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(21.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 6/18; - / Jaroslav
Barborák)

120. ÚPN žiada od Generálnej prokuratúry SR spis k sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 14:00; por. 2/4; Jana Balková / Jana Balková)
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121. Oslavy 30. výročia Sviečkovej manifestácie
(21.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 5/14; Simona Simanová / Simona Simanová)

122. Reakcia generálnej prokuratúry na výzvu ÚPN
(21.03.2018; Rozhlasová stanica FM; Správy; 17.00; por. 2/4; - / Jana Balková)

123. ÚPN žiada materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 12/23; Júlia Kavecká / Júlia Kavecká)

124. Tridsiate výročie sviečkovej manifestácie
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 14/23; Ján Heriban / Júlia Kavecká)

125. V Bratislave sa manifestovali za život
(21.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 12/26; Viliam Stankay / Viliam Stankay)

126. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.bratislava.dnes24.sk; Bratislava, , s. -; TASR)

127. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život. Vystúpia aj niektoré známe
tváre
(21.03.2018; www.bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby, 09:09, s. -; Redakcia)

128. AKTUALIZUJEME: Vládna kríza - vstup na vlastné riziko
(21.03.2018; www.dalito.sk; Dalito - They Made It!, , s. -; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 21. marca 2018 0 0
1.1K zhliadnutí)

129. Slovenskí historici žiadajú odpovede: Chcú dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

130. V Bratislave bude dnes manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť
(21.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 07:45, s. -; TASR)

131. Historici žiadajú od Generálnej prokuratúry dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 10:00, s. -; TASR)

132. ÚPN chce, aby prokuratúra sprístupnila dokumenty o Sviečkovej manifestácii z roku 1988
(21.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 10:33, s. -; BRATISLAVA/TASR)

133. V Bratislave sa v stredu uskutoční spomienka 30. výročia Sviečkovej manifestácie
(21.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

134. Ústav pamäti národa si vyžiadal dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

135. Bratislavu čaká manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť
(21.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)

136. ÚPN žiada od prokuratúry dokumenty o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)

137. ÚPN žiada Generálnu prokuratúru, aby sprístupnila dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

138. RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie: Sviečkovú manifestáciu
(21.03.2018; www.24hod.sk; Kultúra, , s. -; Teraz.sk, TASR)
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139. Na 30. výročie Sviečkovej manifestácie zaostrí aj RTVS
(21.03.2018; www.pravda.sk; Kultúra, , s. -; TASR)

140. Matovič (OĽaNO): Prezident Andrej Kiska sa nepostavil na stranu mafie
(21.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 21:53, s. -; vef)

141. V piatok pôjdu opäť do ulíc, symbolicky s kvetom
(21.03.2018; www.mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Spravodajstvo, , s. -; Bernadetta Pitoňáková)

142. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 07:45, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

143. ÚPN žiada GP, aby mu odovzdala materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 09:49, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

144. RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie: Sviečkovú manifestáciu
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 11:20, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

145. GP SR: Historici mohli nazrieť do spisu o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:29, s. -; TASR, Andrej Smatana)

146. Historici žiadajú chýbajúce materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

147. 09:45; ÚPN žiada generálnu prokuratúru, aby mu odovzdal...
(21.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 09:45, s. -; Minúta po minúte)

148. Historici sa pokúšajú dostať k spisu o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

149. ÚPN: Žiada GP, aby sprístupnila dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

150. Historici chcú od Generálnej prokuratúry dokumentáciu k Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

151. Výzva predstaviteľom štátu a politických strán: Žena si zaslúži viac ako potrat!
Najmasovejšou demonštráciou po roku 1989 bol Pochod za život!
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

152. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, jsu; ml ))

153. Tridsiate výročie od Sviečkovej manifestácie si pripomenú viacerými akciami
(21.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ml; ml ))

154. GP SR: Historici mohli nazrieť do spisu o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

155. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

156. ÚPN žiada GP, aby mu odovzdala materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)
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157. Anton Ziolkovský: Slovensko nebude slušné, dokým zákonmi umožňuje zabíjanie
nenarodených detí
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Facebook)

158. Ústav pamäti národa žiada Generálnu prokuratúru SR, aby mu odovzdala materiály o
Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

159. Sú len hluční. Spoločnosti nevedia dať hodnoty. Možno preto žiadajú len slušné Slovensko a
nie morálku
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

160. Organizuje pochod študentov, z ktorého je zrazu hlavná akcia v Bratislave: Demokraciu za
nás nik nevybuduje
(22.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Redakcia)

161. Zajtrajší protest v Bratislave zrušili
(22.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 3/14; Simona Simanová / Simona Simanová)

162. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(22.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/18; Ján Heriban / Lucia Pálešová)

163. AKTUALIZUJEME: Vládna kríza - vstup na vlastné riziko
(22.03.2018; www.dalito.sk; Dalito - They Made It!, , s. -; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 22. marca 2018 0 0
1.1K zhliadnutí)

164. Mikloško: Trpezlivosť tých, čo boli pred 30 rokmi so sviečkami na námestí, slávila víťazstvo
(22.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

165. Kde všade sa chystajú vyjsť Slováci do ulíc
(22.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 13:35, s. -; Ján Debnár Rudolf Sivý)

166. Piatkový bratislavský pochod povedú vysokoškoláci
(22.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 13:35, s. -; Ján Debnár)

167. Sedem poznámok k Marcu 2018
(22.03.2018; www.postoj.sk; Politika, , s. -; Vladimír Palko)

168. V Bratislave pochod zrušili, v Považskej Bystrici srievod bude
(22.03.2018; www.mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Spravodajstvo, , s. -; Bernadetta Pitoňáková)

169. ÚPN žiada dokumenty z roku 1988
(22.03.2018; Denník N; mut. , PROFIL , s. 8; tasr)

170. ÚPN žiada dokumenty o sviečkovej manifestácii
(22.03.2018; Plus jeden deň; AKTUÁLNE , s. 3; tasr)

171. Zaznel umieračik
(22.03.2018; Plus 7 dní; č. 12, HISTÓRIA , s. 46,47,48; LADISLAV ŠVIHRAN)

172. Žiadajú dokumenty o sviečkovej manifestácii
(22.03.2018; Pravda; mut. , Slovensko , s. 8; tasr)

173. STRUČNE
(22.03.2018; Šport; mut. , ZO SVETA, Z DOMOVA , s. 18; PETER DODEK)
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174. Británia spomína: Uplynul rok od teroristického útoku v Londýne
(22.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 18:41, s. -; TASR, Katarína Bačová)

175. 14:06; V Považskej Bystrici sa v piatok zhromaždenie Za s...
(22.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:06, s. -; Minúta po minúte)

176. Po skupine Za slušné Slovensko preberajú bratislavský pochod vysokoškoláci, akcie po
krajine pokračujú
(22.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:11, s. -; Marianna Onuferová, Daniel Vražda)

177. 17:55; V marci 1988 bola v Bratislave Sviečková manifes...
(22.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 17:55, s. -; Minúta po minúte)

178. Mikloško víta rozhodnutie iniciátorov protestov Za slušné Slovensko zrušiť manifestáciu v
Bratislave
(22.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

179. RTVS si pripomenie Sviečkovú manifestáciu. Od protikomunistického prostestu uplynie 30
rokov
(22.03.2018; www.strategie.hnonline.sk; Stratégie, 11:47, s. -; TS)

180. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim Gauck
(23.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 12:21, s. -; TASR)

181. HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 16:51, s. -; TASR)

182. Mikloško: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť
(23.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 17:10, s. -; TASR)

183. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Z prvej ruky; 12:30; por. 1/1; Marta Jančkárová / Marta Jančkárová)

184. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/18; Ján Heriban / Kristína Hatarová)

185. Moc na námestí
(23.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; desjano)

186. AKTUALIZUJEME: Vládna kríza - vstup na vlastné riziko
(23.03.2018; www.dalito.sk; Dalito - They Made It!, , s. -; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 23. marca 2018 0 0
1.1K zhliadnutí)

187. Slovenské národné povstanie je najvýznamnejšou historickou udalosťou
(23.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; SITA)

188. VIDEO: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť, uviedol Mikloško
(23.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Roman Martiška)

189. Posvätné
(23.03.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Redakčné, , s. -; Zuzana Kepplová)

190. Nedeje sa často, aby sa spoločnosť takto scelila [akt.18:06:43]
(23.03.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Redakčné, , s. -; Zuzana Kepplová)
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191. Ďalšia slovenská osmička: 30 rokov od Sviečkovej demonštrácie
(23.03.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 07:34, s. -; Zora Bútorová)

192. Nepremárniť obetu komunistických väzňov
(23.03.2018; www.postoj.sk; Kultúra, , s. -; Timotej Križka)

193. RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie - Sviečkovú manifestáciu
(23.03.2018; www.masmedialne.info; masmedialne.info, , s. -; By redakcia)

194. Sledujeme vás a ak bude treba, prídeme zas, odkázali ľudia politikom
(23.03.2018; www.mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Spravodajstvo, , s. -; Miroslav Pastorek)

195. Ďalšia slovenská osmička: 30 rokov od Sviečkovej
(23.03.2018; Denník N; mut. , ARGUMENTY , s. 20; ZORA BÚTOROVÁ)

196. Ukradnutá "sviečková"
(23.03.2018; Denník N; mut. , PUBLICISTIKA , s. 18; MICHAL HVORECKÝ)

197. Organizuje náhradný pochod: Študenti sú za zmenu
(23.03.2018; Denník N; mut. , SPRAVODAJSTVO , s. 2; VERONIKA FOLENTOVÁ)

198. Protesty v mestách pokračujú aj dnes
(23.03.2018; Denník N; mut. , SPRAVODAJSTVO , s. 2,3; MARIANNA ONUFEROVÁ, DANIEL VRAŽDA)

199. Vraždy vyhnali ľudí do ulíc aj pred tridsiatimi rokmi
(23.03.2018; Denník N; mut. , VÍKEND , s. 10,11,12,13; VERONIKA PRUŠOVÁ)

200. Keď sa Slováci vzopreli komunistom
(23.03.2018; Hospodárske noviny; mut. , PUBLICISTIKA , s. 7; Pavel Novotný)

201. Policajti vytrhávali ľudí z davu a vliekli ich do áut v uličkách
(23.03.2018; Hospodárske noviny; mut. , PUBLICISTIKA , s. 7; Pavel Novotný)

202. Historici žiadajú dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(23.03.2018; Pravda; mut. , Slovensko , s. 9; Soňa Pacherová)

203. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim Gauck
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:06, s. -; TASR, Andrej Smatana)

204. Sviečkovou manifestáciou ľudia poukázali na náboženské a ľudské práva
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 15:20, s. -; TASR, Elena Zúborová)

205. Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Š. Poláka
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 15:53, s. -; TASR, Elena Zúborová)

206. Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:19, s. -; TASR, Andrej Smatana)

207. Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:26, s. -; TASR, Elena Zúborová)

208. HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:42, s. -; TASR, Andrej Smatana)

209. Policajti vytrhávali ľudí z davu a vliekli ich do áut v uličkách
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(23.03.2018; www.hnonline.sk; Slovensko, 00:00, s. -; Pavel Novotný)

210. V Považskej Bystrici pokračujú protesty aj po vymenovaní novej vlády
(23.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 11:38, s. -; Lukáš Vráblik)

211. 12:04; Bývalý nemecký prezident Joachim Gauck navštív...
(23.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:04, s. -; Minúta po minúte)

212. Sviečková demonštrácia: Išli sme do toho ako nevinné deti [akt.14:32:14]
(23.03.2018; www.plus.sme.sk; Sme Plus / Plus, , s. -; Boris Vanya,Ela Rybárová)

213. Sviečková demonštrácia: Išli sme do toho ako nevinné deti
(23.03.2018; www.plus.sme.sk; Sme Plus / Plus, , s. -; Ela Rybárová, Boris Vanya)

214. Brutálny zásah československej polície rozbil mnohé ilúzie, písal Die Welt
(23.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; František Neupauer)

215. Mikloško: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť
(23.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

216. Najpozitívnejšie vnímanou historickou udalosťou je SNP, vyplýva z prieskumu
(23.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

217. Konferencia biskupov Slovenska chystá sériu troch podujatí k tridsiatemu výročiu Sviečkovej
manifestácie
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

218. Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 24.-30. mar
(23.03.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 08:09, s. -; TASR)

219. Oslavy 30. výročia Sviečkovej pokračujú, mladí vyslovia prosby za Slovensko
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, sv, pko; ml ))

220. Na Univerzite Komenského bude výstava k výročiu Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, uk; ml ))

221. Výročie Sviečkovej manifestácie pripomenie mladým aj tím P18 v Prešove
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, kt; ml ))

222. Pokyny pre médiá na nedeľnej slávnosti k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ml; ml ))

223. Pozvánka na otvárací koncert ďalšieho ročíka festivalu Cíferská hudobná jar
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, dca; ml ))

224. Mikloško: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

225. Česi a Slováci sa v Bratislave radili ako sa vysporiadať s korupciou
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Kancelária europoslanca Branislava Škripeka)

226. Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

227. HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
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(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

228. Sviečkovou manifestáciou ľudia poukázali na náboženské a ľudské práva
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

229. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim Gauck
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

230. Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Š. Poláka
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

231. Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Štefana Poláka
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

232. Výročie Sviečkovej manifestácie pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:Foto:TK KBS)

233. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim Gauck
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

234. Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

235. Túto sobotu vo Víkende: Nastane čas na zmenu zmeny času?
(23.03.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

236. Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 18:08, s. -; TASR)

237. KSČ bojovala voči Sviečkovej manifestácii ako sa len dalo: Študentom dali voľno a v televízii
pustili Angeliku
(24.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

238. Komunisti sa snažili od Sviečkovej manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou, vraví historik Letz
(24.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 14:45, s. -; TASR)

239. Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejový kanonier Marián Šťastný
(24.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 21:00, s. -; TASR)

240. Rekonštrukcia sviečkovej manifestácie
(24.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/20; Pavol Hudák / Kristína Hatarová)

241. Rekonštrukcia zásahu proti veriacim
(24.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/15; Blanka Dóková / Zuzana Závodská, Jozef
Dúbravský)

242. Policajný zásah proti sviečkovej manifestácii
(24.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 9/31; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník)

243. Sviečková manifestácia - prieskum
(24.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 8/31; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník)

244. Bratislava: Sviečková manifestácia - 30 rokov
(24.03.2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 2/20; Peter Petrus / Ľuboš Sarnovský)
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245. Bratislava: Rekonštrukcia manifestácie
(24.03.2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 3/20; Adriana Kmotríková / Adriana Kmotríková)

246. Na Hviezdoslavovom námestí si zaspomíname na Sviečkovú manifestáciu
(24.03.2018; www.bratislava.dnes24.sk; Bratislava, , s. -; TASR)

247. VIDEO: Na dnes pripravili umelci rekonštrukciu Sviečkovej demonštrácie z roku 1988
(24.03.2018; www.bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby, 13:16, s. -; TASR, video: YouTube, foto: TASR)

248. FOTO Spomienka na Sviečkovú manifestáciu: Tvrdý zásah komunistov, kŕče zúfalstva
končiaceho režimu
(24.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR, ČTK)

249. Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 18:00, s. -; TASR)

250. Študentské voľno a v televízii Angelika: Takto chcel režim zabrániť Sviečkovej manifestácii
(24.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 09:23, s. -; BRATISLAVA/TASR)

251. Komunisti sa bránili nielen vodnými delami, ale aj voľnom preštudentov a Angelikou v
televízii
(24.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

252. Angelika a vodné delá mali odlákať k účasti na sviečkovej manifestácii
(24.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)

253. Sviečková manifestácia potvrdila potenciál i organizovanosť tajnej cirkvi
(24.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)

254. Na sviečkovú manifestáciu spomínali aj na humenskom námestí
(24.03.2018; www.hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Spravodajstvo z Horného Zemplína, , s; Jana
Otriová)

255. Odvaha
(24.03.2018; www.pravda.sk; Názory, , s. -; Pravda)

256. Andrej Kiska sa stretne s bývalým nemeckým prezidentom Joachimom Gauckom
(24.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 08:57, s. -; vef)

257. Sviečky hasili vodnými delami
(24.03.2018; Sme; mut. , Titulná strana , s. 1; Ela Rybárová, Boris Vanya)

258. Posvätné
(24.03.2018; Sme; mut. , Titulná strana , s. 1; Zuzana Kepplová)

259. Mikloško: Išli sme do toho ako nevinné deti
(24.03.2018; Sme; mut. , VÍKEND , s. 2,3; Ela Rybárová, Boris Vanya)

260. Stalo sa 25. marca
(24.03.2018; Pravda; mut. , Krížovky , s. 7; Redakcia)

261. myslím si - Odvaha
(24.03.2018; Pravda; mut. , názory , s. 40; Marián Repa)

262. Vodnými delami proti sviečkam
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(24.03.2018; Pravda; mut. , neznáma história , s. 20,21,22; Vladimír Jancura)

263. Najlepšie hodnotíme Povstanie
(24.03.2018; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 6; Redakcia)

264. Hviezdna polhodinka Slovenska
(24.03.2018; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 6,7; Soňa Pacherová)

265. PRIPOMÍNAME SI
(24.03.2018; Slovenské národné noviny; č. 12, ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ , s. 12; jč)

266. ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
(24.03.2018; Slovenské národné noviny; č. 12, ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ , s. 12; se)

267. R. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 08:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

268. Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 09:25, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

269. Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 11:25, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

270. Na Hviezdoslavovom námestí priblížia priebeh Sviečkovej manifestácie
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

271. Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:00, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

272. Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:24, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

273. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 14:16, s. -; TASR, Jaroslav Taldík)

274. Autá, obušky a zatýkanie. Ľudia si pripomenuli Sviečkovú manifestáciu
(24.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

275. V Bratislave si pripomenuli Sviečkovú manifestáciu
(24.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

276. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

277. Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
(24.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

278. Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili k peňažným trestom i väzeniu
(24.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

279. KDH pred výročím Sviečkovej manifestácie žiada vládu o zabezpečenie dodržiavania slobôd
ľudí
(24.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

280. Profesor Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
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(24.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TASR; ml ))

281. Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje za prvý rok
(24.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ACN; ml ))

282. Na demonštrujúcich po rokoch opäť útočili húkajúce "antony"
(24.03.2018; www.tyzden.sk; .týždeň, , s. -; .denisa Gdovinová)

283. Pohľadnica zo študentského pochodu #niejenamtojedno
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Ivan Lehotský)

284. R. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

285. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila potenciál i organizovanosť tajnej cirkvi
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

286. Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

287. Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

288. Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

289. Na Hviezdoslavovom námestí priblížia priebeh Sviečkovej manifestácie
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

290. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

291. Historik: Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

292. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

293. Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

294. Hviezdna polhodinka Slovenska
(24.03.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

295. Kiska odmietol ísť na slávnostný koncert ku Sviečkovej manifestácii. Prekážajú mu pozvaní
fašisti
(25.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Redakcia)

296. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 17:01, s. -; TASR)

297. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 18:47, s. -; TASR)

298. Konferencia biskupov reaguje na Kiskovo rozhodnutie: Pri pozývaní na podujatia, nerobíme
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politiku
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

299. Kiska si pripomenul výročie Sviečkovej manifestácie: Je to jeden z najúžasnejších okamihov
histórie
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

300. Kiska nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie. Prekážajú mu pozvaní fašisti
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

301. Pripomíname si 30. výročie Sviečkovej manifestácie. Na udalosť zaspomínal Čarnogurský aj
Danko
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

302. Dokázali sme si, že sa dá verejne protestovať proti komunizmu, hovorí o Sviečkovej
manifestácii Čarnogurský
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 11:55, s. -; TASR)

303. Prezident nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie. Dôvod? To neuhádnete
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 15:35, s. -; TASR)

304. Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný, reaguje ĽSNS na neúčasť
prezidenta na koncerte k výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 17:00, s. -; TASR)

305. Hystéria, útoky a vyhrážky nás nemôžu denne bičovať. Je to platforma pre nárast
extrémizmu, uvádza Danko
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 17:45, s. -; TASR)

306. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z našich najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 18:30, s. -; TASR)

307. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 22:05, s. -; tan, pas)

308. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 2/9; Zoltán Rácz / Rado
Tomeš)

309. Nezávislosť a dôveryhodnosť polície
(25.03.2018; Televízna stanica TA 3; V politike; 11.00; por. 3/3; Norbert Dolinský / Norbert Dolinský)

310. Kiska na koncert venovaný sviečkovej manifestácii nepôjde
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 17.00; por. 1/2; - / Mária Kašiarová)

311. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 2/21; Pavol Hudák / Kristína Hatarová)

312. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 2/11; Zoltán Rácz /
Marta Jančkárová)

313. Výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/15; - / Gabriela Marchevská, Jozef Dúbravský)
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314. Zvolenský: sloboda je dar
(25.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 4/15; - / Gabriela Marchevská, Jozef Dúbravský)

315. 30 rokov od Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 1/22; Silvia Majerová / Ľubomír Bajaník)

316. A. Kiska zrušil účasť na pamätnom koncerte
(25.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 2/22; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník)

317. 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 3/22; Zuzana Javorová / Viktor Vincze; Lenka
Vavrinčíková)

318. Slávnostný program k výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 3/22; Silvia Majerová, Ľubomír Bajaník / Ľubomír
Bajaník)

319. Bratislava: 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 1/19; Alena Malchová / Adriana Kmotríková; Ľuboš
Sarnovský)

320. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; por. 2/7; Zoltán Rácz / Peter
Kollárik)

321. Sviečková manifestácia včera a dnes, alebo boj za slobodu nikdy nekončí.
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Blog, 08:00, s. -; Lukáš Račko)

322. Kto zaranžoval sviečkovú manifestáciu.
(25.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; miramar)

323. FOTO: Takto vyzerala rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie po 30 rokoch
(25.03.2018; www.bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby, 14:00, s. -; ars, foto: TASR)

324. Prezident Kiska nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie: Dôvodom sú
kotlebovci!
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 14:53, s. -; TASR)

