 
spojiť. Hovorí o sebe, že je atrakcia 
a fotením sa s turistami nerobí nič zlé.

Karol Wojtyla z poľských Wa-
dowíc, alebo Július Pliško zo sloven-
ských Michaloviec? Títo dvaja muži sa 
nikdy nestretli, no pre niektorých rím-
skych turistov sú si navlas podobní.

Július Pliško, „dvojník“ Jána Pavla 
II.: „Jeden milión turistov sa so mnou 
tuná fotí v Ríme. To neni sto turistov, 
to je... príde tu milión turistov a všetci 
chcú mať fotku, lebo je to strašná po-
dobnosť, ktorú ja mám.“

Samuel Migaľ, redaktor: „Seba-
vedomie tomuto Michalovčanovi roz-
hodne nechýba. Ošľahaný talianskym 
vetrom sa to na ulici rozhodne nechystá 
ani zďaleka zabaliť. Falošného pápeža 
neodradí ani nedávny krátky pobyt na 
tamojšej polícii. Svoje zadržanie si vy-
svetľuje tak, že prekáža ortodoxným 
katolíkom.“

Július Pliško, „dvojník“ Jána Pavla 
II.: „Policajti povedali, že musia uro-

biť svoj pracovný postup, spísali to. 
Však ja som na slobode. Inakšie by 
ma zavreli, nie?“

Samuel Migaľ, redaktor: „Z dvoj-
níka dnes blahoslaveného Jána Pavla 
II. sa stala turistická atrakcia. Fotogra-
fia s ním sa do cestovateľských albu-
mov dostane zrejme hneď vedľa rím-
skych pamiatok. Hovorca slovenských 
biskupov dnes odmietol akokoľvek 
komentovať počínanie tohto Slováka, 
ktorý sa prezlieka za niekdajšieho pá-
peža. Na rozdiel od ľudí na sociálnej 
sieti.“

Zdroj - Facebook
Tomas: „Mali ho riadne uchňapať, 

robí si srandu z pápeža.“
Zdroj - Facebook
Bibi: „Bože, ľudia imitujú Chapli-

na, Monroe, Sinatru, tak nevidím žiad-
ne porušenie ničoho.“

Samuel Migaľ, redaktor: „Rov-
naký názor má aj samozvaný dablér. 
Údajne mu vôbec nejde o peniaze. Bý-
valý baník totiž zo zarobených peňazí 
vraj nežije iba sám, ale niečo dáva aj 
na charitu.“

Július Pliško, „dvojník“ Jána Pavla 
II.: „Hlavne, prosím vás, zdôrazňujem, 
tisíckrát vám, prosím vás, preboha, 

Zatkli slovenského Jána Pavla II.  

Zadržaný „slovenský pápež“

zdôrazňujem vám, že toto robím na 
pamiatku pápeža. Každý chce mať fot-
ku pápeža. Týmto pápež stále je medzi 
nami a žije.“  JOJ, 15/05/2013
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Ján Sokol svoj súd  
s časopisom prehral

Súd zamietol žalobu bývalého arci-
biskupa, aj keď týždenník .týždeň 
nepredložil dôkazy.

Arcibiskup na dôchodku Ján So-
kol sa od časopisu .týždeň nedočká 
ospravedlnenia a nedostane žiadne 
odškodné. Krajský súd v Trnave po-
tvrdil rozhodnutie prvostupňového 
súdu, ktorý zamietol Sokolovu ža-
lobu na ochranu osobnosti a žiadosť 
o odškodné 50-tisíc eur. Vydavateľ-
stvo W Press žaloval Sokol za sériu 
článkov z roku 2009 o prevode sumy 
500 miliónov korún z predaja cirkev-
ných pozemkov na bývalého agenta 
ŠtB Štefana Náhlika. Išlo o pozem-
ky na Zlatých pieskoch v Bratislave, 
kde teraz stojí Tesco. „Súd prvého 
stupňa vo veci vykonal dostatočné 
dokazovanie, náležito zistil skutko-
vý stav a vec i správne právne posú-
dil,“ povedal predseda senátu. Sokol 
prevod popieral. Šéfredaktor .týždňa 
Štefan Hríb v máji 2010 vypovedal, 
že dôkazy nemá. „Dôkazy sa dajú 
získať len prostredníctvom prístupu 
k bankovým účtom a účtovníctvu 
arcidiecézy, ku ktorým sa ako novi-
nár nedostanem.“ Tvrdil, že infor-
mácie čerpal z troch dôveryhodných 
zdrojov. Jedným z nich bol bývalý 
poslanec František Mikloško, druhé 
dva odmietol prezradiť. Odvolaný 
trnavský arcibiskup Róbert Bezák 
vypovedal, že sumu 500 miliónov 
za predaj v účtoch cirkvi nezaregis-
troval. Konečná suma za predaj bola 
podľa neho 200 miliónov korún, ani 
táto suma však nebola v účtovníctve 
evidovaná. Tiež vypovedal, že Náhlik 
na arcibiskupskom úrade u Sokola 
pracoval, bol zrejme jeho poradcom 
a v niektorých veciach mal plnú moc. 
Okresná sudkyňa Jana Hanzlíková 
v zdôvodnení svojho verdiktu v mar-
ci 2012 napísala, že ak je možný dvo-
jaký výklad určitého tvrdenia vo ve-
rejnom záujme, malo by sa vykladať 
v prospech slobody prejavu. Sokolov 
právny zástupca Ján Čarnogurský ml. 
označil rozsudok za absurdný. Hríb 
konečný verdikt víta. „Zverejnili sme 
len menšiu časť z temného pôsobenia 
pána Sokola. Neskorší vývoj a najmä 
spôsob odvolania jeho nástupcu Ró-
berta Bezáka, ktorý chcel urobiť po-
riadok v hospodárení diecézy, to iba 
potvrdil.“ (sita, bum), SME 16/05/2013