325. Prezident nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie, kotlebovci reagujú: Tvrdé
slová
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 16:06, s. -; TASR)

326. Premiér Pellegrini: Sviečková manifestácia bola jedným z našich najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 16:36, s. -; TASR)

327. Konferencia biskupov Slovenska o ráznom kroku prezidenta: Prečo sme na koncert pozvali
kotlebovcov
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 16:40, s. -; TASR)

328. Kiska vzdal hold účastníkom sviečkovej manifestácie: Ide o jeden z najúžasnejších okamihov
histórie Slovenska
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 20:55, s. -; TASR)

329. Historická udalosť Slovenska: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny, tvrdia
politici
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(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

330. FOTO Politici o Sviečkovej manifestácii: Jeden najúžasnejších okamihov histórie, povedal
Kiska
(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

331. Kiskov razantný postoj, na koncert k Sviečkovej manifestácii neprišiel: Dôvod? Kotlebovci
(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

332. Historická udalosť Slovenska: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny, tvrdia
politici
(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

333. Prezident nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 15:38, s. -; TASR)

334. Biskupi pozvali na koncert kotlebovcov, Kiska neprišiel
(25.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 17:42, s. -; TASR)

335. Kiska na koncerte k Sviečkovej manifestácii nebude: Dôvodom je "pozvanie fašistov"
(25.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 16:29, s. -; BRATISLAVA/TASR)

336. Sviečkovú manifestáciu teraz niektorí prirovnávajú aj k nedávnym protestom na Slovensku
(25.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 19:00, s. -; BRATISLAVA/TV Markíza)

337. Na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie pozvali aj Kotlebu, Kiska prísť odmietol
(25.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

338. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

339. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

340. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

341. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

342. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

343. Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

344. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

345. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie
(25.03.2018; www.hnonline.sk; HNonline, 20:14, s. -; TASR)

346. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)
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347. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
(25.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

348. Pred 30 rokmi vyháňali ľudí z námestia obuškami a vodnými delami
(25.03.2018; www.europskenoviny.sk; ĽUDIA, , s. -; red)

349. Uplynul rok od smrti Františka Gauliedera
(25.03.2018; www.mynitra.sme.sk; Nitra / Spravodajstvo, , s. -; Ladislav Odráška)

350. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave
(25.03.2018; www.postoj.sk; Politika, , s. -; TASR)

351. Hystéria, útoky a vyhrážky nás nemôžu denne bičovať. Je to platforma pre nárast
extrémizmu, uvádza Danko
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 17:45, s. -; TASR)

352. RANNÁ ŠTVORKA: V nedeľu vystúpi teplota na 11 °C, meniny má Marián
(25.03.2018; www.poprad.dnes24.sk; Poprad, , s. -; Lucia Šútorová)

353. KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 08:22, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

354. Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 10:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

355. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 10:16, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

356. Účastník Sviečkovej manifestácie:Človek cítil, že sa tam deje história
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 11:16, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

357. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

358. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:30, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

359. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 14:54, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

360. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:05, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

361. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:14, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

362. KBS: Ak pozývame predstaviteľov na podujatia, nerobíme politiku
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:33, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

363. A. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 20:10, s. -; TASR, Jaroslav Taldík)

364. Ako ľudia vnímajú Sviečkovú manifestáciu? Zverejnili prieskum
(25.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)
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365. Kiska si pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

366. Konferencia biskupov pozvala na spomienkový koncert Kotlebu. Kiska preto odmietol prísť
(25.03.2018; www.noviny.sk; Slovensko, , s. -; redakcia/PI)

367. Pred 30 rokmi vyháňali ľudí z námestia obuškami a vodnými delami
(25.03.2018; www.noviny.sk; Slovensko, , s. -; Peter Petrus, redakcia/PI)

368. 16:09; Reakcia Konferencie biskupov Slovenska na Kisku: Cir...
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko Svet, 16:09, s. -; Minúta po minúte)

369. Kiska odmietol ísť na slávnostný koncert ku Sviečkovej manifestácii. Prekážajú mu pozvaní
fašisti
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:30, s. -; Veronika Prušová)

370. 22:42; Richard Vašečka kritizuje Kisku za to, že kvôli ...
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 22:42, s. -; Minúta po minúte)

371. HOSŤ V ŠTÚDIU: M. Kramara o veľkonočných sviatkoch a Sviečkovej manifestácii
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

372. V živej pamäti má peklo. Účastník opísal udalosti manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

373. V Dóme sv. Martina odslúžili omšu na pamiatku Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

374. Slovensko si pripomína 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

375. Prezident zrušil účasť na koncerte organizovanom KBS. Prekáža mu pozvanie ĽSNS
(25.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

376. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z našich najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

377. A. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie
(25.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

378. Anton Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
(25.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

379. Sviečková manifestácia sa stala súčasťou národných dejín Slovenska, vyhlásil Andrej Danko
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

380. Prezident: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

381. Odkaz Sviečkovej manifestácie je dnes veľmi aktuálny, tvrdí strana SaS
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

382. FOTO Do Bratislavy sa vrátili vodné delá a autá VB: Pripomíname si významné výročie
(25.03.2018; www.pluska.sk; Správy, , s. -; TASR,SITA,vep)
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383. Prezident Kiska sa odmietol zúčastniť spomienkového koncertu: TOTO je jeho vážny dôvod!
(25.03.2018; www.pluska.sk; Správy, , s. -; TASR,vep)

384. TAKTO si pripomenul prezident Kiska výročie Sviečkovej manifestácie: Pozvanie na
spomienkový koncert ODMIETOL
(25.03.2018; www.pluska.sk; Správy, , s. -; TASR,lkm)

385. Sviečková manifestácia: Vodnými delami proti veriacim
(25.03.2018; www.aktuality.sk; Správy, 09:00, s. -; Aktuality.sk)

386. Kiska nepôjde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie, vadí mu účasť
kotlebovcov
(25.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

387. Vo Sviečkovej manifestácii bol silný nádych demokracie, tvrdí Danko a verí v rozvoj
Slovenska
(25.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

388. Odkaz Sviečkovej manifestácie je podľa SaS veľmi aktuálny, keď občania žiadajú slušné
Slovensko
(25.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

389. Okrúhle výročia na nedeľu 25. marca 2018
(25.03.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 08:55, s. -; TASR)

390. Slovensko: Historický kalendár na 25. marca
(25.03.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 09:17, s. -; TASR)

391. Kvetná nedeľa v Katedrále sv. Martina v Bratislave vo fotografiách
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pz; pz ))

392. A. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom veľkej vnútornej sily ľudí
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TASR; ml ))

393. Fotografie zo svätej omše na Kvetnú nedeľu v Katedrále sv. Martina v Bratislave
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pz; pz ))

394. Arcibiskup Zvolenský na Kvetnú nedeľu v katedrále: Vykročme na cestu pokánia
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, szv; ml ))

395. Stanovisko k avizovanej neúčasti prezidenta Andreja Kisku na koncerte v Redute
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, mk; ml ))

396. Stanovisko biskupov k neúčasti Andreja Kisku na koncerte v 30. výročiu Sviečkovej
manifestácie kvôli účasti kotlebovcov
(25.03.2018; www.omediach.com; Tlačové správy, 21:17, s. -; TK KBS)

397. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom veľkej vnútornej sily ľudí
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto: TASR)

398. Človek cítil, že sa tam deje história, spomína účastník Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

399. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)
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400. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

401. Účastník Sviečkovej manifestácie:Človek cítil, že sa tam deje história
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

402. KBS: Ak pozývame verejných predstaviteľov na podujatia, nerobíme politiku
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR)

403. Čarnogurský: Marec 1988 dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu sa dá
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michail Rjabov)

404. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

405. Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

406. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

407. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

408. KBS: Ak pozývame predstaviteľov na podujatia, nerobíme politiku
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

409. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

410. Prezident odmietol pozvanie biskupov na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v
Bratislave: "Pozvali aj fašistov," odkázal jeho hovorca
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

411. KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR)

412. A. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

413. KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

414. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

415. Danko pripomenul, že sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

416. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

417. ĽSNS: Prezident A. Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)
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418. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

419. Podľa Pellegrinho, sviečková manifestácia bola jedným z našich najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

420. Vodnými delami proti sviečkam
(25.03.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

421. A. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 12:30, s. -; TASR)

422. 16:15; Keď človek tak počúva všetkých tých cirkevní...
(26.03.2018; www.dennikn.sk; , 16:15, s. -; Minúta po minúte)

423. Biskupi pozvali kotlebovcov, prezident neprišiel a toto zaznelo: Urazil cirkev. Napadlo
niekomu spýtať sa Kisku, čo robil počas Sviečkovej manifestácie on?
(26.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 10:20, s. -; top)

424. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 06.00; por. 2/3; R / -)

425. Kiska si pripomenul výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 07.00; por. 3/3; R / -)

426. Oslavy 30. výročia sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 3/16; Zoltán Rácz /
Anna Šípošová)

427. Kiska odmietol účasť na spomienkovom koncerte
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 08.00; por. 2/3; R / -)

428. Rad Bieleho dvojkríža I. triedy pre Gaucka
(26.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 6/16; Jana Majeská / Jana Majeská)

429. Spomienka venovaná sviečkovej manifestácii
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 11/21; Pavol Hudák / Júlia Kavecká)

430. Kiska udelil Gauckovi vyznamenanie
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/18; - / Katrin Lengyelová, Jozef Dúbravský)

431. Rad Bieleho dvojkríža I. triedy pre Gaucka
(26.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/27; Janette Štefánková / Janette Štefánková)

432. Výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 3/3; Peter Bielik / Peter Bielik)

433. Odkaz marca 1988: Spolu za slobodu
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 2/3; Blanka Dóková / Peter Bielik)

434. Iniciatíva Za slušné Slovensko
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 1/3; Peter Bielik / Peter Bielik)

435. Bola to vražda alebo "iba" únos?
(26.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; agenturatortura)
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436. Kiska udelil štátne vyznamenanie: Rad Bieleho dvojkríža odovzdal bývalému nemeckému
prezidentovi
(26.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 12:50, s. -; TASR)

437. Historici sa zhodli: Sviečková manifestácia bola spúšťačom nasledujúcich udalostí
(26.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

438. Andrej Kiska udelil nemeckému exprezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 12:40, s. -; TASR)

439. Sviečková manifestácia výrazne prispela k pádu komunizmu, tvrdí historik
(26.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

440. Dobré ráno: Európa a Rusko si vyhlásili (diplomatickú) vojnu
(26.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; Matúš Krčmárik, Peter Tkačenko)

441. Kiska udelil nemeckému exprezidentovi Gauckovi vyznamenanie
(26.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

442. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

443. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

444. Ján Figeľ: Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.europskenoviny.sk; KOMENTÁRE A ANALÝZY, , s. -; Ján Figeľ)

445. Noblesa Joachima Gaucka a premárnená šanca Andreja Kisku
(26.03.2018; www.postoj.sk; Komentáre a názory, , s. -; Lukáš Krivošík)

446. Ján Figeľ: Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 13:17, s. -; Ján Figeľ)

447. Newsfilter: Keď už to vyzeralo na upokojenie, začal mladík na námestí hovoriť o mafiánoch a
Jankovskej
(26.03.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 18:14, s. -; Redakcia)

448. Neodsúvajme sami seba na okraj
(26.03.2018; www.tyzden.sk; .názory, , s. -; .marína Gálisová)

449. Nuž, otvorme si oči
(26.03.2018; www.pravda.sk; Názory, , s. -; Pravda)

450. Stanovisko SaS k výročiu Sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 10:44, s. -; vef)

451. Danko (SNS): Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie, slobody a
razenia si cesty k novej spoločnosti
(26.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 21:00, s. -; vef)

452. Na námestí spomínali na sviečkovú manifestáciu, ktorá nahlodala režim
(26.03.2018; Korzár; č. 71, REGIÓN , s. 6; JANA OTRIOVÁ)

453. Zhromaždenie odkázalo politikom: sledujeme vás
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(26.03.2018; Naše novosti; č. 12, Naše Novosti , s. 2; MIRO PASTOREK)

454. Biskupi pozvali aj kotlebovcov
(26.03.2018; Hospodárske noviny; mut. , Titulná strana , s. 1; RED)

455. Uplynul rok od smrti Františka Gauliedera
(26.03.2018; Noviny Juhozápadu; č. 12, Juhozápad , s. 2; LADISLAV ODRÁŠKA)

456. Prezident odmietol ísť na koncert kvôli fašistom
(26.03.2018; Pravda; mut. , Slovensko , s. 3; tasr)

457. TRIDSIATE VÝROČIE SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE
(26.03.2018; Šport; mut. , ZO SVETA, Z DOMOVA , s. 15; JÁN FELIX)

458. Za Slovensko slobodné od hriechu
(26.03.2018; Šport; mut. , ZO SVETA, Z DOMOVA , s. 15; JÁN FELIX)

459. Dubovský: Manifestácia zapadla do procesu vrcholiaceho Novembrom 89
(26.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 09:16, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

460. A. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:23, s. -; TASR, Elena Zúborová)

461. Kiska vyznamenal bývalého prezidenta SRN za mimoriadne zásluhy
(26.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

462. 12:17; Andrej Kiska udelil nemeckému exprezidentovi Joachi...
(26.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:17, s. -; Minúta po minúte)

463. Ján Figeľ: Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.tyzden.sk; .spoločnosť, , s. -; .ján Figeľ)

464. Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; Ján Figeľ)

465. Čas kolaborácie a únavy strieda čas spravodlivého odporu
(26.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; František Mikloško)

466. Andrej Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

467. Prezident udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

468. Arcibiskup Stanislav Zvolenský na Kvetnú nedeľu: Vykročme na cestu pokánia
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

469. Stanovisko k avizovanej neúčasti prezidenta Andreja Kisku na koncerte v Redute
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TASR-Marko Erd)

470. Iniciatíva Za slušné Slovensko / Výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; www.ta3.com; Téma dňa, , s. -; TA3)

471. Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ml; ml ))
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472. Pavol Kossey: Prekonanie strachu manifestujúcich dláždilo cestu k Novembru 89.
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pko; ml ))

473. Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pz; pz ))

474. Mikloško: Sviečková manifestácia a November 1989 zavŕšili historické vzopätie
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, fm; ml ))

475. Mons. Stanislav Zvolenský: Účastníci Sviečkovej manifestácie sú pre nás vzorom
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, svz; ml ))

476. Dubovský: Sviečková manifestácia zapadla do procesu, vrcholiaceho Novembrom 89
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

477. Dubovský: Manifestácia zapadla do procesu vrcholiaceho Novembrom 89
(26.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

478. Agent z prezidentského paláca sa pustil do cirkvi
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)

479. A. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

480. Prezident odmieta fašistov; ale kto je na Slovensku fašista?
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Marián Garaj)

481. Andrej Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

482. Kiskovi doteraz na podobných podujatiach ĽSNS nevadila. Vašečka a Ziolkovský hodnotia
víkendové počínanie Kisku za nešťastné
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

483. Minulosť sa vráti, ak na ňu zabudneme!
(27.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Milan Laurenčík)

484. Objaviť v sebe odvahu naozaj nie je zlý nápad. . .
(27.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; stanislav41)

485. Pán Kiska, ospravedlňte sa mladým ľuďom
(27.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Ľubomír Belák)

486. Odklínanie Miroslava Válka
(27.03.2018; www.pravda.sk; Kultúra, , s. -; Silvia Ruppeldtová)

487. Katolícky kufizmus nie je len o Kuffovi
(27.03.2018; Denník N; mut. , KOMENTÁRE , s. 9; JURAJ JAVORSKÝ)

488. Prečo Válkov život až doteraz nik nespracoval?
(27.03.2018; Denník N; mut. , KULTÚRA , s. 12,13; Redakcia)

489. Odklínanie Miroslava Válka
(27.03.2018; Pravda; mut. , KULTÚRA , s. 32; Silvia Ruppeldtová)
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490. myslím si Nuž, otvorme si oči
(27.03.2018; Pravda; mut. , NÁZORY , s. 30; Redakcia)

491. Účastníci sprievodu mali červené kvety
(27.03.2018; Noviny Stredného Považia; č. 12, , s. 3; (DP))

492. SaS ukázala reformu zdravotníctva, je za odštátnenie nemocníc
(27.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:41, s. -; TASR, Elena Zúborová)

493. 06:40; Postoj ku kotlebovcom je zásadným politickým post...
(27.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 06:40, s. -; Minúta po minúte)

494. Joachim Gauck: Demokracia vädne, ak ju občania nenapĺňajú životom
(27.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; Joachim Gauck)

495. Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave
(27.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

496. O dokumente Válek / Tvorba Petra Pollága / Ašot Haas / Koncert v Slovenskej filharmónii /
Výročie Sviečkovej manifestácie / Hudba znejúca v umení / Čítanie na zastávke / Radosť zo
záhadných krajín
(27.03.2018; www.ta3.com; Štúdio Kultúra, , s. -; TA3)

497. Poslankyne NR SR o Kiskovom odmietnutí slovenských biskupov
(27.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto: TASR - Pavol Zachar)

498. Rekonštrukcia zásahu komunistickej Verejnej bezpečnosti počas 30. výročia sviečkovej
manifestácie
(27.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Screenshot YouTbe)

499. Slováci sa nikdy nevzdávajú. Páni, tlieskam vám, toto vojde do histórie, píše Banáš o kroku
našej diplomacie
(28.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 09:30, s. -; Redakcia)

500. Prečo som nepodporila novú vládu Petra Pellegriniho
(28.03.2018; www.dennikn.sk; Blog, 11:32, s. -; Anna Verešová)

501. FOTO Kauza koncertu k sviečkovej manifestácii: Odkaz Hlinu, problém s Kotlebom
(28.03.2018; www.topky.sk; Glob, , s. -; glob.sk)

502. Literárny týždenník 11 - 12/2018
(28.03.2018; www.noveslovo.sk; noveslovo.sk, , s. -; Redakcia)

503. Prezident Kiska udelil vyznamenanie nemeckému exprezidentovi Gauckovi
(28.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 08:57, s. -; vef)

504. O SLOVENSKOM MARTÝRIU
(28.03.2018; Literárny týždenník; č. 11, SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA , s. 5; STANISLAV BAJANÍK)

505. SPLNENIE DÁVNEHO SNA
(28.03.2018; Literárny týždenník; č. 11, SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA , s. 5; Redakcia)

506. Kontroverzia koncertu pri výročí Sviečkovej manifestácie
(28.03.2018; www.tyzdennikkoment.sk; Slovensko, , s. -; admin)
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507. V Bratislave sa preniesli späť, ukázali rekonštrukciu Sviečkovej manifestácie
(28.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TV Lux; pz ))

508. Výstavu o Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 si môžete pozrieť na UK
(28.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, upn; ml ))

509. Alojz Hlina sa kvôli kotlebovcom takmer tiež nezúčastnil spomienkového podujatia k výročiu
Sviečkovej manifestácie: "Mám problém"
(28.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Miroslava Siváková)

510. Banáš ku kauze Skripaľ: Ak vláda dokáže odolať tlaku vlastného prezidenta, bude to okamih,
kedy si nás slušný svet a najmä slušní Američania konečne začnú vážiť
(28.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Daniel Veselský)

511. Palko: Problém nie je v politických nomináciách, ale skôr v tom, že väčšina ľudí vstupuje do
politiky, aby zbohatla
(28.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Screenshot HN)

512. Kotlebovec Uhrík: Situácia po voľbách môže byť taká, že bez ĽSNS nebude možné zostaviť
vládu
(29.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 00:00, s. -; Ondrej Šprlák)

513. Bol som na konferencii o sviečkovej manifestácii.
(29.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Pavel Pospíšil)

514. Kto by tiež rád manipuloval prezidentom?
(29.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Elena Antalová)

515. Poslanec Fico sa stratil v prevrate (udalosti týždňa)
(29.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:34, s. -; Denník N)

516. Výstavu o Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 si môžete pozrieť na UK
(29.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

517. V Slovinsku si bryndzové halušky a slivovicu radšej nepýtajte
(30.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; sme.sk)

518. Nesúvisí súčasnosť (politická) aj s minulosťou ?
(31.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Pavel Pospíšil)

519. Exodus do slobody
(31.03.2018; Pravda; mut. , VÍKEND , s. 20,21; Karol Moravčík)

520. V kostoloch viacerých diecéz čítajú kňazi pastierske listy biskupov Slovenska
(31.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, dsl; ml ))

521. Exodus do slobody
(01.04.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

522. Exodus do slobody
(01.04.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Karol Moravčík, teológ, katolícky kňaz a publicista)

523. Most na Košovskej ceste v Prievidzi pre opravu čiastočne uzatvoria
(03.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:51, s. -; TASR, Kristína Benkovičová)
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524. Patrik Lančarič: Verím tomu, že mladí ľudia sú pravdivej minulosti otvorení
(05.04.2018; www.kultura.sme.sk; Kultúra / Literatúra, , s. -; Eva Andrejčáková)

525. Citlivý básnik?
(05.04.2018; Plus 7 dní; č. 14, JA A TY , s. 82,83; PETER GETTING)

526. Demeš: Je dôležité, že slovenská diplomacia odmietla potvrdiť nezmyselné teórie o zásahoch
zvonka
(06.04.2018; www.euractiv.sk; euractiv.sk, , s. -; Lucia Yar , euractiv.sk)

527. Do slušnej spoločnosti sa fašisti nepozývajú
(06.04.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 12:08, s. -; Marián Balázs)

528. Remišová dáva podnet na ÚVO a PMÚ k tendru, kde súťažila firma Bonul
(06.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:11, s. -; TASR, Elena Zúborová)

529. 12:11; Do slušnej spoločnosti sa fašisti nepozývajú, p...
(06.04.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:11, s. -; Minúta po minúte)

530. TV Lux odvysiela záznam koncertu na 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(06.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, mk ))

531. Pozvánka pre médiá na brífing po plenárnom zasadaní KBS a ČBK v Nitre
(06.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, kbs,cbk, ml; ml ))

532. Nepotrebujeme žiadnu kontinuitu so zlom
(08.04.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Hostia, , s. -; Peter Juščák)

533. Slovenskí biskupi sa stretnú s členmi Českej biskupskej konferencie
(09.04.2018; www.dobrenoviny.sk; , 12:27, s. -; TASR)

534. KOMENTÁR Mariána Balázsa: Volanie po slušnom Slovensku sa týka aj opozície
(09.04.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; Redakcia)

535. Spoločné rokovanie slovenských a českých biskupov
(09.04.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 1/20; Pavol Jurčaga / Júlia Kavecká)

536. Hviezdoslavovo námestie bolo plné policajtov
(09.04.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Jozef Mikloško)

537. AD ŠTEFAN HRÍB SVIEČKY A DNEŠOK .týždeň 12/2018
(09.04.2018; Týždeň; č. 15, .listy , s. 27; ivan Ďurčanský)

538. Slovenskí biskupi sa stretnú s členmi Českej biskupskej konferencie
(09.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:14, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

539. Slovenskí biskupi sa stretnú s členmi Českej biskupskej konferencie
(09.04.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

540. 2. deň rokovania slovenských a českých biskupov
(10.04.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/21; Pavol Jurčaga / Kristína Hatarová)

541. Slovenskí a českí biskupi sa stretli na spoločnej omši v nitrianskej katedrále
(10.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, mlyk; ml ))
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542. Slovenskí a českí biskupi sa stretli na spoločnej omši v nitrianskej katedrále
(11.04.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

543. Centrálna dohoda medzi SaS, OĽaNO a KDH pre komunálne voľby nebude
(12.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:25, s. -; TASR, Kristína Benkovičová)

544. Výročie sviečkovej manifestácie nespájalo
(14.04.2018; Slovenské národné noviny; č. 15, SLOVENSKO , s. 2; Anna HROMJÁKOVÁ)

545. KBS a ČBK si na spoločnom pléne v Nitre pripomenuli aj viacero výročí
(14.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TV Lux; pz ))

546. SNS chce diskutovať o znížení DPH v turizme na 10 percent
(18.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 10:24, s. -; TASR, Elena Zúborová)

547. Beseda k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie: MOC verzus PRAVDA
(18.04.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 10:27, s. -; Ľubomír Baloga)

548. V Banskej Bystrici budú už vo štvrtok hovoriť o nenápadných hrdinoch
(18.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, dka, ml; ))

549. Páni policajti
(19.04.2018; Plus 7 dní; č. 16, ZAUJALO NÁS , s. 66,67,68; PETER GETTING)

TEXTY
1. KISKA: V dôležitej skúške roka 2017, vo voľbách do VÚC, sme obstáli
(01.01.2018; www.dobrenoviny.sk; , 15:39, s. -; TASR)

Prezident SR zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na
život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.
Na snímke prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka. - Foto: TASR - Martin Baumann
Bratislava 1. januára (TASR) - Slovenská republika ako slobodná spoločnosť obstála v najdôležitejšej
skúške roka 2017 a to vo voľbách do VÚC. V novoročnom prejave to v pondelok uviedol slovenský
prezident Andrej Kiska.
"V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na
hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou, akú máme - demokratickými voľbami," zdôraznil.
Zároveň však upozornil na to, že aj keď sa v novembri nepodarilo poraziť "zlo definitívne", odvrátili
sme aspoň veľké nebezpečenstvo. "Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť
dobre - že SR je a chce zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou," dodal.
V nadväznosti na minuloročný prejav podľa neho aj naďalej platí, že Slovensko vo svojej doterajšej
histórii nikdy nemalo toľko prostriedkov, aby významne pohlo s riešením jeho najväčších problémov.
"Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že
väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto
ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy," konštatoval prezident Kiska.
Nevíta, že vecnú a rozumnú obsahovú politiku väčšinou vytláčajú na okraj "bezvýznamné a
malicherné škriepky", pričom víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu
zmysluplnému. "Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme.
Nezvyšujú šance na lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k
štátu a k politikom, ktorí ho spravujú," zdôvodnil svoje tvrdenie.
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Ľudí prostredníctvom prejavu požiadal, aby v roku 2018 nerobili nepriateľa z každého s iným názorom
alebo kritickým postojom k tomu, čo robíme. "Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať
priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné
riešenia na ťažké výzvy," uzavrel.
Prezident Kiska v prejave zablahoželal Slovákom k 25. výročiu vzniku SR. Ocenil, že ľudia dokázali
zlepšovať život na Slovensku počas histórie vtedy, keď sústredili pozornosť na úsilie o spravodlivý,
bezpečný, slobodný a sociálny štát. "Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď
sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa
odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci," konštatoval.
"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta," uzavrel.
Andrej Kiska zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na
život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.
Novoročný prejav prezidenta SR Andreja Kisku
Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením. Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so
svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú
pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody
a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím. Prvý deň nového
roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Demokratický
štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka spoločnému úsiliu množstva
ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku dnes gratulovať. Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny,
ktorí krok za krokom dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je
vďaka tomuto úsiliu 1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993.
Vo svete plnom neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti,
autokratických režimov, ktoré pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť. Nedosiahli
sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky, Slovenská
republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v prvých rokoch po
vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a právneho štátu, ktoré sa
sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne dvadsať rokov, odkedy sme v
parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
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hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj. Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim.
Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A
hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie
slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za naším úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania. Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných
udalostí, ktorých okrúhle výročia si pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme
ako slobodná spoločnosť obstáli. V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev
samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú
máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
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Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou. Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil
že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy.
V ktorom sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či
dokážeme spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo
dostane impulz k vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny,
vďaka ktorým sa najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli
ich rodičia. Či vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť
zabudnutí. Či začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého, kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému. Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa
agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska. Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy,
keď rozvíja to, čo je nám najviac vzácne.
Slobodnú a férovú spoločnosť.
Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má potenciál meniť život každého jedného človeka k
lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/120527/kiska-v-dolezitej-skuske-roka-2017-vo-volbach-do-vuc-sme-obstali
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

2. Kiska v novoročnom prejave opäť nezabudol udrieť na sociálnu nôtu, ale
aj pritvrdiť: Z ľudsky vyčerpaného skanzenu, sme premenili Slovensko na
otvorenú krajinu
(01.01.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 14:40, s. -; TASR)
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Slovenská republika ako slobodná spoločnosť obstála v najdôležitejšej skúške roka 2017 a to vo
voľbách do VÚC. V novoročnom prejave to v pondelok uviedol slovenský prezident Andrej Kiska.
Foto: df
Popis: Prezident SR Andrej Kiska
"V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na
hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou, akú máme - demokratickými voľbami," zdôraznil.
Zároveň však upozornil, že aj keď sa v novembri nepodarilo poraziť "zlo definitívne", odvrátili sme
aspoň veľké nebezpečenstvo.
"Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že SR je a chce zostať
sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou," dodal.
Porazený mečiarizmus
Celkovo sa Kiska počas prejavu viackrát rámcovo dotkol významných dátumov, respektíve dejinných
udalostí v našej histórii.
V poradí štvrtý prezident novodobého Slovenska spomenul okrem roku 1918 aj rok 1948, respektíve
Sviečkovú manifestáciu v roku 1988. Kiska viackrát zopakoval v súvislosti s dnešným Slovenskom
slová ako ´demokracia´ či ´integrácia´.
Takisto spomenul rok 1998, keď "sme v parlamentných voľbách porazili mečiarizmus".
Prezident tiež vyzval svojich spoluobčanov, aby nehľadali strašiakov za hranicami, neuprednostňovali
extrémne a krátkozraké riešenia, neukazovali si prstom na menšiny ako vinníka našich zlyhaní, prípadne
sa nebáli arogancie moci.
"Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže byť príčinou ďalších," vystríhal.
Nové prostriedky na riešenie problémov
V nadväznosti na minuloročný prejav podľa neho aj naďalej platí, že Slovensko vo svojej doterajšej
histórii nikdy nemalo toľko prostriedkov, aby významne pohlo s riešením jeho najväčších problémov.
"Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že
väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto
ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy," konštatoval prezident Kiska.
Nevíta, že vecnú a rozumnú obsahovú politiku väčšinou vytláčajú na okraj "bezvýznamné a
malicherné škriepky", pričom víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu
zmysluplnému.
"Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance
na lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú," zdôvodnil svoje tvrdenie.
Ľudí prostredníctvom prejavu požiadal, aby v roku 2018 nerobili nepriateľa z každého s iným názorom
alebo kritickým postojom k tomu, čo robíme.
"Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť
chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy," uzavrel.
Vzoprieť sa arogancii moci
Prezident Kiska v prejave zablahoželal Slovákom k 25. výročiu vzniku SR. Ocenil, že ľudia dokázali
zlepšovať život na Slovensku počas histórie vtedy, keď sústredili pozornosť na úsilie o spravodlivý,
bezpečný, slobodný a sociálny štát.
"Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď sme aj v ťažkých a krízových
situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a
arogancii moci," konštatoval.
"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta," konštatoval.
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Andrej Kiska zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na
život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.
"Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku," zakončila svoj prejav slovenská hlava štátu.
Autor - TASR, mr
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kiska-v-novorocnom-prejave-opat-nezabudol-udriet-na-soci
alnu-notu-ale-aj-pritvrdit-Z-ludsky-vycerpaneho-skanzenu-sme-premenili-Slovensko-na-otvorenu-krajinu-2
96525
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

3. Novoročný prejav Andreja Kisku: VIDEO Bol to nepríjemný rok pravdy,
no porazili sme zlo
(01.01.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

BRATISLAVA - Slováci si dnes vypočuli štvrtý novoročný príhovor prezidenta Andreja Kisku. Vyzdvihol
pozitívny rozvoj samostatného Slovenska, no nevyhol sa ani kritike vlády, ktorá nemá politickú odvahu. V
školstve, zdravotníctve a v boji proti korupcii mu chýbajú výsledky. Kiska kritizoval aj aroganciu mocných
a extrémizmus.
Prezident SR Andrej Kiska začal tradične vrúcnym pozdravom. Rozhodol sa podeliť s niekoľkými
myšlienkami, ktoré považoval za veľmi dôležité. "Verím, že ich prijmete s porozumením." Zároveň
pripomenul, že prvý deň nového roka je štátnym sviatkom. "Pred 25-imi rokmi vznikla samostatná
Slovenská republika. Demokratický štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí."
Slovensko sme premenili na modernú krajinu
"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu," povedal v príhovore Kiska. Pripomenul však, že príbeh Slovenska nebol počas prvého
štvrťstoročia stále dokonalý.
"Nebol vôbec jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností
priniesol pekné okamihy a dobré správy," povedal s tým, že to napriek nepriazňam bol silný príbeh.
"Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny, ktorí krok za krokom
dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam."
Slovenská republika je podľa Kisku práve vďaka tomuto úsiliu dnes pre väčšinu ľudí lepším miestom
na život než bola 1. januára 1993. "Vo svete plnom neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej
a rasovej nenávisti, autokratických režimov, ktoré pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je
samozrejmosť."
Politická špička zradila ideály
Úspešný príbeh Slovenska sa však nezrodil ani automaticky, Slovenská republika ho nemala zapísaný
vo svojom rodnom liste. "Presvedčili sme sa o tom hneď v prvých rokoch po vzniku novej republiky, keď
politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a právneho štátu, ktoré sa sama zaviazala ctiť a
rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne dvadsať rokov, odkedy sme v parlamentných voľbách
mečiarizmus porazili."
So zánikom mečiarizmu Kiska pripomenul aj ďalšie významné výročia, ktoré tento rok prinesie. Patrí
medzi ne sté výročie vzniku československého štátu, pred 70-imi rokmi sa k moci dostal totalitný režim,
50 rokov od príchodu vojsk Varšavskej zmluvy na Slovensko, či 30 rokov od Sviečkovej manifestácie.
"V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť."
Príčinou tragédií je arogancia mocných a rozdeľovanie spoločnosti
Za úspechom samostatnej republiky podľa Kisku nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej
výnimočnosti. "Ani hľadanie strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné
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neúspechy a zlyhania. Ani rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje
záujmom mocných. Ani ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v
ceste k lepšiemu životu. Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu.
Ani arogancia mocných, ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k
verejnému priestoru, v ktorom spolu žijeme." Práve tieto veci boli naopak príčinou tragédií v našich
dejinách a môže viesť k ďalším tragédiám.
"Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát. Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi
snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť pred zákonom. Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si
nedokážu pomôcť sami. Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci," povedal Kiska.
V župných voľbách sme porazili extrémistické zlo
V najdôležitejšej skúške roka 2017 sme ako slobodná spoločnosť obstáli. "V novembri pri výbere
županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou
najsilnejšou zbraňou akú máme - demokratickými voľbami," povedal prezident s tým, že tento výsledok
významne ovplyvnil náladu v krajine.
"Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby extrémisti v župných voľbách
uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás ešte viac zamestnávali
nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi. Nie, v novembri sme zlo
neporazili definitívne."
Nepríjemný rok pravdy
Vlani v novoročnom príhovore Kiska zdôraznil že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy. "V
ktorom sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či
dokážeme spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo
dostane impulz k vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či začneme počúvať
protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou."
Počet ľudí bez práce je síce rekordne nízky a hospodárstvo krajiny slušne rastie, no ako pripomenul
Kiska platí, že väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to
najdôležitejšie - výsledky. "V tomto ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy."
Užitočnú politiku vytláčajú malicherné škriepky
"Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú," dodal Kiska s tým že spoločnosť aj verejná diskusia zhrubla.
"Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú deravejšie,"
podľa prezidenta sa tomu musíme postaviť. "Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má iný názor,
alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia."
Kiska verí, že sme dostatočné silní, aby sme zabránili oslabovaniu spoločnosti. "Keď budeme chcieť,
dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a
odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy. Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018."
http://www.topky.sk/cl/10/1680341/Novorocny-prejav-Andreja-Kisku--VIDEO-Bol-to-neprijemny-rok-pravd
y--no-porazili-sme-zlo
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

4. Kiska v novoročnom prejave: Na Slovensku chýba politická odvaha
(01.01.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 14:00, s. -; Aktuality.sk)
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Prezident Andrej Kiska vystúpil v pondelok 1. januára 2018 s novoročným príhovorom na RTVS.
Prinášame vám prepis celého príhovoru.
"Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením.
Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o
naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa
zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím.
Príbeh Slovenskej republiky nebol dokonalý
Prvý deň nového roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská
republika. Demokratický štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka
spoločnému úsiliu množstva ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú
budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku gratulovať.
Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny, ktorí krok za krokom
dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slo-venská republika je vďaka tomuto úsiliu
1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993. Vo svete plnom
neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti, autokratických režimov, ktoré
pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť.
Nedosiahli sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky,
Slovenská republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v
prvých rokoch po vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a
právneho štátu, ktoré sa sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne
dvadsať rokov, odkedy sme v parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Rok plný významných výročí
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj.
Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim. Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na
satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý
pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto výz-namných udalostiach
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hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Ako rozvíjať úspech Slovenska aj naďalej?
Za našim úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Porážka extrémistov v roku 2017
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania.
Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných udalostí, ktorých okrúhle výročia si
pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme ako slobodná spoločnosť obstáli. V
novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na hlavu
porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou.
Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy. V ktorom
sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či dokážeme
spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo dostane impulz k
vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny, vďaka ktorým sa
najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli ich rodičia. Či
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vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť zabudnutí. Či
začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Chýba politická odvaha a výsledky
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich naj-väčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému.
Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť
chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska.
Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy, keď rozvíja to, čo je
nám najviac vzácne. Slobodnú a férovú spoločnosť. Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má
potenciál meniť život každého jedného človeka k lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
https://www.aktuality.sk/clanok/551773/kiska-v-novorocnom-prejave-na-slovensku-chyba-politicka-odvaha
/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

5. Prečítajte si, čo povedal prezident v novoročnom prejave
(01.01.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 14:43, s. -; BRATISLAVA/TASR, zg)

Nešetril ani chválou, ale ani kritikou.
Prezident Andrej Kiska mal na Nový rok tradičný prejav, v ktorom zhodnotil minulý rok, načrtol víziu a
nezabudol samozrejme na štvrťstoročie vzniku Slovenskej republiky, vpád ruských vojsk na územie
Československa v roku 1968, ale aj vrcholy a pády Slovenska. Prejav prinášam v plnom znení ako
odznel.
"Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
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prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením. Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so
svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú
pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody
a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím. Prvý deň nového
roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Demokratický
štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka spoločnému úsiliu množstva
ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku dnes gratulovať. Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny,
ktorí krok za krokom dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je
vďaka tomuto úsiliu 1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993.
Vo svete plnom neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti,
autokratických režimov, ktoré pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť. Nedosiahli
sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky, Slovenská
republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v prvých rokoch po
vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a právneho štátu, ktoré sa
sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne dvadsať rokov, odkedy sme v
parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj. Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim.
Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A
hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie
slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za naším úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
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ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania. Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných
udalostí, ktorých okrúhle výročia si pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme
ako slobodná spoločnosť obstáli. V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev
samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú
máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou. Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil
že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy.
V ktorom sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či
dokážeme spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo
dostane impulz k vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny,
vďaka ktorým sa najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli
ich rodičia. Či vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť
zabudnutí. Či začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
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Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého, kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému. Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa
agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska. Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy,
keď rozvíja to, čo je nám najviac vzácne.
Slobodnú a férovú spoločnosť.
Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má potenciál meniť život každého jedného človeka k
lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018."
-->
http://www.tvnoviny.sk/a/1900738
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

6. Prezident Kiska: Užitočnú politiku vytláčajú malicherné súboje
(01.01.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; sme.sk)

Prečítajte si novoročný príhovor prezidenta Andreja Kisku.
Novoročný príhovor prezidenta Andreja Kisku prinášame v plnom znení.
Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením.
Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o
naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa
zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím.
Prvý deň nového roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská
republika. Demokratický štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka
spoločnému úsiliu množstva ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú
budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
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jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku dnes gratulovať.
Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny, ktorí krok za krokom
dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je vďaka tomuto úsiliu
1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993. Vo svete plnom
neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti, autokratických režimov, ktoré
pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť.
Nedosiahli sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky,
Slovenská republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v
prvých rokoch po vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a
právneho štátu, ktoré sa sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne
dvadsať rokov, odkedy sme v parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt kobčianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj.
Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim. Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na
satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý
pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za našim úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
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pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku. Keď sme
nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali
vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania. Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných
udalostí, ktorých okrúhle výročia si pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme
ako slobodná spoločnosť obstáli. V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev
samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú
máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou.
Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy. V ktorom
sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či dokážeme
spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo dostane impulz k
vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny, vďaka ktorým sa
najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli ich rodičia. Či
vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť zabudnutí. Či
začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme.Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému.
Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť
chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
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každom kúte Slovenska.
Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy, keď rozvíja to, čo je
nám najviac vzácne. Slobodnú a férovú spoločnosť. Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má
potenciál meniť život každého jedného človeka k lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018.
https://domov.sme.sk/c/20729040/prezident-kiska-uzitocnu-politiku-vytlacaju-malicherne-suboje.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

7. "Rok 2017 bol nepríjemným rokom pravdy." Kiska sa prihovoril k
Slovákom
(01.01.2018; www.hnonline.sk; HNonline, 13:20, s. -; HNonline.sk)

"Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením.
Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o
naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa
zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím.
Prvý deň nového roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská
republika. Demokratický štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka
spoločnému úsiliu množstva ľudí, vďaka dobrým roz-hodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú
budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku gratulovať.
Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny, ktorí krok za krokom
dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je vďaka tomuto úsiliu
1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993. Vo svete plnom
neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti, autokratických režimov, ktoré
pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť.
Nedosiahli sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky,
Slovenská republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v
prvých rokoch po vzniku novej republiky, keď poli-tická špička zradila ideály demokratickej krajiny a
právneho štátu, ktoré sa sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne
dvadsať rokov, odkedy sme v parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
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štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj.
Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim. Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na
satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý
pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za našim úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania.
Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných udalostí, ktorých okrúhle výročia si
pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme ako slobodná spoločnosť obstáli. V
novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na hlavu
porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
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Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou.
Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy. V ktorom
sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či dokážeme
spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo dostane impulz k
vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny, vďaka ktorým sa
najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli ich rodičia. Či
vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť zabudnutí. Či
začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospo-dárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že
väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto
ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému.
Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť
chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska.
Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy, keď rozvíja to, čo je
nám najviac vzácne. Slobodnú a férovú spoločnosť. Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má
potenciál meniť život každého jedného človeka k lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018."
https://slovensko.hnonline.sk/1668135-vitazstva-v-agresivnych-politickych-bitkach-nemaju-zmysel-kiska-s
a-prihovoril-k-slovakom
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