Krajský súd v Trnave sa stotožnil 
s verdiktom tamojšieho okresného 
súdu a nevyhovel odvolaniu bý-
valého arcibiskupa Jána Sokola, 
ktorý sa domáhal ochrany osob-
nosti a poskytnutia náhrady nema-
jetkovej ujmy vo výške 50tisíc eur. 
Emeritný trnavský arcibiskup ža-
loval vydavateľa časopisu .týždeň, 
spoločnosť W PRESS, a. s., za to, 
že v máji 2009 uverejnil články au-
tora Štefana Hríba, podľa ktorých 
mal Sokol previesť pol miliardy 

slovenských korún na účet býva-
lého agenta Štátnej bezpečnosti 
Štefana Náhlika. Ten mal byť kľú-
čovou postavou akcie rozloženia 
tajného rádu františkánov. V kauze 
súd vypočul viacerých svedkov, 
okrem iných aj už bývalého trnav-
ského arcibiskupa Róberta Bezáka, 
bratislavského arcibiskupa Stani-
slava Zvolenského, ktorý v danom 
čase v Trnave pôsobil, i novinára 
Hríba.              (tasr), HN 16/05/2013

Sokol nevysúdil odškodné 50-tisíc od vydavateľstva

Banská Bystrica nakoniec nezru-
ší žiadnu školu. Rozhodli o tom 
mestskí poslanci, ktorí schválili po-
sledný návrh primátora. Ten chcel 
pôvodne pre nedostatok peňazí za-
tvoriť dve školy. Potom ich navrhol 
previesť na cirkev. Teraz hovorí 
o vnútornom šetrení a tvrdí, že by 
školy zrušil, 40 učiteľov zostane na 
ulici.

Rodičia detí a učitelia dvoch 
banskobystrických škôl si môžu 
vydýchnuť. Po dlhých mesiacoch 
sa pre nich skončilo obdobie ne-
istoty. Ich školy nezrušia a ani ne-
prejdú na cirkev.

Peter Gogola (nezávislý), pri-
mátor Banskej Bystrice: „Nepred-
kladám návrh na vyradenie niek-
torej zo základných škôl v Banskej 
Bystrici.“

Reportér TA3: „Toto stanovisko 
je nateraz konečné a definitívne.
Hoci primátor ešte v januári tvr-
dil, že školy nebude rušiť, neskôr 
navrhol dve z nich vyradiť zo siete. 
Potom ich ponúkol cirkvi, po ne-
odsúhlasení poslancami ale návrh 
stiahol späť. Rodičia a učitelia boli 
z toho zúfalí.“

Učitelia a rodičia ZŠ: „Nálada 
je veľmi zlá.“

Učitelia a rodičia ZŠ: „Sme 
sklamaní z toho.“

Učitelia a rodičia ZŠ: „Samo-
zrejme nás to trápi.“

Učitelia a rodičia ZŠ: „Žiadna 
istota tu teda nie je.“

Reportér TA3: „Nezrušenie 
škôl považujú poslanci za Pyrho-
vo víťazstvo. Ani oni však nenašli  

odvahu na to, aby primátorov návrh 
zmenili.“

Tomáš Novanský (Smer-SD), 
poslanec MsZ v Banskej Bystrici: 
„Ja predpokladám ale, že nás ten-
to problém, je len presunutý, takže 
nás len počká a budeme túto situ-
áciu musieť riešiť možno v budú-
com roku.“

Vladimír Pirošík (nezávislý), 
poslanec MsZ v Banskej Bystri-
ci: „Tá situácia v demografii a vo
financiách postúpi tak ďaleko, že
rušiť bude treba nie dve, ale tri 
a možno až štyri školy. Čiže opa-
kujem možno dnes mnohí rodičia 
oslavujú, ale obávam sa, že tie 
problémy skôr, neskôr sa vrátia.“

Reportér TA3: „Vnútornou ra-
cionalizáciou mesto ušetrí iba 50-
-tisíc eur. Deficit je ale takmer 300-
-tisíc. Rezervy budú musieť hľadať 
školy aj úrad. Primátor zrazu tvrdí, 
že dotovanie škôl má zmysel.“

Peter Gogola (nezávislý), pri-
mátor Banskej Bystrice: „Všetci 
učitelia a nepedagogickí pracovní-
ci by tým pádom skončili na ulici. 
A to sa jedná o 40 učiteľov a ja si 
myslím, že aj aspekt zamestnanosti 
je niečo, čo by sme nemali prehlia-
dať.“

Reportér TA3: „Nekonečný prí-
beh okolo rušenia dvoch bansko-
bystrických škôl sa teda uzavrel. 
Minimálne na tento rok a keďže 
v budúcom budú voľby, opätovne 
otvoriť tento problém si zrejme 
nikto netrúfne.      

Martin Dušička
TA3, 16/05/2013

Školy nakoniec nezrušia