8. Sme dostatočne silní, aby sme zabránili rozpadu našej spoločnosti, tvrdí
prezident Kiska
(01.01.2018; www.noviny.sk; Slovensko, , s. -; redakcia/VD)
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BRATISLAVA / Prezident Andrej Kiska poprial občanom Slovenska veľa zdravia, lásky, porozumenia,
osobnej pohody aj vnútornej sily. V príhovore k novému roku 2018 sa dotkol aj štátneho sviatku, 25.
výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta," uviedol Andrej
Kiska na adresu vzniku Slovenskej republiky. Príbeh Slovenskej republiky ale podľa neho za 25 rokov až
do dnešného dňa nebol dokonalý.
Prezident vo svojom prejave spomenul viacero okrúhlych výročí ako napríklad 70 rokov od toho, ako
sa k moci dostal totalitný režim. "Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na satelit
podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý pokrok,
cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti," uviedol prezident. "V auguste
uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia túžbu ľudí po
živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému režimu
postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné dodržiavanie
občianskych práv," doplnil.
"Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát. Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi
snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť pred zákonom. Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú
zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku. Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu
pomôcť sami. Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci," zhodnotil prezident.
Prezident v prejave ocenil výsledky župných volieb a vyjadril spokojnosť nad tým, že občania vo
voľbách takmer "na hlavu" porazili kotlebovcov. Uviedol, že ako spoločnosť sme v tejto skúške obstáli.
Zároveň uviedol, že máme v súčasnosti dostatočne široký priestor aj dostatok prostriedkov na to, aby
sme dokázali vyriešiť naše najväčšie problémy. "Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo
krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba
aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom
pravdy," povedal prezident.
Užitočnú, vecnú a rozumnú obsahovú politiku podľa prezidenta zväčša vytláčajú na okraj
bezvýznamné a malicherné škriepky. "Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k
ničomu zmysluplnému. Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej
žijeme. Nezvyšujú šance na lepšiu budúcnosť," tvrdí.
Prezident ale na druhej strane vyjadril nádej, že sme ako spoločnosť dostatočne silný na to, aby sme
zmeny iniciovali aj individuálne, každý v takej miere, v akej má dosah. "Každý z nás môže prispieť k
lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na ulici. Sme dostatočne silní,
aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu jedného človeka k druhému,"
uviedol.
Zdroj - noviny.sk
https://www.noviny.sk/slovensko/292664-sme-dostatocne-silni-aby-sme-zabranili-rozpadu-nasej-spolocno
sti-tvrdi-prezident-kiska
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

9. Štvrtý Kiskov novoročný prejav: Rok 2017 bol nepríjemným rokom
pravdy
(01.01.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:18, s. -; Redakcia)

Monika Tódová
pondelok 1. januára 2018 13:18
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Zdieľať
Prezident kritizuje vládu, že nemá politickú odvahu. V školstve, zdravotníctve a v boji proti korupcii mu
chýbajú výsledky.
Foto N - Tomáš Benedikovič
Pred rokom prezident Andrej Kiska v novoročnom prejave hovoril, že rok 2017 bude rokom pravdy.
Hovoril, že Slovensko má dobrý ekonomický rast a ukáže sa, či pri takých výsledkoch dokáže spustiť
reformu vzdelávania a či minister zdravotníctva a vláda dokážu dobehnúť projekty, ktoré predchádzajúce
vlády zanedbali, či dokážeme pomôcť Rómom alebo či skutočne dokážeme bojovať s korupciou.
V novoročnom prejave, ktorý prezident predniesol 1. januára 2018, povedal, že s výsledkami nie je
spokojný.
"Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy," vyhlásil Kiska.
Podľa prezidenta verejná diskusia zhrubla a namiesto obsahovej politiky sa politici nezmyselne
škriepia.
"Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému. Nevytvárajú
príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na lepšiu
budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom, ktorí ho
spravujú," tvrdí Kiska.
Extrémisti porazení na hlavu
Za najdôležitejšiu skúšku roka Kiska považuje župné voľby. Podľa neho v nej Slovensko obstálo.
Extrémistov sme podľa Kisku porazili "takmer na hlavu" a "tou najsilnejšou zbraňou, akú
máme - demokratickými voľbami".
Zlo síce podľa prezidenta nie je porazené definitívne, ale "podarilo sa nám odvrátiť veľké
nebezpečenstvo".
Úvod prejavu Kiska venoval 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a pripomenul aj ďalšie výročia,
ktoré budú v roku 2018. Podľa prezidenta hneď v prvých rokoch po vzniku novej republiky "politická
špička zradila ideály demokratickej krajiny a právneho štátu"; pripomenul, že "v roku 2018 to bude presne
dvadsať rokov, odkedy sme v parlamentných voľbách mečiarizmus porazili".
Svoj prejav dopoludnia mal aj Robert Fico. Kritizoval "privatizáciu strategických podnikov do
zahraničia, zrušenie odvetvia strojárenstva", teda skôr privatizáciu vlád Mikuláša Dzurindu ako
privatizáciu spriazneným osobám za vlády Vladimíra Mečiara.
Kiska povedal, že budeme oslavovať aj 100 rokov vzniku Československa. "Prinieslo Slovensku
demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný hospodársky, spoločenský,
vzdelanostný a kultúrny rozvoj," povedal prezident.
"Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim. Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo
na satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý
pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti," vyhlásil Kiska o
komunistickom prevrate v roku 1948.
Pripomenul aj vpád vojsk Varšavského paktu do Československa v auguste 1968, čo podľa prezidenta
zničilo túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. V roku 2018 bude aj výročie
Sviečkovej manifestácie. "Pred 30 rokmi sa proti komunistickému režimu postavili veriaci, aby na
Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné dodržiavanie občianskych práv."
Kiska povedal, že historické udalosti sa treba pokúsiť aj kriticky zhodnotiť. "Aj ja osobne ako prezident
republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s hlbším záujmom a väčším dôrazom než
inokedy."
Kritizoval aroganciu moci
Prezident povedal, že Slovensko je dnes modernou krajinou, ale za jej úspechom nestojí "vytváranie
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mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti, hľadanie strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť
zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania, rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých podľa toho,
ako to vyhovuje záujmom mocných, ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré
vraj stoja v ceste k lepšiemu životu, uprednostňovanie extrémnych riešení ani arogancia mocných, ktorá
vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru".
Takéto veci boli podľa Kisku príčinou tragédií v našich dejinách a mali by sme sa pokúsiť tomu
zabrániť.
"Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát, keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi
snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť pred zákonom, keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú
zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku, keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu
pomôcť sami, keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia,
keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci."
Večer Kiska odovzdá štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Ceremónie sa zúčastnia aj Robert Fico a
Andrej Danko.
https://dennikn.sk/986044/stvrty-kiskov-novorocny-prejav-rok-2017-bol-neprijemnym-rokom-pravdy/?ref=r
ss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

10. Andrej Kiska: Sme moderná krajina, ale v školstve, zdravotníctve, boji
proti korupcii nemáme výsledky (novoročný prejav)
(01.01.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:19, s. -; Redakcia)

Andrej Kiska
pondelok 1. januára 2018 13:19
Zdieľať
Prezident v novoročnom prejave hovorí, že hoci sa Slovensku ekonomicky darí, nemá výsledky v
školstve alebo zdravotníctve a verejná diskusia zhrubla.
Foto - kancelária prezidenta
- Sme moderná európska krajina, hoci jej príbeh nie je za 25 rokov dokonalý.
- V roku 2018 to bude 20 rokov, čo sme porazili mečiarizmus, budú aj ďalšie výročia.
- Za naším úspechom nie je extrémizmus, neznášanlivosť menšín ani arogancia mocných.
- Extrémistov sme v župných voľbách porazili demokratickými voľbami.
- Rok 2017 bol nepríjemným rokom pravdy, nemáme výsledky, obsahovú politiku vytláčajú
bezvýznamné škriepky.
Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň Nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením.
Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o
naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa
zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím.
Prvý deň nového roka je naším štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská
republika. Demokratický štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka
spoločnému úsiliu množstva ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú
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budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku dnes gratulovať.
Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny, ktorí krok za krokom
dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je vďaka tomuto úsiliu
1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993. Vo svete plnom
neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti, autokratických režimov, ktoré
pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť.
Nedosiahli sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky,
Slovenská republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v
prvých rokoch po vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a
právneho štátu, ktoré sa sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne
dvadsať rokov, odkedy sme v parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj.
Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim. Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na
satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý
pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za naším úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho, ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
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okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania.
Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných udalostí, ktorých okrúhle výročia si
pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme ako slobodná spoločnosť obstáli. V
novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na hlavu
porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou.
Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy. V ktorom
sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či dokážeme
spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo dostane impulz k
vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny, vďaka ktorým sa
najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli ich rodičia. Či
vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť zabudnutí. Či
začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
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Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému.
Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť
chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska.
Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy, keď rozvíja to, čo je
nám najviac vzácne. Slobodnú a férovú spoločnosť. Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má
potenciál meniť život každého jedného človeka k lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018.
https://dennikn.sk/985975/andrej-kiska-sme-moderna-krajina-ale-v-skolstve-zdravotnictve-boji-proti-korup
cii-nemame-vysledky-novorocny-prejav/?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

11. KISKA: V dôležitej skúške roka 2017, vo voľbách do VÚC, sme obstáli
(01.01.2018; www.teraz.sk; Slovensko, 14:13, s. -; TASR, Kristína Benkovičová)

Prezident SR zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na
život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.
Bratislava 1. januára (TASR) - Slovenská republika ako slobodná spoločnosť obstála v najdôležitejšej
skúške roka 2017 a to vo voľbách do VÚC. V novoročnom prejave to v pondelok uviedol slovenský
prezident Andrej Kiska.
"V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na
hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou, akú máme - demokratickými voľbami," zdôraznil.
Zároveň však upozornil na to, že aj keď sa v novembri nepodarilo poraziť "zlo definitívne", odvrátili
sme aspoň veľké nebezpečenstvo. "Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť
dobre - že SR je a chce zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou," dodal.
V nadväznosti na minuloročný prejav podľa neho aj naďalej platí, že Slovensko vo svojej doterajšej
histórii nikdy nemalo toľko prostriedkov, aby významne pohlo s riešením jeho najväčších problémov.
"Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že
väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto
ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy," konštatoval prezident Kiska.
Nevíta, že vecnú a rozumnú obsahovú politiku väčšinou vytláčajú na okraj "bezvýznamné a
malicherné škriepky", pričom víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu
zmysluplnému. "Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme.
Nezvyšujú šance na lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k
štátu a k politikom, ktorí ho spravujú," zdôvodnil svoje tvrdenie.
Ľudí prostredníctvom prejavu požiadal, aby v roku 2018 nerobili nepriateľa z každého s iným názorom
alebo kritickým postojom k tomu, čo robíme. "Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať
priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné
riešenia na ťažké výzvy," uzavrel.
Prezident Kiska v prejave zablahoželal Slovákom k 25. výročiu vzniku SR. Ocenil, že ľudia dokázali
zlepšovať život na Slovensku počas histórie vtedy, keď sústredili pozornosť na úsilie o spravodlivý,
bezpečný, slobodný a sociálny štát. "Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď
sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa
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odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci," konštatoval.
"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta," uzavrel.
Andrej Kiska zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na
život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.
Novoročný prejav prezidenta SR Andreja Kisku
Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením. Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so
svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú
pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody
a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím. Prvý deň nového
roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Demokratický
štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka spoločnému úsiliu množstva
ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku dnes gratulovať. Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny,
ktorí krok za krokom dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je
vďaka tomuto úsiliu 1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993.
Vo svete plnom neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti,
autokratických režimov, ktoré pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť. Nedosiahli
sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky, Slovenská
republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v prvých rokoch po
vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a právneho štátu, ktoré sa
sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne dvadsať rokov, odkedy sme v
parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj. Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim.
Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A
hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie
slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
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V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za naším úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania. Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných
udalostí, ktorých okrúhle výročia si pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme
ako slobodná spoločnosť obstáli. V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev
samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú
máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou. Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil
že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy.
V ktorom sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či
dokážeme spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo
dostane impulz k vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny,
vďaka ktorým sa najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli
ich rodičia. Či vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť
zabudnutí. Či začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
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Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého, kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému. Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa
agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska. Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy,
keď rozvíja to, čo je nám najviac vzácne.
Slobodnú a férovú spoločnosť.
Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má potenciál meniť život každého jedného človeka k
lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018.
Prečítajte si aj:
ŠEFČOVIČ: Prvé štvrťstoročie samostatnej SR bolo mimoriadne úspešné
VIDEO: FICO: Samostatné Slovensko musíme vnímať ako úspešný príbeh
DANKO: Príbeh samostatnosti je úspešný, ale štát sa musí prebrať
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-v-najdolezitejsej-skuske-roka-/300538-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

12. Prvé slovenské storočie sa končí vcelku šťastne. Akú pečať vtlačíme
tomu druhému
(01.01.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; Lukáš Krivošík)

Sme úspešný národ v úspešnom štáte, no máme na viac.
V roku 2018 sa skrze symboliku niekoľkých výročí uzatvára zopár väčších i menších dejinných
oblúkov. My Slováci sme po nich prešli dlhú cestu akoby kráčajúc po kopcoch svojej vlasti - raz hore
úbočím, s námahou, inokedy dolu svahom, akoby nás krpce niesli samy.
1848, 1918, 1938, 1948, 1968, 1988, 1998... kvôli osmičke na konci bude tých okrúhlych výročí tento
rok toľko, že história sa stane všadeprítomnou. Možno z toľkého pripomínania budú takto o rok už všetci
otrávení. A začíname už dnes, štvrťstoročím od vzniku samostatnej SR! No skôr, než sa k nemu
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dostaneme, pripomeňme najokrúhlejšie výročie, ktoré je pred nami tento rok.
Slovenské storočie Ak sa bavíme o dejinných oblúkoch, ten asi najdôležitejší je storočný.
Pripomenieme si ho v októbri: Rok 1918 a vznik Československej republiky na troskách
Rakúsko-Uhorska.
Napriek všetkým nešťastiam vrátane dvoch totalitných režimov sa dá odvtedy hovoriť o "slovenskom
storočí". Ak Boh dá aj ďalšie, tak o "prvom slovenskom storočí".
Zdá sa vám to prehnane pompézne? Len povážte ten kontrast pomerov starého Slovenska, ktoré bolo
súčasťou Uhorska, a toho súčasného:
"Pred vojnou narátali sami Slováci 300 národných inteligentov, to aj so zahraničnými, a analfabetov
bolo okolo 40 percent národa," napísal v roku 1922 o predprevratových pomeroch u nás český slovakofil
Karel Kálal vo svojom texte Pohľad do slovenskej duše. Výsledok desaťročí národnostného útlaku bol
zdrvujúci: "Dr. Bazovský nedávno vravel, že nieto na Slovensku 400 ľudí, ktorí by vedeli pravopisne
napísať list."
V našich dejinách boli väčšie i menšie oblúky. No rok 1918 sa z nich pozitívne vymyká. V istom
zmysle ide o jednotku národného letopočtu: Kontext, v ktorom Slováci žili, bol totiž diametrálne odlišný
pred vznikom ČSR a po ňom.
V Uhorsku sme boli helóti, predurčení najmä v posledných desaťročiach jeho existencie len ako
materiál na nedobrovoľnú asimiláciu. Tak nás videl napríklad ideológ politiky maďarizácie Béla Grünwald,
ktorý v roku 1878 napísal: "Bola by potrebná nezmerateľná obmedzenosť na to, aby niekto vážne chcel
byť Slovákom."
Naproti tomu, v Československu sme sa stali štátotvornými. Aj keď sprvu len ako vetva
"československého národa". Slovensko po prvýkrát v dejinách získalo južnú hranicu. Treba povedať, že
veľkorysejšiu, než si dokázala predstaviť väčšina dobových slovenských politikov, a že jej vyjednanie na
mierovej konferencii v Paríži bolo najmä veľkou zásluhou Edvarda Beneša.
Medzivojnové "poslovenčenie" Slovenska sa darilo aj vďaka pomoci českých učiteľov, úradníkov a
inžinierov. Napriek tomu, že o úplnej samostatnosti sprvu sníval málokto a aj rozdelenie ČSFR v roku
1992 bolo verejnosťou prijímané skôr s rozpakmi, Slovensko sa v rámci spoločného štátu sústavne
pokúšalo o posilňovanie vlastného postavenia.
V roku 1928 bolo v ČSR zavedené krajinské zriadenie, v rámci ktorého vznikla Slovenská krajina. V
roku 1938 získala autonómne postavenie. V roku 1968 bol spoločný štát prebudovaný na
česko-slovenskú federáciu. Aj keď tá bola len formalitou kvôli centralistickej povahe socializmu...
Slovensko bolo treba "vykrojiť" a "upiecť" V každom prípade, prvé slovenské storočie bolo z troch
štvrtín "česko-slovenským storočím". Nejde len o kultúrnu a vzdelanostnú emancipáciu či
administratívno-právne vymedzovanie. Počas obdobia existencie spoločného štátu prešlo Slovensko síce
nedokonalou a v mnohom polovičatou, ale predsa len industrializáciou a modernizáciou. Z necelých troch
miliónov obyvateľov jeho populácia narástla na vyše päť miliónov.
Spoločný štát s Čechmi bol ako kokón, v ktorom sa slovenský národ dotvoril a uspôsobil, aby uniesol
zodpovednosť vlastnej štátnej samostatnosti. Možno toto je spôsob, ako konštruktívne integrovať obdobia
Uhorska i Československa do slovenského príbehu:
Včlenením do Uhorska pred tisícročím Maďari našich predkov akoby odkrojili od iných Slovanov.
Slováci sa tak začali vyvíjať ako samostatný slovanský národ. Naša identita sa teda rodila s
nezamýšľaným prispením Maďarov, ale tiež v častých konfliktoch s nimi. Česi nás zase odkrojili od
Maďarov a v spojení s nimi sme sa dotvorili na moderný národ. Opäť s učením od nich, ale aj s istým
vymedzovaním sa voči nim.
Namiesto hlbokej historickej priepasti medzi zánikom Veľkej Moravy a 1. januárom 1993 by sme teda
Uhorsko i Československo mali vnímať ako štáty, ktoré nezamýšľane prispeli k tomu, že my Slováci dnes
sme, kým sme.
Keď v roku 2001 sociológ Vladimír Krivý, rekapitulujúc 20. storočie, skonštatoval, že "Slovensko
dokázalo profitovať z každého režimu", myslel to dvojznačne. Nielen ako znak slovenskej
životaschopnosti, ale aj ako príznak určitého oportunizmu malého národa. "Z každého obdobia si
dokázalo niečo zobrať - raz vzdelanie, kultúru a spolkový život, inokedy hospodárske posilnenie a
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inštitucionálnu infraštruktúru."
Slovenské storočie v tieni amerického storočia Výsledkom je naše dnešné postavenie. Na začiatku 20.
storočia sme nemali nič, iba seba. Dnes sme pánmi vo vlastnom dome. Slovenská republika je pokojnou,
stabilnou a uznávanou súčasťou rodiny európskych štátov. Ak sme v minulosti žili "pod", či "s"
Rakúšanmi, Maďarmi a Čechmi, dnes je naša vlasť plne rovnoprávna s ich krajinami.
Iste, malé národy nikdy nemajú svoje osudy výlučne vo vlastných rukách. Snažia sa prežiť a nejako
zariadiť vo svete utváranom veľmocami.
Niekomu môže koncept posledných sto rokov ako "prvého slovenského storočia" pripomínať slovné
spojenie "americké storočie", ktoré v roku 1941 spopularizoval americký vydavateľ Henry Luce.
Na začiatku 20. storočia sa Spojené štáty stali najväčšou priemyselnou krajinou sveta, vystriedajúc v
tomto postavení Britské impérium. V roku 1917 Američania vstúpili do prvej svetovej vojny na strane
Dohody, aby sa vzápätí po jej skončení stiahli naspäť do svojej izolácie, z ktorej ich vytrhli Japonci v roku
1941.
Počas studenej vojny bránili USA slobodnú časť sveta pred komunizmom, aby na začiatku 90. rokov,
po kolapse Sovietskeho zväzu, zostali jedinou globálnou superveľmocou. Dnes už je zrejmé, že je tejto
neohrozenosti koniec. Američania sami reflektujú, že ich hegemónia je v mnohých častiach sveta
vyzvaná lokálnymi mocnosťami na vzostupe. A kladú si otázku, či po "prvom americkom storočí" bude
vôbec nejaké druhé. Či to nebude skôr "prvé čínske storočie"...
V každom prípade, slovenský nacionalista vždy na americkú hegemóniu hľadel akosi cez prsty,
podobne podozrievavo vnímal aj globalizáciu, ktorá s ňou išla ruka v ruke. To mu znemožnilo doceniť,
ako veľmi príbeh slovenskej emancipácie počas uplynulých sto rokov súvisel v kľúčových okamihoch s
rolou Ameriky vo svete.
Na začiatku slovenského i amerického storočia bol vstup USA do prvej svetovej vojny: Prezident
Woodrow Wilson a jeho podpora práva národov na samourčenie; Úloha našich krajanských organizácií v
Spojených štátoch pre česko-slovenský zahraničný odboj; Bratislave sa vtedy hovorilo "Wilsonovo mesto"
atď.
No Američania sa zase aj rýchlo stiahli. V medzivojnovom období bolo hegemónom v strednej Európe
Francúzsko, počas druhej svetovej vojny nacistické Nemecko (ktoré bolo krstným otcom vojnového
slovenského štátu), neskôr Sovietsky zväz. Spojené štáty boli po väčšinu 20. storočia ďaleko.
No skutočnosť, že na začiatku 90. rokov vôbec Slováci mohli uskutočniť svoj experiment so
samostatnou štátnosťou, súvisí s relatívne otvoreným a voľným medzinárodným poriadkom, ktorý
garantoval americký hegemón. Ešte aj Európska únia je v istom zmysle jeho vedľajším produktom.
Veľkosť štátov totiž súvisí s obchodným režimom. V uzavretom svete vysokých colných sadzieb sú
životaschopné hlavne veľké štátne celky, ktoré majú na vlastnom území jednak dostatočne široké
spektrum prírodných zdrojov, aby väčšinu vecí vyrobili u seba, a jednak dostatočne veľký spotrebiteľský
trh, ktorý by slúžil ako odbytište pre domáce výrobky.
Takýto svet vysokých obchodných bariér posilňuje expanzívnosť veľkých krajín na úkor slabších
susedov. Je nebezpečné byť malým štátom v takomto prostredí.
Naproti tomu, vo svete relatívne nízkych obchodných bariér a voľného pohybu tovarov klesá dôležitosť
veľkého národného spotrebiteľského trhu, lebo odbytiskom pre výrobky národného hospodárstva sa stáva
fakticky celý svet. Podobne nezáleží až tak, na čom území sú prírodné zdroje, pokiaľ obchodný prístup k
nim má každý a rozhoduje len schopnosť zaplatiť správnu cenu.
Inak povedané, rozpad sovietskej, juhoslovanskej či česko-slovenskej federácie v globalizujúcom sa
prostredí 90. rokov a vznik životaschopných malých národných štátov na ich troskách bol v prvom rade
umožnený relatívne slobodným medzinárodným poriadkom.
Globalizácia a separatizmus boli spojenými nádobami. Človek, ktorý má záujem, aby sa maličké
Slovensko udržalo naďalej ako samostatný štát, by mal paradoxne stáť na strane voľného obchodu a
otvoreného medzinárodného poriadku.
Tri oblúky posledného štvrťstoročia A tak sme dorazili do poslednej štvrtiny prvého slovenského
storočia. Tých 25 rokov existencie Slovenskej republiky sa dá rozdeliť na tri menšie oblúky.
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Prvý oblúk bol päťročný - od vzniku štátu v roku 1993 do volieb v roku 1998. V tom čase sa kládli
nielen základy samostatnej diplomacie či vlastnej meny, ale zvádzal sa tiež zápas o vnútorný charakter
štátu a jeho zahraničnopolitické ukotvenie. Slovenská spoločnosť musela zmobilizovať svoje vnútorné
zdroje, ale napokon z tohto zápasu vyšla vnútorne posilnená.
Druhý oblúk bol desaťročný - od roku 1998 do príchodu krízy v roku 2008. V tomto období sa
dokončila ponovembrová ekonomická a politická transformácia. Vstúpili sme do NATO a EÚ. Slovensko
až do príchodu krízy zaznamenávalo taký vysoký hospodársky rast, že si vyslúžilo prezývku "tatranský
tiger".
Tretí oblúk trvá od roku 2008 až doteraz. Bol to čas spamätávania sa z krízy, ale aj roztáčanie nového
kola rastu. Tentoraz viac v dôsledku menovej politiky vo Frankfurte než vďaka domácim reformám.
Po väčšinu tohto obdobia vládne krajine strana Smer. Jej predseda správne vycítil, že Slováci sú
unavení všetkými tými zmenami a želajú si hlavne na chvíľu vydýchnuť. Hlavne žiadne veľké výkyvy!
Posledné desaťročie by sa teda dalo nazvať aj oddychovým časom. Niekto by to však mohol nazvať
skôr obdobím stagnácie. Napríklad v tabuľke Eurostatu sa od roku 2013 držíme na 77 percentách
priemeru HDP krajín EÚ. Inak povedané, prestali sme dobiehať.
Rok 2018 možno sám osebe nebude prelomový, ale skôr naznačí trendy do prezidentských volieb v
roku 2019 a parlamentných v roku 2020. Tak ako Sviečková manifestácia v marci 1988 neznamenala
ešte pád totality, ale predznamenala, čo potom prišlo v novembri 1989.
Možno očakávať, že v krajine dozrie pocit potreby niekam ju opäť posunúť.
Druhé slovenské storočie? V skutočnosti nemáme inú možnosť. V Indexe ľudského rozvoja sa
Slovensko nachádza na 40. mieste zo 188 hodnotených krajín. Pre porovnanie, Maďarsko je na 43.,
Poľsko na 36., Estónsko na 30. a Česko na 28. mieste. Zo starých členských štátov EÚ sme medzičasom
predbehli akurát Portugalsko, ktoré sa umiestnilo na 41. mieste. Inými slovami, je kam rásť.
Môžeme hrať defenzívne a snažiť sa neprísť o dosiahnuté. Bolo by napríklad veľkou iróniou
slovenských dejín, keby sme po vydobytí toľkých osobných slobôd a štátnej samostatnosti padli v 21.
storočí za obeť "demografickej zime". Keby dedičstvo nemal kto po nás prevziať, aj keď skeptik by mohol
namietnuť, že nasledujúcim generáciám zanecháme hlavne dlhy.
"Len sa preboha nesnažiť, aby budúce generácie spievali o nás!" Napísal so sebe vlastným
sarkazmom literárny kritik Alexander Matuška v jednom svojom texte, ktorý vyšiel v knihe O duchovnom
kolaborantstve. "Len sa nevystavovať nebezpečenstvu, že by naši potomkovia mali trochu úcty aj k nám
a nielen k Svätoplukovi."
Inou možnosťou je teda hrať ofenzívne, pokúsiť sa zaradiť medzi najvyspelejšie krajiny sveta a
potiahnuť za sebou aj tých, ktorí z uplynulých 25 rokov veľa nemali. Slovensko je príliš malou krajinou,
než aby si mohlo dovoliť nechať nevyužitý potenciál čo i len malej časti svojich občanov.
Sloboda na úrovni jednotlivcov i celých národov je vždy len možnosťou. My jej musíme dať obsah a
zmysel. Od nás bude závisieť, či sa výsledky uplynulého storočia napokon ukážu byť slovenským
civilizačným vrcholom alebo sú naše najlepšie časy ešte len pred nami.
Dôležité pritom bude zostať nohami na zemi a uchovať si zdravú pokoru. Slováci si počas stáročí
života v politickom a sociálnom útlaku vytvorili osobné i kolektívne stratégie, ako prežiť v prostredí
nedostatku. Bolo by trpkou bodkou za naším príbehom, ak by sa nám napokon stal osudným nadbytok a
nezvládnutý úspech.
-END
https://www.postoj.sk/29529/prve-slovenske-storocie-konci-vcelku-stastne-aku-pecat-vtlacime-tomu-druh
emu
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

13. Kiska v novoročnom prejave: Na Slovensku chýba politická odvaha
(01.01.2018; www.aktuality.sk; Správy, 14:00, s. -; Aktuality.sk)
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Prezident Andrej Kiska vystúpil v pondelok 1. januára 2018 s novoročným príhovorom na RTVS.
Prinášame vám prepis celého príhovoru.
"Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením.
Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o
naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa
zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím.
Príbeh Slovenskej republiky nebol dokonalý
Prvý deň nového roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská
republika. Demokratický štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka
spoločnému úsiliu množstva ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú
budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného, nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku gratulovať.
Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny, ktorí krok za krokom
dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slo-venská republika je vďaka tomuto úsiliu
1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993. Vo svete plnom
neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti, autokratických režimov, ktoré
pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť.
Nedosiahli sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky,
Slovenská republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v
prvých rokoch po vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a
právneho štátu, ktoré sa sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne
dvadsať rokov, odkedy sme v parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Rok plný významných výročí
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj.
Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim. Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na
satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý
pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto výz-namných udalostiach
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hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Ako rozvíjať úspech Slovenska aj naďalej?
Za našim úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Porážka extrémistov v roku 2017
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania.
Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných udalostí, ktorých okrúhle výročia si
pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme ako slobodná spoločnosť obstáli. V
novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na hlavu
porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou.
Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy. V ktorom
sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či dokážeme
spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo dostane impulz k
vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny, vďaka ktorým sa
najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli ich rodičia. Či
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vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť zabudnutí. Či
začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou. Chýba politická odvaha a
výsledky
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich naj-väčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému.
Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť
chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska.
Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy, keď rozvíja to, čo je
nám najviac vzácne. Slobodnú a férovú spoločnosť. Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má
potenciál meniť život každého jedného človeka k lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
https://www.aktuality.sk/clanok/551773/kiska-v-novorocnom-prejave-na-s
lovensku-chyba-politicka-odvaha/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

14. Prezident: V najdôležitejšej skúške roka 2017, vo voľbách do VÚC, sme
obstáli
(01.01.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Bratislava 1. januára 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
Slovenská republika ako slobodná spoločnosť obstála v najdôležitejšej skúške roka 2017 a to vo
voľbách do VÚC. V novoročnom prejave to v pondelok uviedol slovenský prezident Andrej Kiska.
Na snímke prezident SR Andrej Kiska
"V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na
hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou, akú máme - demokratickými voľbami," zdôraznil.
Zároveň však upozornil na to, že aj keď sa v novembri nepodarilo poraziť "zlo definitívne", odvrátili
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sme aspoň veľké nebezpečenstvo. "Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť
dobre - že SR je a chce zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou," dodal.
V nadväznosti na minuloročný prejav podľa neho aj naďalej platí, že Slovensko vo svojej doterajšej
histórii nikdy nemalo toľko prostriedkov, aby významne pohlo s riešením jeho najväčších problémov.
"Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že
väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto
ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy," konštatoval prezident Kiska.
Nevíta, že vecnú a rozumnú obsahovú politiku väčšinou vytláčajú na okraj "bezvýznamné a
malicherné škriepky", pričom víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu
zmysluplnému. "Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme.
Nezvyšujú šance na lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k
štátu a k politikom, ktorí ho spravujú," zdôvodnil svoje tvrdenie.
Ľudí prostredníctvom prejavu požiadal, aby v roku 2018 nerobili nepriateľa z každého s iným názorom
alebo kritickým postojom k tomu, čo robíme. "Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať
priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné
riešenia na ťažké výzvy," uzavrel.
Prezident Kiska v prejave zablahoželal Slovákom k 25. výročiu vzniku SR. Ocenil, že ľudia dokázali
zlepšovať život na Slovensku počas histórie vtedy, keď sústredili pozornosť na úsilie o spravodlivý,
bezpečný, slobodný a sociálny štát. "Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď
sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa
odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci," konštatoval.
"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta," uzavrel.
Andrej Kiska zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na
život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.
Novoročný prejav prezidenta SR Andreja Kisku
Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením. Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so
svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú
pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody
a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím. Prvý deň nového
roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Demokratický
štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka spoločnému úsiliu množstva
ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku dnes gratulovať. Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny,
ktorí krok za krokom dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je
vďaka tomuto úsiliu 1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993.
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Vo svete plnom neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti,
autokratických režimov, ktoré pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť. Nedosiahli
sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky, Slovenská
republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v prvých rokoch po
vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a právneho štátu, ktoré sa
sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne dvadsať rokov, odkedy sme v
parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj. Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim.
Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A
hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie
slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za naším úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania.
Ani rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
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pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania. Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných
udalostí, ktorých okrúhle výročia si pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme
ako slobodná spoločnosť obstáli. V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev
samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú
máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou. Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil
že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy.
V ktorom sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či
dokážeme spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo
dostane impulz k vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny,
vďaka ktorým sa najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli
ich rodičia. Či vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť
zabudnutí. Či začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého, kto má iný
názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému. Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa
agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska. Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy,
keď rozvíja to, čo je nám najviac vzácne.
Slobodnú a férovú spoločnosť.
Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má potenciál meniť život každého jedného človeka k
lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.

stránka č. 68

Šťastný nový rok 2018.
https://www.hlavnespravy.sk/prezident-v-najdolezitejsej-skuske-roka-2017-vo-volbach-vuc-sme-obstali/12
60068
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

15. KISKA: V dôležitej skúške roka 2017, vo voľbách do VÚC, sme obstáli
(01.01.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na snímke prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka.
Bratislava 1. januára (TASR) - Slovenská republika ako slobodná spoločnosť obstála v najdôležitejšej
skúške roka 2017 a to vo voľbách do VÚC. V novoročnom prejave to v pondelok uviedol slovenský
prezident Andrej Kiska.
"V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na
hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou, akú máme - demokratickými voľbami," zdôraznil.
Zároveň však upozornil na to, že aj keď sa v novembri nepodarilo poraziť "zlo definitívne", odvrátili
sme aspoň veľké nebezpečenstvo. "Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť
dobre - že SR je a chce zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou," dodal.
V nadväznosti na minuloročný prejav podľa neho aj naďalej platí, že Slovensko vo svojej doterajšej
histórii nikdy nemalo toľko prostriedkov, aby významne pohlo s riešením jeho najväčších problémov.
"Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že
väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto
ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy," konštatoval prezident Kiska.
Nevíta, že vecnú a rozumnú obsahovú politiku väčšinou vytláčajú na okraj "bezvýznamné a
malicherné škriepky", pričom víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu
zmysluplnému. "Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme.
Nezvyšujú šance na lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k
štátu a k politikom, ktorí ho spravujú," zdôvodnil svoje tvrdenie.
Ľudí prostredníctvom prejavu požiadal, aby v roku 2018 nerobili nepriateľa z každého s iným názorom
alebo kritickým postojom k tomu, čo robíme. "Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať
priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné
riešenia na ťažké výzvy," uzavrel.
Prezident Kiska v prejave zablahoželal Slovákom k 25. výročiu vzniku SR. Ocenil, že ľudia dokázali
zlepšovať život na Slovensku počas histórie vtedy, keď sústredili pozornosť na úsilie o spravodlivý,
bezpečný, slobodný a sociálny štát. "Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď
sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa
odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci," konštatoval.
"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta," uzavrel.
Andrej Kiska zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na
život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.
Novoročný prejav prezidenta SR Andreja Kisku
Príjemné sviatočné popoludnie vám všetkým, milé spoluobčianky a milí spoluobčania.
Je peknou tradíciou a pre mňa osobne veľkou cťou, že sa vám ako prezident môžem opäť prihovoriť v
prvý deň nového roka. Popriať všetko najlepšie vám i celej našej krajine. Povedať zopár myšlienok, ktoré
považujem za dôležité. Verím, že ich prijmete s porozumením. Vám, ktorí trávite dnešný sviatočný deň so
svojimi najbližšími. Vám, ktorí sa aj dnes v práci staráte o naše zdravie, našu bezpečnosť a sviatočnú
pohodu. Všetkým vám úprimne želám k Novému roku veľa zdravia, lásky, porozumenia, osobnej pohody
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a vnútornej sily.
Želám vám rok plný potešenia z každodenných drobných úspechov, aj radosti z prekonania veľkých
životných výziev. Želám vám veľa dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím. Prvý deň nového
roka je našim štátnym sviatkom. Pred 25 rokmi vznikla samostatná Slovenská republika. Demokratický
štát, na ktorý môžeme byť právom hrdí - vďaka odvahe meniť veci, vďaka spoločnému úsiliu množstva
ľudí, vďaka dobrým rozhodnutiam vo chvíľach, ktoré boli pre našu spoločnú budúcnosť rozhodujúce.
Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony
vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú
krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou
súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta.
Príbeh Slovenskej republiky za tých 25 rokov až do dnešného dňa nebol dokonalý. Nebol vôbec
jednoduchý. Nebol nikdy priamočiary a vopred určený. Nie vždy a za každých okolností priniesol pekné
okamihy a dobré správy.
Bol to však silný príbeh. Som hrdý, že vám ako prezident Slovenskej republiky môžem dnes k tomuto
sviatku dnes gratulovať. Súčasné Slovensko je svedectvom o generácii občanov demokratickej krajiny,
ktorí krok za krokom dokázali riešiť spoločné problémy a čeliť spoločným výzvam. Slovenská republika je
vďaka tomuto úsiliu 1. januára 2018 pre väčšinu ľudí lepším miestom na život než bola 1. januára 1993.
Vo svete plnom neistoty, násilia a ozbrojených konfliktov, náboženskej a rasovej nenávisti,
autokratických režimov, ktoré pohŕdajú životmi vlastných občanov, to nie je samozrejmosť. Nedosiahli
sme to vďaka šťastnej zhode okolností. Tento úspešný príbeh sa nezrodil ani automaticky, Slovenská
republika ho nemala zapísaný vo svojom rodnom liste. Presvedčili sme sa o tom hneď v prvých rokoch po
vzniku novej republiky, keď politická špička zradila ideály demokratickej krajiny a právneho štátu, ktoré sa
sama zaviazala ctiť a rozvíjať. Mimochodom, v roku 2018 to bude presne dvadsať rokov, odkedy sme v
parlamentných voľbách mečiarizmus porazili.
Keď hovorím o okrúhlych výročiach, tento rok prinesie niekoľko príležitostí, aby sme si pripomenuli
najdôležitejšie dátumy v moderných slovenských dejinách. Historické udalosti, ktoré v dobrom, alebo v
zlom významne ovplyvnili to, ako naša krajina vyzerá a ako sa nám v nej spolu žije.
V roku 2018 so susedmi a priateľmi v Českej republike oslávime sté výročie vzniku nášho spoločného
štátu. Priniesol Slovensku demokraciu, slobodu, rešpekt k občianskym právam, ale aj dovtedy nevídaný
hospodársky, spoločenský, vzdelanostný a kultúrny rozvoj. Pred 70 rokmi sa k moci dostal totalitný režim.
Na štyri desaťročia ponížil vtedajšie Československo na satelit podriadený záujmom sovietskej moci. A
hoci aj v tomto období Slovensko zaznamenalo určitý pokrok, cenou zaň bolo hrubé obmedzovanie
slobody a ľudskej dôstojnosti.
V auguste uplynie 50 rokov odkedy tanky armád Varšavskej zmluvy zničili na ďalšie dve desaťročia
túžbu ľudí po živote v spravodlivejšej a slobodnejšej spoločnosti. Pred 30 rokmi sa proti komunistickému
režimu postavili veriaci, aby na Sviečkovej manifestácii žiadali náboženské slobody a úplné
dodržiavanie občianskych práv.
V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch bude dostatok príležitostí o týchto významných udalostiach
hovoriť. Budeme si ich pripomínať symbolicky, budeme sa pokúšať kriticky zhodnotiť, čo znamenajú pre
našu súčasnosť. Aj ja osobne ako prezident republiky chcem prispieť k tomu, aby sme to robili ešte s
hlbším záujmom a väčším dôrazom než inokedy.
Dovoľte mi však už dnes zdôrazniť, čo z našej modernej histórie považujem za zmysluplný odkaz pre
dnešnú spoločnosť. Na čo môžeme byť naozaj hrdí. Čo môže byť, čo by malo byť zdrojom inšpirácie pri
riešení našich súčasných problémov. O čo sa môžeme oprieť, ak nám záleží na tom, aby úspešný
25-ročný príbeh Slovenskej republiky pokračoval.
Za naším úspechom nestojí vytváranie mýtov o národnej a kultúrnej výnimočnosti. Ani hľadanie
strašiakov za hranicami, na ktorých môžeme hodiť zodpovednosť za vlastné neúspechy a zlyhania. Ani
rozdeľovanie spoločnosti na dobrých a zlých, podľa toho ako to vyhovuje záujmom mocných. Ani
ukazovanie prstom na menšiny, na ktoré vraj väčšina dopláca a ktoré vraj stoja v ceste k lepšiemu životu.
Ani uprednostňovanie extrémnych riešení tam, kde chýba vôľa na poctivú prácu. Ani arogancia mocných,
ktorá vedie k nezáujmu o spravovanie vecí verejných a ľahostajnosti k verejnému priestoru, v ktorom
spolu žijeme.
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Naopak. Všetko toto bolo príčinou tragédií v našich dejinách. A môže viesť k ďalším tragédiám. Ak
dopustíme, aby sa nám vzájomná nevraživosť, nedostatok rešpektu k iným opäť vymkli spod kontroly.
Alebo ak dovolíme, aby sme pre naše sklamanie a apatiu premrhali príležitosti na ďalší rozvoj svojho
okolia, regiónu aj celej krajiny.
Základom silného príbehu Slovenskej republiky, zdrojom životaschopnosti nášho štátu je niečo úplne
iné. Niečo pekné a hodnotné.
Zlepšovať život v našej krajine sme dokázali vtedy, keď sme sústredili pozornosť na úsilie o
spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát.
Keď sme posilňovali dôveru a súdržnosť medzi ľuďmi snahou rozvíjať zmysel pre férovosť a rovnosť
pred zákonom.
Keď sme robili kroky, ktoré pomáhajú zvyšovať dôstojnosť a kvalitu života ľudí na Slovensku.
Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami.
Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia.
Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci.
Toto sú tie ozajstné úspechy, na ktoré môžeme byť hrdí. Ako spoločnosti, ako štátu nám to najviac
pristane nie vtedy, keď bojujeme proti tomu, čo nenávidíme a čoho sa bojíme. Ale keď chránime a
rozvíjame to, čo je nám vzácne.
Milé spoluobčianky, milí spoluobčania. Ak by som mal hodnotiť uplynulý rok optikou významných
udalostí, ktorých okrúhle výročia si pripomenieme, myslím si, že v najdôležitejšej skúške roka 2017 sme
ako slobodná spoločnosť obstáli. V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev
samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou akú
máme - demokratickými voľbami.
Považujem za dôležité to pripomenúť, pretože som presvedčený, že výsledky týchto volieb významne
ovplyvnili náladu v našej krajine. Veď si predstavme, čo by nás dnes trápilo, o čom by sme hovorili, keby
extrémisti v župných voľbách uspeli. Keby sa ešte sebavedomejšie rozťahovali po našej krajine, keby nás
ešte viac zamestnávali nenávistnými rečami, agresívnymi prejavmi a neprijateľnými politickými postojmi.
Nie, v novembri sme zlo neporazili definitívne. Ale podarilo sa nám odvrátiť veľké nebezpečenstvo.
Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre - že Slovenská republika je a chce
zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou. Vlani v novoročnom príhovore som zdôraznil
že rok 2017 bude pre Slovensko rokom pravdy.
V ktorom sa ukáže, či sme schopní premeniť slušný hospodársky rast na lepšie verejné služby. Či
dokážeme spustiť ambiciózny plán reformy vzdelávania pre naše deti. Či zanedbané zdravotníctvo
dostane impulz k vyššej kvalite a dostupnosti pre pacientov v každom regióne. Či naštartujeme zmeny,
vďaka ktorým sa najmä rómske deti postupne dostanú z pasce chudoby a nevzdelanosti, v ktorej uviazli
ich rodičia. Či vrátime perspektívu a energiu regiónom, ktorých obyvatelia sa oprávnene môžu cítiť
zabudnutí. Či začneme počúvať protestujúcich ľudí a budeme skutočne bojovať s korupciou.
Aj na začiatku roka 2018 platí, že nikdy v našej 25-ročnej histórii sme nemali taký široký priestor a
toľko prostriedkov, aby sme významne pohli s riešením našich najväčších a už chronických problémov.
Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou
chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie - výsledky. V tomto ohľade bol
rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy.
Užitočnú, vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné
škriepky. Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému.
Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na
lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom,
ktorí ho spravujú.
Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný priestor je
škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych sieťach, sú
deravejšie.
Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého, kto má iný
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názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v dôsledku
bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa navzájom
nenávidia.
Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore zastaviť.
Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku - v škole, v nemocnici, v práci, v kostole, na úrade, na
ulici.
Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a rešpektu
jedného človeka k druhému. Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa
agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy.
Vieme byť citliví a vnímaví k potrebám iných. Príklady takejto ohľaduplnosti vidím každý deň a v
každom kúte Slovenska. Verím tomu, pretože som prezidentom Slovenskej republiky, ktorej sa darí vtedy,
keď rozvíja to, čo je nám najviac vzácne.
Slobodnú a férovú spoločnosť.
Silnú, sebavedomú a modernú krajinu, ktorá má potenciál meniť život každého jedného človeka k
lepšiemu.
Želám vám a vašim rodinám zdravie a lásku.
Šťastný nový rok 2018.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/kiska-v-dolezitej-skuske-roka-2017-vo-volbach-do-vuc-sme-obstali-cl558198.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

16. Štyri poznámky k štátnym vyznamenaniam
(02.01.2018; www.postoj.sk; Politika, , s. -; Vladimír Palko)

Prezident republiky Andrej Kiska udeľoval na Nový rok štátne vyznamenania pri príležitosti
štvrťstoročia slovenskej samostatnosti. Ponúkam štyri krátke zamyslenia na tieto témy:
1. Kto vyznamenanie dostal a je to tak dobre 2. Kto vyznamenanie dostal a radšej ho vari dostať
nemal 3. Kto vyznamenanie nedostal a prečo je to nedobré 4. Kto by mal vyznamenanie dostať v
budúcnosti
Kto vyznamenanie dostal a je to tak dobre
Vždy som veril, že vysoké štátne vyznamenanie raz dostane Fedor Gál a som rád, že sa tak stalo.
Naše politické názory sa vždy dosť líšili a za tie roky sa tie rozdiely stále zvyšovali. Ale Fedor Gál v
zlomovom ponovembrovom období prevzal na seba hlavnú zodpovednosť v zápase o slobodu a
demokraciu, a preto mu treba vzdať úctu.
Bývalým komunistom nikto nebránil, aby navrhli osamostatnenie Slovenska za komunizmu na schôdzi
podnikovej organizácie KSS. A potom si šli sadnúť do basy. Ale oni si počkali radšej na demokraciu. Tú,
za ktorú riskoval krk Fedor Gál.
Áno, Fedor Gál bol za zachovanie Československa. Ale pričinením sa o pád komunizmu sa pričinil i o
to, že v rámci ponovembrového Československa sa samostatnosť Slovenska stala legitímnou politickou
agendou. Spomeňme, že v roku 1991 bol schválený zákon o vystúpení z federácie na základe referenda.
Za komunizmu hovoriť o osamostatnení bolo trestné. Prosím vás, veď zakázaný bol i slovenský znak a
slovenská zástava.
Keďže námietky proti tomu, aby ľudia ako Gál dostali vyznamenanie pri tomto výročí, niekedy
prichádzajú z prostredia bývalých komunistov, treba pripomenúť, že člen komunistickej strany sa
prinajmenšom mlčky musel stotožniť s politikou komunistickej strany k prípadnej slovenskej
samostatnosti. Tou politikou bolo úplné odmietanie samostatnosti pod hrozbou trestnoprávnych sankcií.
Nehovoriac o tom, že členovia komunistickej strany sa museli stotožniť aj s okupáciou Česka i Slovenska
sovietskou okupantskou armádou v roku 1968. Preto by takíto ľudia nemali poučovať iných, čo je
vlastenecké, čo je "pro-slovenské" a čo je "protislovenské". Veď im nikto nebránil, aby navrhli
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osamostatnenie Slovenska za komunizmu na schôdzi podnikovej organizácie KSS. A potom si šli sadnúť
do basy. Ale oni si počkali radšej na demokraciu. Tú, za ktorú riskoval krk Fedor Gál.
Tridsať rokov po páde komunizmu sa už nerád vraciam k tomu, kto bol a nebol komunista, ale občas
akoby stále bolo potrebné sa k tomu vrátiť. Želal by som si, aby sme na Slovensku dosiahli stav, keď by
sme sa k tomu už vracať nemuseli.
Kto vyznamenanie dostal a vari ho dostať radšej nemal
Priznaním ocenenia bývalým politikom predsa nepodpisujeme súhlas so všetkým, čo robili a hovorili
za celý čas od Novembra až po súčasnosť. Práve schopnosť priznať zásluhy tým, ktorí našimi priateľmi
nie sú, z nás robí politický národ.
Medzi ocenenými bolo priveľa ľudí z myšlienkového sveta "vépeenky". Nechcem ich menovať, lebo
isté zásluhy im nemožno uprieť. Tie mená však budia rozpaky okrem iného aj vzhľadom na to, kto každý
z bývalej VPN ešte ocenený nebol. Ešte stále neboli ocenení napríklad Peter Zajac, Ján Budaj a Milan
Kňažko.
Opäť zdôrazňujem, že priznaním ocenenia bývalým politikom predsa nepodpisujeme súhlas so
všetkým, čo robili a hovorili za celý čas od Novembra až po súčasnosť. S niektorými môžeme byť
priateľmi, s niektorými nie. Ale práve schopnosť priznať zásluhy tým, ktorí našimi priateľmi nie sú, z nás
robí politický národ.
Kto vyznamenanie nedostal a prečo je to nedobré
Kde sú kresťania? Tak som sa pýtal po prečítaní menoslovu ocenených. Potešil som sa
vyznamenaniu Mariána Čaučíka, ktorý česť kresťanov zachraňoval. Marián Čaučík sa roky venuje
záslužnej sociálnej práci. Jeho ocenenie je ocenením sociálneho rozmeru slovenského kresťanstva.
Bol by som býval spokojný, keby v zozname bol okrem neho ešte niekto, kto je známy ako kresťan a
venoval sa verejnej politickej práci. Nebol nikto taký za oných dvadsaťpäť rokov?
Kresťanskí politici a kresťanské osobnosti boli prítomní a víťazní vo veľkých politických zápasoch
onoho štvrťstoročia. Ich absencia v menoslove vyjadruje súčasnú nízku politickú vážnosť slovenského
kresťanstva.
Dočká sa zvolávateľ Sviečkovej manifestácie ocenenia v tomto roku, keď uplynie tridsať rokov od
tejto legendárnej udalosti, ktorá bola predzvesťou Novembra?
Ocenenie by si konečne zaslúžil František Mikloško. Dočká sa zvolávateľ Sviečkovej manifestácie
ocenenia v tomto roku, keď uplynie tridsať rokov od tejto legendárnej udalosti, ktorá bola predzvesťou
Novembra? Možno.
Horšie to bude mať Ján Čarnogurský. Pravdou je, že sa posunul na politické pozície, ktoré už musím
kritizovať i ja, hoci sa rátam za jeho žiaka. Ale nemá platiť i pre neho, že jeho ocenením predsa
nevyjadrujeme súhlas so všetkými jeho názormi za celé štvrťstoročie? A toľko by bolo treba oceniť. Jeho
dlhoročný disidentský zápas s komunizmom. Vytýčenie cieľa (vo februári 1990, keď Mečiar bol neznámy
politik a SNS ešte neexistovala), že Slovensko bude v budúcnosti v Európskej únii (vtedy ešte Európske
spoločenstvá) osobitným subjektom "so svojou samostatnou stoličkou a hviezdičkou". Jeho lídrovstvo v
slovenskej opozícii v rokoch 1992 - 1997 v zápase o integráciu do EÚ a proti Mečiarovej izolacionistickej
politike.
Lenže Čarnogurský bol vždy a aj zostal zároveň kritikom niektorých politík Bruselu a Washingtonu.
Inak povedané, vždy vedel pojem slovenskej samostatnosti napĺňať konkrétnym obsahom. Protirečiť
Washingtonu a Bruselu sa v niektorých liberálnych kruhoch neodpúšťa. Preto pre tie bol neprijateľný už
dávno predtým, než si začal svoju pozíciu sťažovať sám.
Kto by mal vyznamenanie dostať v budúcnosti
Štátne vyznamenanie by raz v budúcnosti mal dostať Oskar Fegyveres. Za zásluhy o to, že zápas o
Slovensko ako normálny štát sme neprehrali.
V roku 2017 konečne parlament zrušil Mečiarove amnestie udelené páchateľom zavlečenia Michala
Kováča mladšieho do zahraničia v roku 1995. Je to zásluha mnohých ľudí. Jedno meno sa však spomína
od roku 1995 až do dnešných dní. Je to Oskar Fegyveres, bývalý príslušník SIS, ktorý svedčil o tomto
trestnom čine. Zmenilo mu to život, musel emigrovať zo strachu o svoj život.
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Raz som sa s ním krátko stretol ako minister vnútra pred asi štrnástimi rokmi po jeho návrate na
Slovensko. Druhýkrát sme sa náhodou stretli pred petržalským Tescom koncom roka 2013. Zdal sa mi
vtedy rezignovaný. Dnes je však situácia iná, hoci ten zápas o pravdu v kauze zavlečenie sa ešte
neskončil.
Oskar Fegyveres sa roky správal statočne, hoci jeho postoj mu na dlhé roky rozvrátil život. Jeho
životný príbeh je esenciou paradoxov, ktoré dnes pri téme štátnych vyznamenaní s rozpakmi vnímame.
Myslím, že štátne vyznamenanie by raz v budúcnosti mal dostať Oskar Fegyveres. Za zásluhy o to, že
zápas o Slovensko ako normálny štát sme neprehrali.
https://www.postoj.sk/29562/styri-poznamky-k-statnym-vyznamenaniam
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

17. Rok silných výročí
(04.01.2018; Pravda; mut. , Titulná strana , s. 1,6,7; Soňa Pacherová)

Soňa Pacherová
Bratislava
Mimoriadny z hľadiska významných dejinných výročí. Aj taký bude pre Slovensko rok 2018. Už v prvý
deň nového letopočtu oslávilo 25. výročie svojho vzniku ako suverénneho štátu. V jeho priebehu si však
pripomenie aj 100. výročie založenia prvej ČSR, 50. výročie Pražskej jari či 30. výročie sviečkovej
manifestácie za náboženskú slobodu a demokraciu. Okrúhle jubileá narodenia budú mať viaceré
osobnosti: politik a štátnik Milan Hodža, architekt Dušan Jurkovič, maliar Martin Benka, rozprávkar Pavol
Dobšinský, spisovatelia a básnici Ján Smrek, Martin Rázus, Milan Rúfus a iní. A sú tu aj výročia skôr
smutné, ktoré vyplynuli z dátumov mníchovskej zrady alebo "Víťazného februára".
Určite najväčší priestor z tohto zoznamu dostanú historické medzníky súvisiace s česko-slovenskou
štátnosťou, ktorej začiatok sa oficiálne viaže k dátumu 28. október 1918. Pri ich príležitosti sa uskutočnia
viaceré reprezentačné podujatia za účasti najvyšších predstaviteľov dnes už samostatných štátov. Časť z
nich zorganizuje Úrad vlády SR. "Bol by som nerád, keby sme rok 2018 vnímali len ako príležitosť na
nejaký historický seminár," uviedol v súvislosti s chystanými oslavami slovenský premiér Robert Fico.
"Určite aj úvahy historikov a politológov majú svoje miesto, ale našou povinnosťou je tento exkluzívny rok
využiť na dve veci: na perfektnú prezentáciu Českej a Slovenskej republiky v zahraničí a súčasne na
potvrdenie kvality našich vzťahov. Ak toto nedokážeme, tak sme zlyhali," zdôraznil. Slovenská a česká
vláda sa už dávnejšie dohodli na spoločnom pripomenutí si tohtoročných výročí česko-slovenskej éry.
Koordinácii podujatí sa kabinety naposledy venovali 4. septembra na zasadnutí za účasti šéfov
diplomacie Miroslava Lajčáka a Ľubomíra Zaorálka v moravskom zámku Lednice. Zoznam akcií má byť
vypracovaný tak, aby sa najmä na tých kľúčových zaistilo dôstojné zastúpenie predstaviteľov oboch strán.
"Československo bolo dobrý a úspešný projekt a splodilo dva úspešné demokratické štáty, jasne
ukotvené v európskom priestore, vyznačujúce sa ekonomickou stabilitou a úspešnou transformáciou,"
skonštatoval na stretnutí v Lednici Lajčák, ktorý pripomenul, že obe republiky dlhodobo udržiavajú
nadštandardné vzťahy a v stredoeurópskom priestore predstavujú "unikátnu skúsenosť spoločnej histórie
vrátane pokojného rozchodu". Vrcholom radu podujatí pripravovaných na vládnej úrovni budú celoštátne
oslavy pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Na počesť storočnice sa však
uskutočnia aj početné sprievodné akcie, ako odborné konferencie, koncerty či výstavy. Kľúčovou
spomedzi všetkých má byť spoločná výstava, ktorá sa bude konať v slovenskej aj českej metropole.
Monumentálny výtvarný projekt s názvom Pripomenutie výročia vzniku Československa, ktorého prípravu
už v roku 2016 ohlásili vedenia národných múzeí a galérií oboch republík, sa od apríla do septembra
predstaví na Bratislavskom hrade a v októbri poputuje do Národného múzea na pražskom Václavskom
námestí. "Výstavu neberieme ako povinnosť, aby sme si urobili čiarku. Všetci ju berieme ako vlastný
projekt, na ktorý sa tešíme. Isto sa všeličo nové a zaujímavé dozvieme," uviedla riaditeľka Slovenskej
národnej galérie Alexandra Kusá.
S československým štátom sa spája aj rad ďalších tohtoročných jubileí. Napríklad 50. výročie Pražskej
jari a československého obrodného procesu, ktorý 21. augusta 1968 násilne ukončila okupácia vojsk
Varšavskej zmluvy. Podľa doteraz zhromaždených a overených údajov Ústavu pamäti národa bolo len
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počas jej prvých dní usmrtených 30 slovenských občanov. Celkovo vtedy v rámci Československa
zahynulo vyše 100 osôb, asi 500 bolo zranených. "Odpustkom" za inváziu bolo aspoň pre Slovákov
ustanovenie federácie, ktorého 50. výročie takisto pripadne na 28. október. August 1968 si Úrad vlády
uctí slávnostnou spomienkou na osobnosť Alexandra Dubčeka. Okupáciu vtedajšej ČSSR komplexne
pripomenie aj výstava unikátnych fotografií v Moravskom zemskom múzeu a v pražskej Národnej galérii.
Hodným spomienky však bude aj 25. marec, deň 30. výročia bratislavskej sviečkovej manifestácie,
tichého protestu veriacich proti potlačovaniu cirkví komunistami. Ako prezradil bývalý disident a neskôr
politik František Mikloško, na jej začiatku bola - čokoláda. Z Kanady ju na Slovensko poslal niekdajší
vynikajúci hokejista Marián Šťastný. A zvnútra obalu skrývala výzvu, aby sa vo sviatok Zvestovania
Panny Márie konali v miestach, kde žije slovenská komunita, protestné akcie. Apel vzápätí rozšírili
rozhlasové stanice Slobodná Európa a Hlas Ameriky. "Ráno v deň demonštrácie ma cestou do kostola
zatkli," spomínal na udalosť expolitik. Nemal preto spočiatku ani tušenia, ako napokon dopadla. Nevidel
zhruba dve tisícky ľudí, ktoré sa vo večernom chlade a daždi postavili štátnej moci a čelili obuškom,
vodným delám či nájazdom policajných áut. "Až susedia mi po návrate z väzenia nadšene zvestovali:
Ferko, to bola svetová vec!" opísal Mikloško po rokoch.
K smutnejším tohtoročným "okrúhlinám" možno zaradiť 70. výročie "Víťazného februára", ktorý pre
Československo znamenal prihlásenie sa k sovietskemu bloku a nástup totalitného režimu. Rok 2018 je
však dôležitý aj v súvislosti so výročiami svetového významu. Sto rokov napríklad uplynie od skončenia
prvej svetovej vojny. Tento konflikt globálnych rozmerov trval od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918.
"Poslednú salvu pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktoré vojnu ukončilo, vystrelili 11.
novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte," priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav
Čaplovič. Tento dátum sa vo svete slávi ako Deň vojnových veteránov a symbolizujú ho červené kvety
divého maku. A pri príležitosti tejto storočnice zorganizujú českí a slovenskí vojaci národné púte do
zahraničia, na ktorých si uctia pamiatku legionárov na miestach bojov v Rusku, Taliansku, vo Francúzsku.
Počas vojny, ktorá sa začala atentátom na arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu Františka
Ferdinanda ď Ešte, bolo zmobilizovaných vyše 60 miliónov vojakov. Z územia dnešného Slovenska vtedy
do rakúskouhorskej armády narukovalo asi 400-tisíc chlapov, teda takmer 15 percent všetkého
obyvateľstva. Z vojny sa ich nevrátilo, takmer 70-tisíc, ďalších vyše 60-tisíc zostalo trvalo zmrzačených.
Pre Slovensko sú v súvislosti s vojnou dôležité aj dni 2. a 3. jún 1918, keď došlo k vzbure slovenských
vojakov v srbskom Kragujevaci. Skončila sa popravou 44 príslušníkov Trenčianskeho 71. pešieho pluku,
ktorí povstali proti vojne a útlaku.
Rozpútanie druhej vojny s prívlastkom "svetová" zase predznamenala takzvaná mníchovská zrada, od
ktorej tento rok uplynie presne 80 rokov. Na konferencii v Mníchove v dňoch 29. a 30. septembra 1938 sa
vtedy mocnosti "o nás bez nás" dohodli, že Československo musí odstúpiť Nemecku pohraničné územia
osídlené prevažne Nemcami. Zakrátko nasledoval aj rozpad spoločného štátu. Pre úplnosť treba
pripomenúť výročia súvisiace s dávnejšími historickými udalosťami, keď sa rozhodovalo o tom, či
slovenský národ vôbec bude existovať. Od "meruôsmeho" roku 1848 uplynie 170 rokov, od založenia
Matice slovenskej 155 rokov. A naopak, ešte je tu aj jedno z najmladších výročí s nulou na konci. Súvisí s
porážkou mečiarizmu a návratom už samostatného Slovenska späť do tábora demokratických krajín.
Presne 20 rokov uplynie 26. septembra odo dňa, keď sa v roku 1998 po vtedy dvojdňových
parlamentných voľbách zrátali odovzdané hlasy a Mečiarovo HZDS, hoci opäť zvíťazilo, nebolo už
schopné vytvoriť ďalšiu vládu.
Československo bolo dobrý a úspešný projekt a splodilo dva úspešné demokratické štáty, jasne
ukotvené v európskom priestore.
Miroslav Lajčák šéf diplomacie
Významné dátumy v roku 2018
100. výročie
vznik 1. ČSR 28.10.1918 a súvisiace výročia 30.5.1918 (Pittsburská dohoda), 18.10.1918
(Washingtonská deklarácia), 30.10.1918 (Martinská deklarácia) 14.11.1918 (vytvorenie prvej čs. vlády)
koniec prvej svetovej vojny 11.11.1918 a súvisiace výročie 2.-3.6.1918 (vzbura slovenských vojakov v
srbskom Kragujevaci)
25. výročie
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vznik Slovenskej republiky 1.1.1993
50. výročie
vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR 21. 8.1968
vznik česko-slovenskej federácie, 28.10.1968
30. výročie
Sviečková manifestácia za náboženskú slobodu a demokraciu 25.3.1988
70. výročie
Februárový prevrat 25.2.1948 ("Víťazný február", prechod od demokracie ku komunistickej totalite,
prihlásenie ČSR k sovietskemu mocenskému bloku)
80. výročie
Mníchovská dohoda 29. - 30. 9.1938 (Mníchovská zrada, po dohode mocností Česko-Slovensko
odstúpilo Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami
155. výročie
založenie Matice slovenskej, 4.8.1863
170. výročie
udalosti revolučného roku 1848 15.1.1848 (reč Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme ojazykových
právach Slovákov), 10.5.1848 (prijatie Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši), 19. 9.1848
(prvé zasadnutie I. Slovenskej národnej rady)
20. výročie
koniec mečiarizmu 25. a 26. september 1998 (konali sa vtedy dvojdňové parlamentné voľby, ktoré o
tom rozhodli)
Nedožité narodeniny osobností
300. výročie
Adam František Kollár (15.4.1718), osvietený vedec, ovplyvnil školskú reformu Márie Terézie
240. výročie
Ján Nepomuk Hummel (14.11.1778), hudobný skladateľ, pianista
190. výročie
Pavol Dobšinský (16.3.1828) folklorista, rozprávkar, literárny historik, pedagóg i
150. výročie
Dušan Samuel Jurkovič (23.8.1868), architekt, autor Štefánikovej mohyly na Bradle, staníc lanovky na
lomnický štít a iných významných objektov
140. výročie
Milan Hodža (1.2.1878) politik, štátnik a publicista, bol úradujúci prezident Československej republiky,
jedenásty predseda vlády Československa a prvý slovenský viacnásobný minister
130. výročie
Pavol Peter Gojdič (17. 7.1888) gréckokatolícky biskup a mučeník rusínskeho pôvodu, v roku 2001 ho
pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného
Martin Rázus (18.11.1888) spisovateľ, evanjelický kňaz, politik - prvý predseda SNS
Martin Benka (21.9.1888) maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista
Ivan Stodola (10.3.1888) lekár, dramatik, spisovateľ
120. výročie
Ján Smrek (16.12.1898) básnik, spisovateľ, redaktor, publicista
110. výročie
Ján Jamnický (20. 5.1908) herec, divadelný režisér a pedagóg
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Maša Haľamová (28. 8.1908) spisovateľka, autorka ženskej krehkej lyriky
Eugen Suchoň (25. 9.1908) hudobný skladateľ, autor národných opier Krútňava a Svätopluk
lOO. výročie
Karol L. Zachar (12.1.1918) herec, režisér, scénický výtvarník, pedagóg
Ján Kadár (1.4.1918) filmový režisér a scenárista, spoluautor oscarového filmu Obchod na korze
Štefan Žáry (12.12.1918) básnik, prozaik, esejista, prekladateľ
90. výročie
Milan Rúfus (10.12.1928) básnik
ZDROJ: MINISTERSTVO KULTÚRY
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

18. Kiska oživil zombie. Odignoroval tých, ktorí boli za SR
(05.01.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Hoci v roku 1993 boli legitímne oba názory - podpora vzniku samostatného štátu aj
nesúhlas a snaha o zachovanie federácie, prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku
Slovenskej republiky vyznamenal len tie politické osobnosti, ktoré boli v roku 1993 za federáciu a
osamostatnenie nepodporovali. Tým oživil dávno prekonaný spor a debatu vrátil do roku 1993.
Prezident SR, Andrej Kiska. Archívne foto Zdroj -AP/TASR
"Považujem za obrovskú tragédiu, ak sa nám tu otvorila rana, o ktorej sme si všetci mysleli, že je už
zacelená. Prezident túto tému znovu položil na stôl. Vrátil veľmi agresívnym spôsobom na stôl tézu, že je
tu skupina ľudí, ktorí boli proti štátu a tí, čo boli za štát. Tým, čo urobil, rozdelil spoločnosť. Hlavný
problém nevidím v tom, koho vyznamenal, ale koho nie," povedal politický analytik Eduard Chmelár v
TABLET.TV v diskusii s publicistom Jurajom Hrabkom.
Česi si udalosť nepripomínajú
Samotný Chmelár bol v roku 1993 za samostatnosť Slovenska. Hrabko ju len vzal na vedomie,
federáciu považoval za hodnotu a bolo mu ľúto, že ju strácame. Obaja však predpokladali, že dnes už na
ich postojoch z roku 1993 nezáleží. "Niekto bol za vznik Slovenskej republiky, niekto si pripomína zánik
spoločného štátu. Na tom nie je nič zlé. Česi si tento dátum de facto nepripomínajú," poznamenal
Hrabko. Chmelár ho doplnil, že dôvod je ten, že Česi dovŕšili svoju národnú emancipáciu už vznikom
Československa, preto je pre nich dôležitejší dátum 28. október 1918.
"Fedor Gál si za úlohu, ktorú zohral v roku 1989, ocenenie zaslúži. Ale prečo ho nemohol dostať na
budúci rok, keď bude okrúhle výročie Nežnej revolúcie? A keď ju už dostal teraz, prečo bol z toho vyňatý
katolícky disent, František Mikloško má sedemdesiat rokov," poznamenal na margo vyznamenaných
Chmelár.
"Vznik štátu nie je len otázka Vladimíra Mečiara, ale aj celej plejády menej kontroverzných osobností,
ktoré sa o štát zaslúžili. Nespomenúť si pri tomto výročí na prvého prezidenta Slovenskej republiky
Michala Kováča? Dosť hlúpe. Alebo prvého ministra zahraničných vecí Milana Kňažka, ktorý sa zaslúžil o
vybudovanie slovenskej diplomacie. Nás hneď v prvý deň uznalo 66 štátov, stali sme sa členom OSN. Ani
nehovorím, že bol tiež novembrový tribún," dodal Chmelár.
Samotný prezident Kováč sa podľa neho mimoriadne snažil o to, aby zastupoval všetkých občanov,
medzi poradcami mal tak národniara Romana Kaliského, ako aj liberála Pavla Demeša. Do ostrého sporu
išiel až vtedy, keď už nebolo možné tolerovať politické metódy Vladimíra Mečiara. Tak Kováč, ako aj
nasledujúci prezidenti, sa však podľa Chmelára snažili nebyť pri oceňovaní osobností jednostranní.
Studená zákopová vojna
V tejto súvislosti Hrabko poznamenal, že k formovaniu demokratickej Slovenskej republiky, postavenej
na zásadách právneho štátu, prispeli v roku 1998 aj mnohé osobnosti, ktoré v roku 1993 osamostatnenie
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nepodporovali. Preto považuje delenie ľudí podľa toho, aký postoj zastávali v roku 1993, za nešťastné.
"Je výlučnou právomocou prezidenta rozhodnúť, komu udelí medailu. My to môžeme hodnotiť a
analyzovať. A politické dôsledky si ponesie," povedal Hrabko. Myslí si, že prezidentov výber nebol
náhodný.
Pritom očakávania od tohtoročného vyznamenávania boli veľké, keďže sa konalo pri príležitosti 25.
výročia vzniku štátu. "Očakávania nabudil aj samotný Andrej Kiska už len tým, že vyznamenania udeľoval
prvého januára, po iné roky sa to zvyklo odložiť o týždeň aj dva. Aj tým, že chcel vyznamenať presne 25
ľudí. Paradoxne, neudelil Rad Andreja Hlinku, ktorý jediný môže niekto dostať za zásluhy o vznik
Slovenskej republiky," povedal Hrabko.
"Rozhodnutím prezidenta sme oživili studenú zákopovú vojnu. Vytiahli sme z hrobu zombíkov
nacionalizmu a občianstva, rozkolu, ktorý sa dá ťažko zaceliť. A to má byť jedna z hlavných úloh
prezidenta. Čo to urobilo so spoločnosťou? Keď čítate na internete veľmi emocionálne reakcie na oboch
stranách, obviňujú sa navzájom, kto šíri nenávisť. Prezident fatálne zlyhal," vyhlásil Chmelár.
Zacelená spoločnosť
"Ty si bol proti alebo aspoň nie za, ja som bol za, ale dnes to pre nás nie je predmet hádok," povedal
Hrabkovi Chmelár. "A o tom by to malo byť. Najkrajšie pri tomto výročí by bolo, ak by hlava štátu
vyznamenala tak ľudí z roku 1989, ako aj tých, ktorí túto nenásilnú demokratickú revolúciu dovŕšili, lebo ja
vznik štátu za toto považujem. Prezident by ukázal, že sme zacelili spoločnosť a zarovnali staré rany. A
ukázal by, že toto sú významní členovia tejto spoločnosti, vážime si ich a je nám jedno, či boli za vznik
samostatného štátu, alebo proti. Sú tu všetci. Prezident to rozdelil a vrátil debatu tam, kde bola v
deväťdesiatych rokoch," uzavrel Chmelár.
Za nešťastné považujú obaja analytici aj prezidentovo vyjadrenie pre týždenník Vasárnap, kde označil
Slovensko za mafiánsky štát, za ktorým stojí minister vnútra Robert Kaliňák. "Andrej Kiska nepovedal nič,
čo by už nepovedal predtým. Ale treba rozlišovať, kto to hovorí. Prezident nie je komentátor, publicista ani
analytik. Ja by som si napríklad vedel vyargumentovať v debate, prečo považujem stranu Mariana
Kotlebu za neofašistov. Ale keď to povie prezident a pripustí, že máme fašistickú stranu v parlamente, tak
zhadzuje generálneho prokurátora a všetky ostatné ústavné inštitúcie, ktoré do toho môžu zasiahnuť,"
povedal Hrabko. "Obvinenie, že minister vnútra zneužíva moc, je veľmi závažné. Sú to silné slová a keď
sa používajú často, strácajú význam. A prezident argumentuje výlučne vlastnou kauzou. Akoby mu
prekážalo to, že sa to dostalo na verejnosť a nie to, čo spravil. Akoby to tým chcel ututlať. Hovorím o
vratkách a dani z príjmu. To urobil on, nie minister Kaliňák," dodal Hrabko.
Prezident sa podľa neho oprávnene sťažuje na nelegálne zverejnenie svojich údajov, to je však až
následnou otázkou, prvoradá je samotná kauza. "Ja počujem iba ten argument, že čo si to dovoľujú voči
prezidentovi republiky. A keď si to dovoľujú ku mne, môžu si to dovoliť k hocikomu. Treba povedať, že je
povinnosťou štátnych orgánov, aby si to dovoľovali ku každému, čo kráti dane a neoprávnene si necháva
vracať DPH," povedal Hrabko. Dodal, že prezident je pod tlakom a on osobne neschvaľuje napríklad
zasielanie faktúr prezidentovi za lety vládnym špeciálom. Andrej Kiska by sa však podľa neho mal vedieť
s politickými tlakmi vyrovnať.
Mafiánsky štát
"Vyrušilo ma označenie Slovenska za mafiánsky štát. Keby sa takto vyjadroval od začiatku, o tom, ako
sa riadi tento štát či ekonomika, poviem, že je to tvrdé, možno na hrane, ale dobre. Ale prezident priamo
spojil to slovné pomenovanie so svojou daňovou kauzou. Prezident je hlavou mafiánskeho štátu? Iba
preto, že má chaos vo vlastných daniach?" opýtal sa Chmelár.
V diskusii sa obaja vyjadrili aj k novoročným vyhláseniam ústavných činiteľov. Ambíciu využiť
novoročný termín na podporu 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, prvého zo série
okrúhlych výročí, ktoré si budeme tento rok spolu s Čechmi pripomínať, podľa nich plne využil iba premiér
Robert Fico.
Rok 2018 totiž bude na základe rozhodnutia vlád Slovenskej a Českej republiky rokom
česko-slovenskej vzájomnosti. Obidva štáty sa budú podieľať na organizácii viac ako päťdesiatich
spoločných spomienkových udalostí, ktoré sa budú viazať k okrúhlym výročiam spoločnej histórie.
Aktuálne prechádzame 25. výročím osamostatnenia Českej a Slovenskej republiky, v auguste si
pripomenieme 50 rokov od násilného ukončenia Pražskej jari a na jeseň sto rokov od vzniku
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Československa.
Podľa oboch analytikov môže byť tento spoločný česko-slovenský projekt veľmi zaujímavý, ale iba za
podmienky, že sa ho politici nepokúsia zneužiť. "Ako habilitovaný historik mám vždy obavu z toho, keď sa
politici pustia do osláv a interpretácie historických udalostí. A zvlášť, ak to robí Robert Fico, mám z toho
trochu mravčenie na chrbte. Ale tie osmičkové výročia sú naozaj vždy magické. Väčšina najdôležitejších
udalostí tejto spoločnosti sa viaže s osmičkami," povedal Chmelár.
"Inak, politici už v tejto súvislosti pospomínali všetky možné výročia, ešte aj Sviečkovej manifestácie,
ale dátum dôležitejší pre slovenské dejiny zabudli. Naša identita sa odvíja od štúrovcov, teda aj od roku
1848, založenia Slovenskej národnej rady a Štúrovho prvého vyhlásenia nezávislosti," pripomenul. A v
piatok 5. januára si zasa pripomíname 50. výročie začiatku Pražskej jari, zvolenie Alexandra Dubčeka na
čelo KSČ.
"Zmysel vidím v spoločných oslavách stého výročia Československej republiky, po prvý raz sa budú
robiť rovnocenne 28. októbra v Prahe a 30. októbra v Martine. Tým sa vyzdvihne význam Martinskej
deklarácie a fakt, že vznik Československa vychádzal z dvoch rovnocenných štátoprávnych aktov. Ak si
to takto osvojí spoločnosť a budeme sa vedieť k Československej republike výraznejšie prihlásiť cez
Martinskú deklaráciu, bude to mať význam," odhadol Chmelár.
"Politici od toho určite nedajú ruky preč, musia si to pripomenúť, veď vedú štáty. Ale historické
diskusie prenechajme historikom. A ak sa dozvieme o histórii viac od historikov, ľudí, ktorí sa tým
zaoberajú, aj polemické názory, ak ich majú podložené faktami a argumentmi, môže to byť na osoh nám
všetkým," doplnil ho Hrabko.
Chmelár pri tejto príležitosti upozornil ešte na jednu historickú skutočnosť, o ktorej sa aktuálne málo
hovorí. "Zabúdame, že Československá republika bola pred sto rokmi vyhlásená, ale ešte pol roka trvalo,
kým bolo Slovensko oslobodené. Pritom zahynulo viac ako osemsto českým legionárov, ktorí doteraz
nemajú pamätník. Máme v každej dedine pamätníky padlým v prvej svetovej vojne, ale nemáme jeden
dôstojný pamätník stovkám mŕtvych, ktorí sa zaslúžili o to, že Československo mohlo vzniknúť v tých
hraniciach, v akých vzniklo," uzavrel Chmelár.
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/kiska-ozivil-zombie-odignoroval-tych-ktori-boli-za-sr.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

19. Kiska fatálne zlyhal. Oživil zombie, odignoroval tých, ktorí boli za SR,
hodnotia analytici
(05.01.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 18:15, s. -; TASR)

Hoci v roku 1993 boli legitímne oba názory - podpora vzniku samostatného štátu aj nesúhlas a snaha
o zachovanie federácie, prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
vyznamenal len tie politické osobnosti, ktoré boli v roku 1993 za federáciu a osamostatnenie
nepodporovali. Tým oživil dávno prekonaný spor a debatu vrátil do roku 1993.
Foto: TASR
Popis: Juraj Hrabko a Branislav Ondruš počas okrúhleho stola Asociácie personálnych agentúr
Slovenska
"Považujem za obrovskú tragédiu, ak sa nám tu otvorila rana, o ktorej sme si všetci mysleli, že je už
zacelená. Prezident túto tému znovu položil na stôl. Vrátil veľmi agresívnym spôsobom na stôl tézu, že je
tu skupina ľudí, ktorí boli proti štátu a tí, čo boli za štát. Tým, čo urobil, rozdelil spoločnosť. Hlavný
problém nevidím v tom, koho vyznamenal, ale koho nie," povedal politický analytik Eduard Chmelár v
TABLET.TV v diskusii s publicistom Jurajom Hrabkom.
Samotný Chmelár bol v roku 1993 za samostatnosť Slovenska. Hrabko ju len vzal na vedomie,
federáciu považoval za hodnotu a bolo mu ľúto, že ju strácame. Obaja však predpokladali, že dnes už na
ich postojoch z roku 1993 nezáleží.
"Niekto bol za vznik Slovenskej republiky, niekto si pripomína zánik spoločného štátu. Na tom nie je
nič zlé. Česi si tento dátum de facto nepripomínajú," poznamenal Hrabko.
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Chmelár ho doplnil, že dôvod je ten, že Česi dovŕšili svoju národnú emancipáciu už vznikom
Československa, preto je pre nich dôležitejší dátum 28. október 1918.
"Fedor Gál si za úlohu, ktorú zohral v roku 1989, ocenenie zaslúži. Ale prečo ho nemohol dostať na
budúci rok, keď bude okrúhle výročie Nežnej revolúcie? A keď ju už dostal teraz, prečo bol z toho vyňatý
katolícky disent, František Mikloško má sedemdesiat rokov," poznamenal na margo vyznamenaných
Chmelár.
"Vznik štátu nie je len otázka Vladimíra Mečiara, ale aj celej plejády menej kontroverzných osobností,
ktoré sa o štát zaslúžili. Nespomenúť si pri tomto výročí na prvého prezidenta Slovenskej republiky
Michala Kováča? Dosť hlúpe. Alebo prvého ministra zahraničných vecí Milana Kňažka, ktorý sa zaslúžil o
vybudovanie slovenskej diplomacie. Nás hneď v prvý deň uznalo 66 štátov, stali sme sa členom OSN. Ani
nehovorím, že bol tiež novembrový tribún," dodal Chmelár.
Keď už sa s Mečiarom nedalo
Samotný prezident Kováč sa podľa neho mimoriadne snažil o to, aby zastupoval všetkých občanov,
medzi poradcami mal tak národniara Romana Kaliského, ako aj liberála Pavla Demeša. Do ostrého sporu
išiel až vtedy, keď už nebolo možné tolerovať politické metódy Vladimíra Mečiara.
Tak Kováč, ako aj nasledujúci prezidenti, sa však podľa Chmelára snažili nebyť pri oceňovaní
osobností jednostranní.
V tejto súvislosti Hrabko poznamenal, že k formovaniu demokratickej Slovenskej republiky, postavenej
na zásadách právneho štátu, prispeli v roku 1998 aj mnohé osobnosti, ktoré v roku 1993 osamostatnenie
nepodporovali. Preto považuje delenie ľudí podľa toho, aký postoj zastávali v roku 1993, za nešťastné.
"Je výlučnou právomocou prezidenta rozhodnúť, komu udelí medailu. My to môžeme hodnotiť a
analyzovať. A politické dôsledky si ponesie," povedal Hrabko. Myslí si, že prezidentov výber nebol
náhodný.
Pritom očakávania od tohtoročného vyznamenávania boli veľké, keďže sa konalo pri príležitosti 25.
výročia vzniku štátu.
"Očakávania nabudil aj samotný Andrej Kiska už len tým, že vyznamenania udeľoval prvého januára,
po iné roky sa to zvyklo odložiť o týždeň aj dva. Aj tým, že chcel vyznamenať presne 25 ľudí. Paradoxne,
neudelil Rad Andreja Hlinku, ktorý jediný môže niekto dostať za zásluhy o vznik Slovenskej republiky,"
povedal Hrabko.
"Rozhodnutím prezidenta sme oživili studenú zákopovú vojnu. Vytiahli sme z hrobu zombíkov
nacionalizmu a občianstva, rozkolu, ktorý sa dá ťažko zaceliť. A to má byť jedna z hlavných úloh
prezidenta. Čo to urobilo so spoločnosťou? Keď čítate na internete veľmi emocionálne reakcie na oboch
stranách, obviňujú sa navzájom, kto šíri nenávisť. Prezident fatálne zlyhal," vyhlásil Chmelár.
"Ty si bol proti alebo aspoň nie za, ja som bol za, ale dnes to pre nás nie je predmet hádok," povedal
Hrabkovi Chmelár.
"A o tom by to malo byť. Najkrajšie pri tomto výročí by bolo, ak by hlava štátu vyznamenala tak ľudí z
roku 1989, ako aj tých, ktorí túto nenásilnú demokratickú revolúciu dovŕšili, lebo ja vznik štátu za toto
považujem. Prezident by ukázal, že sme zacelili spoločnosť a zarovnali staré rany. A ukázal by, že toto sú
významní členovia tejto spoločnosti, vážime si ich a je nám jedno, či boli za vznik samostatného štátu,
alebo proti. Sú tu všetci. Prezident to rozdelil a vrátil debatu tam, kde bola v deväťdesiatych rokoch,"
uzavrel Chmelár.
Za nešťastné považujú obaja analytici aj prezidentovo vyjadrenie pre týždenník Vasárnap, kde označil
Slovensko za mafiánsky štát, za ktorým stojí minister vnútra Robert Kaliňák.
"Andrej Kiska nepovedal nič, čo by už nepovedal predtým. Ale treba rozlišovať, kto to hovorí.
Prezident nie je komentátor, publicista ani analytik. Ja by som si napríklad vedel vyargumentovať v
debate, prečo považujem stranu Mariana Kotlebu za neofašistov. Ale keď to povie prezident a pripustí, že
máme fašistickú stranu v parlamente, tak zhadzuje generálneho prokurátora a všetky ostatné ústavné
inštitúcie, ktoré do toho môžu zasiahnuť," povedal Hrabko.
"Obvinenie, že minister vnútra zneužíva moc, je veľmi závažné. Sú to silné slová a keď sa používajú
často, strácajú význam. A prezident argumentuje výlučne vlastnou kauzou. Akoby mu prekážalo to, že sa
to dostalo na verejnosť a nie to, čo spravil. Akoby to tým chcel ututlať. Hovorím o vratkách a dani z
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príjmu. To urobil on, nie minister Kaliňák," dodal Hrabko.
Prezident sa podľa neho oprávnene sťažuje na nelegálne zverejnenie svojich údajov, to je však až
následnou otázkou, prvoradá je samotná kauza.
"Ja počujem iba ten argument, že čo si to dovoľujú voči prezidentovi republiky. A keď si to dovoľujú ku
mne, môžu si to dovoliť k hocikomu. Treba povedať, že je povinnosťou štátnych orgánov, aby si to
dovoľovali ku každému, čo kráti dane a neoprávnene si necháva vracať DPH," povedal Hrabko.
Dodal, že prezident je pod tlakom a on osobne neschvaľuje napríklad zasielanie faktúr prezidentovi za
lety vládnym špeciálom. Andrej Kiska by sa však podľa neho mal vedieť s politickými tlakmi vyrovnať.
"Vyrušilo ma označenie Slovenska za mafiánsky štát. Keby sa takto vyjadroval od začiatku, o tom, ako
sa riadi tento štát či ekonomika, poviem, že je to tvrdé, možno na hrane, ale dobre. Ale prezident priamo
spojil to slovné pomenovanie so svojou daňovou kauzou. Prezident je hlavou mafiánskeho štátu? Iba
preto, že má chaos vo vlastných daniach?" opýtal sa Chmelár.
V diskusii sa obaja vyjadrili aj k novoročným vyhláseniam ústavných činiteľov. Ambíciu využiť
novoročný termín na podporu 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, prvého zo série
okrúhlych výročí, ktoré si budeme tento rok spolu s Čechmi pripomínať, podľa nich plne využil iba premiér
Robert Fico.
Rok 2018 totiž bude na základe rozhodnutia vlád Slovenskej a Českej republiky rokom
česko-slovenskej vzájomnosti. Obidva štáty sa budú podieľať na organizácii viac ako päťdesiatich
spoločných spomienkových udalostí, ktoré sa budú viazať k okrúhlym výročiam spoločnej histórie.
Aktuálne prechádzame 25. výročím osamostatnenia Českej a Slovenskej republiky, v auguste si
pripomenieme 50 rokov od násilného ukončenia Pražskej jari a na jeseň sto rokov od vzniku
Československa.
Podľa oboch analytikov môže byť tento spoločný česko-slovenský projekt veľmi zaujímavý, ale iba za
podmienky, že sa ho politici nepokúsia zneužiť.
"Ako habilitovaný historik mám vždy obavu z toho, keď sa politici pustia do osláv a interpretácie
historických udalostí. A zvlášť, ak to robí Robert Fico, mám z toho trochu mravčenie na chrbte. Ale tie
osmičkové výročia sú naozaj vždy magické. Väčšina najdôležitejších udalostí tejto spoločnosti sa viaže s
osmičkami," povedal Chmelár.
"Inak, politici už v tejto súvislosti pospomínali všetky možné výročia, ešte aj Sviečkovej manifestácie,
ale dátum dôležitejší pre slovenské dejiny zabudli. Naša identita sa odvíja od štúrovcov, teda aj od roku
1848, založenia Slovenskej národnej rady a Štúrovho prvého vyhlásenia nezávislosti," pripomenul.
Legionári, ktorí dodnes nemajú pamätník
A v piatok 5. januára si zasa pripomíname 50. výročie začiatku Pražskej jari, zvolenie Alexandra
Dubčeka na čelo KSČ.
"Zmysel vidím v spoločných oslavách stého výročia Československej republiky, po prvý raz sa budú
robiť rovnocenne 28. októbra v Prahe a 30. októbra v Martine. Tým sa vyzdvihne význam Martinskej
deklarácie a fakt, že vznik Československa vychádzal z dvoch rovnocenných štátoprávnych aktov. Ak si
to takto osvojí spoločnosť a budeme sa vedieť k Československej republike výraznejšie prihlásiť cez
Martinskú deklaráciu, bude to mať význam," odhadol Chmelár.
"Politici od toho určite nedajú ruky preč, musia si to pripomenúť, veď vedú štáty. Ale historické
diskusie prenechajme historikom. A ak sa dozvieme o histórii viac od historikov, ľudí, ktorí sa tým
zaoberajú, aj polemické názory, ak ich majú podložené faktami a argumentmi, môže to byť na osoh nám
všetkým," doplnil ho Hrabko.
Chmelár pri tejto príležitosti upozornil ešte na jednu historickú skutočnosť, o ktorej sa aktuálne málo
hovorí.
"Zabúdame, že Československá republika bola pred sto rokmi vyhlásená, ale ešte pol roka trvalo, kým
bolo Slovensko oslobodené. Pritom zahynulo viac ako osemsto českým legionárov, ktorí doteraz nemajú
pamätník. Máme v každej dedine pamätníky padlým v prvej svetovej vojne, ale nemáme jeden dôstojný
pamätník stovkám mŕtvych, ktorí sa zaslúžili o to, že Československo mohlo vzniknúť v tých hraniciach, v
akých vzniklo," uzavrel Chmelár.
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20. Podľa Chmelára a Hrabka Kiska oživil zombie a odignoroval tých, ktorí
boli za SR
(05.01.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Hoci v roku 1993 boli legitímne oba názory - podpora vzniku samostatného štátu aj
nesúhlas a snaha o zachovanie federácie, prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku
Slovenskej republiky vyznamenal len tie politické osobnosti, ktoré boli v roku 1993 za federáciu a
osamostatnenie nepodporovali. Tým oživil dávno prekonaný spor a debatu vrátil do roku 1993.
"Považujem za obrovskú tragédiu, ak sa nám tu otvorila rana, o ktorej sme si všetci mysleli, že je už
zacelená. Prezident túto tému znovu položil na stôl. Vrátil veľmi agresívnym spôsobom na stôl tézu, že je
tu skupina ľudí, ktorí boli proti štátu a tí, čo boli za štát. Tým, čo urobil, rozdelil spoločnosť. Hlavný
problém nevidím v tom, koho vyznamenal, ale koho nie," povedal politický analytik Eduard Chmelár v
TABLET.TV v diskusii s publicistom Jurajom Hrabkom.
Samotný Chmelár bol v roku 1993 za samostatnosť Slovenska. Hrabko ju len vzal na vedomie,
federáciu považoval za hodnotu a bolo mu ľúto, že ju strácame. Obaja však predpokladali, že dnes už na
ich postojoch z roku 1993 nezáleží. "Niekto bol za vznik Slovenskej republiky, niekto si pripomína zánik
spoločného štátu. Na tom nie je nič zlé. Česi si tento dátum de facto nepripomínajú," poznamenal
Hrabko. Chmelár ho doplnil, že dôvod je ten, že Česi dovŕšili svoju národnú emancipáciu už vznikom
Československa, preto je pre nich dôležitejší dátum 28. október 1918.
"Fedor Gál si za úlohu, ktorú zohral v roku 1989, ocenenie zaslúži. Ale prečo ho nemohol dostať na
budúci rok, keď bude okrúhle výročie Nežnej revolúcie? A keď ju už dostal teraz, prečo bol z toho vyňatý
katolícky disent, František Mikloško má sedemdesiat rokov," poznamenal na margo vyznamenaných
Chmelár.
"Vznik štátu nie je len otázka Vladimíra Mečiara, ale aj celej plejády menej kontroverzných osobností,
ktoré sa o štát zaslúžili. Nespomenúť si pri tomto výročí na prvého prezidenta Slovenskej republiky
Michala Kováča? Dosť hlúpe. Alebo prvého ministra zahraničných vecí Milana Kňažka, ktorý sa zaslúžil o
vybudovanie slovenskej diplomacie. Nás hneď v prvý deň uznalo 66 štátov, stali sme sa členom OSN. Ani
nehovorím, že bol tiež novembrový tribún," dodal Chmelár.
Samotný prezident Kováč sa podľa neho mimoriadne snažil o to, aby zastupoval všetkých občanov,
medzi poradcami mal tak národniara Romana Kaliského, ako aj liberála Pavla Demeša. Do ostrého sporu
išiel až vtedy, keď už nebolo možné tolerovať politické metódy Vladimíra Mečiara. Tak Kováč, ako aj
nasledujúci prezidenti, sa však podľa Chmelára snažili nebyť pri oceňovaní osobností jednostranní.
Toto prispelo k formovaniu demokratickej Slovenskej republiky
V tejto súvislosti Hrabko poznamenal, že k formovaniu demokratickej Slovenskej republiky, postavenej
na zásadách právneho štátu, prispeli v roku 1998 aj mnohé osobnosti, ktoré v roku 1993 osamostatnenie
nepodporovali. Preto považuje delenie ľudí podľa toho, aký postoj zastávali v roku 1993, za nešťastné.
"Je výlučnou právomocou prezidenta rozhodnúť, komu udelí medailu. My to môžeme hodnotiť a
analyzovať. A politické dôsledky si ponesie," povedal Hrabko. Myslí si, že prezidentov výber nebol
náhodný.
Pritom očakávania od tohtoročného vyznamenávania boli veľké, keďže sa konalo pri príležitosti 25.
výročia vzniku štátu. "Očakávania nabudil aj samotný Andrej Kiska už len tým, že vyznamenania udeľoval
prvého januára, po iné roky sa to zvyklo odložiť o týždeň aj dva. Aj tým, že chcel vyznamenať presne 25
ľudí. Paradoxne, neudelil Rad Andreja Hlinku, ktorý jediný môže niekto dostať za zásluhy o vznik
Slovenskej republiky," povedal Hrabko.
"Rozhodnutím prezidenta sme oživili studenú zákopovú vojnu. Vytiahli sme z hrobu zombíkov
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nacionalizmu a občianstva, rozkolu, ktorý sa dá ťažko zaceliť. A to má byť jedna z hlavných úloh
prezidenta. Čo to urobilo so spoločnosťou? Keď čítate na internete veľmi emocionálne reakcie na oboch
stranách, obviňujú sa navzájom, kto šíri nenávisť. Prezident fatálne zlyhal," vyhlásil Chmelár.
"Ty si bol proti alebo aspoň nie za, ja som bol za, ale dnes to pre nás nie je predmet hádok," povedal
Hrabkovi Chmelár. "A o tom by to malo byť. Najkrajšie pri tomto výročí by bolo, ak by hlava štátu
vyznamenala tak ľudí z roku 1989, ako aj tých, ktorí túto nenásilnú demokratickú revolúciu dovŕšili, lebo ja
vznik štátu za toto považujem. Prezident by ukázal, že sme zacelili spoločnosť a zarovnali staré rany. A
ukázal by, že toto sú významní členovia tejto spoločnosti, vážime si ich a je nám jedno, či boli za vznik
samostatného štátu, alebo proti. Sú tu všetci. Prezident to rozdelil a vrátil debatu tam, kde bola v
deväťdesiatych rokoch," uzavrel Chmelár.
Toto považujú obaja za nešťastné
Za nešťastné považujú obaja analytici aj prezidentovo vyjadrenie pre týždenník Vasárnap, kde označil
Slovensko za mafiánsky štát, za ktorým stojí minister vnútra Robert Kaliňák.
"Andrej Kiska nepovedal nič, čo by už nepovedal predtým. Ale treba rozlišovať, kto to hovorí.
Prezident nie je komentátor, publicista ani analytik. Ja by som si napríklad vedel vyargumentovať v
debate, prečo považujem stranu Mariana Kotlebu za neofašistov. Ale keď to povie prezident a pripustí, že
máme fašistickú stranu v parlamente, tak zhadzuje generálneho prokurátora a všetky ostatné ústavné
inštitúcie, ktoré do toho môžu zasiahnuť," povedal Hrabko. "Obvinenie, že minister vnútra zneužíva moc,
je veľmi závažné. Sú to silné slová a keď sa používajú často, strácajú význam. A prezident argumentuje
výlučne vlastnou kauzou. Akoby mu prekážalo to, že sa to dostalo na verejnosť a nie to, čo spravil. Akoby
to tým chcel ututlať. Hovorím o vratkách a dani z príjmu. To urobil on, nie minister Kaliňák," dodal Hrabko.
Prezident sa podľa neho oprávnene sťažuje na nelegálne zverejnenie svojich údajov, to je však až
následnou otázkou, prvoradá je samotná kauza. "Ja počujem iba ten argument, že čo si to dovoľujú voči
prezidentovi republiky. A keď si to dovoľujú ku mne, môžu si to dovoliť k hocikomu. Treba povedať, že je
povinnosťou štátnych orgánov, aby si to dovoľovali ku každému, čo kráti dane a neoprávnene si necháva
vracať DPH," povedal Hrabko. Dodal, že prezident je pod tlakom a on osobne neschvaľuje napríklad
zasielanie faktúr prezidentovi za lety vládnym špeciálom. Andrej Kiska by sa však podľa neho mal vedieť
s politickými tlakmi vyrovnať.
"Vyrušilo ma označenie Slovenska za mafiánsky štát. Keby sa takto vyjadroval od začiatku, o tom, ako
sa riadi tento štát či ekonomika, poviem, že je to tvrdé, možno na hrane, ale dobre. Ale prezident priamo
spojil to slovné pomenovanie so svojou daňovou kauzou. Prezident je hlavou mafiánskeho štátu? Iba
preto, že má chaos vo vlastných daniach?" opýtal sa Chmelár.
Rok 2018 bude rokov československej vzájomnosti
V diskusii sa obaja vyjadrili aj k novoročným vyhláseniam ústavných činiteľov. Ambíciu využiť
novoročný termín na podporu 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, prvého zo série
okrúhlych výročí, ktoré si budeme tento rok spolu s Čechmi pripomínať, podľa nich plne využil iba premiér
Robert Fico.
Rok 2018 totiž bude na základe rozhodnutia vlád Slovenskej a Českej republiky rokom
česko-slovenskej vzájomnosti. Obidva štáty sa budú podieľať na organizácii viac ako päťdesiatich
spoločných spomienkových udalostí, ktoré sa budú viazať k okrúhlym výročiam spoločnej histórie.
Aktuálne prechádzame 25. výročím osamostatnenia Českej a Slovenskej republiky, v auguste si
pripomenieme 50 rokov od násilného ukončenia Pražskej jari a na jeseň sto rokov od vzniku
Československa.
Podľa oboch analytikov môže byť tento spoločný česko-slovenský projekt veľmi zaujímavý, ale iba za
podmienky, že sa ho politici nepokúsia zneužiť. "Ako habilitovaný historik mám vždy obavu z toho, keď sa
politici pustia do osláv a interpretácie historických udalostí. A zvlášť, ak to robí Robert Fico, mám z toho
trochu mravčenie na chrbte. Ale tie osmičkové výročia sú naozaj vždy magické. Väčšina najdôležitejších
udalostí tejto spoločnosti sa viaže s osmičkami," povedal Chmelár.
"Inak, politici už v tejto súvislosti pospomínali všetky možné výročia, ešte aj Sviečkovej manifestácie,
ale dátum dôležitejší pre slovenské dejiny zabudli. Naša identita sa odvíja od štúrovcov, teda aj od roku
1848, založenia Slovenskej národnej rady a Štúrovho prvého vyhlásenia nezávislosti," pripomenul. A v
piatok 5. januára si zasa pripomíname 50. výročie začiatku Pražskej jari, zvolenie Alexandra Dubčeka na
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čelo KSČ.
"Zmysel vidím v spoločných oslavách stého výročia Československej republiky, po prvý raz sa budú
robiť rovnocenne 28. októbra v Prahe a 30. októbra v Martine. Tým sa vyzdvihne význam Martinskej
deklarácie a fakt, že vznik Československa vychádzal z dvoch rovnocenných štátoprávnych aktov. Ak si
to takto osvojí spoločnosť a budeme sa vedieť k Československej republike výraznejšie prihlásiť cez
Martinskú deklaráciu, bude to mať význam," odhadol Chmelár.
"Politici od toho určite nedajú ruky preč, musia si to pripomenúť, veď vedú štáty. Ale historické
diskusie prenechajme historikom. A ak sa dozvieme o histórii viac od historikov, ľudí, ktorí sa tým
zaoberajú, aj polemické názory, ak ich majú podložené faktami a argumentmi, môže to byť na osoh nám
všetkým," doplnil ho Hrabko.
Chmelár pri tejto príležitosti upozornil ešte na jednu historickú skutočnosť, o ktorej sa aktuálne málo
hovorí. "Zabúdame, že Československá republika bola pred sto rokmi vyhlásená, ale ešte pol roka trvalo,
kým bolo Slovensko oslobodené. Pritom zahynulo viac ako osemsto českým legionárov, ktorí doteraz
nemajú pamätník. Máme v každej dedine pamätníky padlým v prvej svetovej vojne, ale nemáme jeden
dôstojný pamätník stovkám mŕtvych, ktorí sa zaslúžili o to, že Československo mohlo vzniknúť v tých
hraniciach, v akých vzniklo," uzavrel Chmelár.
http://www.topky.sk/cl/100535/1681189/Podla-Chmelara-a-Hrabka-Kiska-ozivil-zombie-a-odignoroval-tych
--ktori-boli-za-SR
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

21. CHMELÁR a HRABKO: Kiska oživil zombie, odignoroval tých,čo boli za
SR
(05.01.2018; www.teraz.sk; Import, 11:25, s. -; Teraz.sk, Daniel Forgács)

Chmelár v roku 1993 podporoval osamostatnenie Slovenska, Hrabko ho len vzal na vedomie. Obaja
však predpokladali, že dnes už na tom nezáleží. Prezident starý spor oživil a ľudia sa znovu začali hádať.
Bratislava 5. januára (Teraz.sk) - Hoci v roku 1993 boli legitímne oba názory, aj podpora vzniku
samostatného štátu, aj nesúhlas a snaha o zachovanie federácie, prezident Andrej Kiska pri príležitosti
25. výročia vzniku Slovenskej republiky vyznamenal len tie politické osobnosti, ktoré boli v roku 1993 za
federáciu a osamostatnenie nepodporovali. Tým oživil dávno prekonaný spor a debatu vrátil do roku
1993.
"Považujem za obrovskú tragédiu, ak sa nám tu otvorila rana, o ktorej sme si všetci mysleli, že je už
zacelená. Prezident túto tému znovu položil na stôl. Vrátil veľmi agresívnym spôsobom na stôl tézu, že je
tu skupina ľudí, ktorí boli proti štátu a tí, čo boli za štát. Tým, čo urobil rozdelil spoločnosť. Hlavný problém
nevidím v tom, koho vyznamenal, ale koho nie," povedal v diskusii s Jurajom Hrabkom v TABLET.TV
Eduard Chmelár.
Samotný Chmelár bol v roku 1993 za samostatnosť Slovenska. Hrabko ju len vzal na vedomie,
federáciu považoval za hodnotu a bolo mu ľúto, že ju strácame. Obaja však predpokladali, že dnes už na
ich postojoch z roku 1993 nezáleží. "Niekto bol za vznik Slovenskej republiky, niekto si pripomína zánik
spoločného štátu. Na tom nie je nič zlé. Česi si tento dátum de facto nepripomínajú," poznamenal
Hrabko. Chmelár ho doplnil, že dôvod je ten, že Česi dovŕšili svoju národnú emancipáciu už vznikom
Československa, preto je pre nich dôležitejší dátum 28. októbra 1918.
"Fedor Gál si za úlohu, ktorú zohral v roku 1989, ocenenie zaslúži. Ale prečo ho nemohol dostať na
budúci rok, keď bude okrúhle výročie Nežnej revolúcie? A keď ju už dostal teraz, prečo bol z toho vyňatý
katolícky disent, František Mikloško má sedemdesiat rokov," poznamenal na margo vyznamenaných
Chmelár.
"Vznik štátu nie je len otázka Vladimíra Mečiara, ale aj celej plejády menej kontroverzných osobností,
ktoré sa o štát zaslúžili. Nespomenúť si pri tomto výročí na prvého prezidenta Slovenskej republiky
Michala Kováča? Dosť hlúpe. Alebo prvého ministra zahraničných vecí Milana Kňažka, ktorý sa zaslúžil o
vybudovanie slovenskej diplomacie. Nás hneď v prvý deň uznalo 66 štátov, stali sme sa členom OSN. Ani

stránka č. 84

nehovorím, že bol tiež novembrový tribún," dodal Chmelár.
Samotný prezident Kováč sa podľa neho mimoriadne snažil o to, aby zastupoval všetkých občanov,
medzi poradcami mal tak národniara Romana Kaliského, ako aj liberála Pavla Demeša. Do ostrého sporu
išiel až vtedy, keď už nebolo možné tolerovať politické metódy Vladimíra Mečiara. Tak Kováč, ako aj
nasledujúci prezidenti sa však podľa Chmelára snažili nebyť pri oceňovaní osobností jednostranní.
V tejto súvislosti Hrabko poznamenal, že k formovaniu demokratickej Slovenskej republiky, postavenej
na zásadách právneho štátu, prispeli v roku 1998 aj mnohé osobnosti, ktoré v roku 1993 osamostatnenie
nepodporovali. Preto považuje delenie ľudí podľa toho, aký postoj zastávali v roku 1993, za nešťastné.
"Je výlučnou právomocou prezidenta rozhodnúť, komu udelí medailu. My to môžeme hodnotiť a
analyzovať. A politické dôsledky si ponesie," povedal Hrabko. Osobne si myslí, že prezidentov výber
nebol náhodný.
Pritom očakávania od tohoročného vyznamenávania boli veľké, keďže sa konalo pri príležitosti 25.
výročia vzniku štátu. "Očakávania nabudil aj samotný Andrej Kiska, už len tým, že vyznamenania
udeľoval na prvého januára, po iné roky sa to zvyklo odložiť o týždeň aj o dva. Aj tým, že chcel
vyznamenať presne 25 ľudí. Paradoxne, neudelil Rad Andreja Hlinku, ktorý jediný môže niekto dostať za
zásluhy o vznik Slovenskej republiky," povedal Hrabko.
"Rozhodnutím prezidenta sme oživili studenú zákopovú vojnu. Vytiahli sme z hrobu zombíkov
nacionalizmu a občianstva, rozkolu, ktorý sa dá ťažko zaceliť. A to má byť jedna z hlavných úloh
prezidenta. Čo to urobilo so spoločnosťou? Keď čítate na internete veľmi emocionálne reakcie na oboch
stranách, obviňujú sa navzájom, kto šíri nenávisť. Prezident fatálne zlyhal," vyhlásil Chmelár.
"Ty si bol proti, alebo aspoň nie za, ja som bol za, ale dnes to pre nás nie je predmet hádok," odkázal
Hrabkovi Chmelár. "A o tom by to malo byť. Najkrajšie pri tomto výročí by bolo, ak by hlava štátu
vyznamenala tak ľudí z roku 1989, aj tých, ktorí túto nenásilnú demokratickú revolúciu dovŕšili, lebo ja
vznik štátu za toto považujem. Prezident by ukázal, že sme zacelili spoločnosť a zarovnali staré rany. A
ukázal by, že toto sú významní členovia tejto spoločnosti, vážime si ich, a je nám jedno, či boli za vznik
samostatného štátu alebo proti. Sú tu všetci. Prezident to rozdelil a vrátil debatu tam, kde bola v
deväťdesiatych rokoch," uzavrel Chmelár.
Ocenení
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali za mimoriadne zásluhy na rozvoji demokracie a ochranu ľudských
práv a slobôd osobnosť Nežnej revolúcie Fedor Gál, ochranár Mikuláš Huba, vydavateľ László Szigeti,
žurnalista Martin M. Šimečka a vysokoškolský pedagóg Alexander Bröstl. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj
v oblasti kultúry dostali Rad Ľudovíta Štúra I. triedy hudobník Peter Breiner, herečka Zuzana Kronerová a
in memoriam hudobný skladateľ Ilja Zeljenka.
Radom Ľudovíta Štúra II. triedy boli vyznamenaní účastník SNP Otto Šimko, prekladateľka Marta
Ličková, ochranár Juraj Flamik a spisovateľka Alta Vášová. Rad Bieleho dvojkríža II. triedy prezident
udelil opernej speváčke Gabriele Beňačkovej, českej speváčke Marte Kubišovej, kameramanovi
Vladimírovi Ješinovi a bývalému predsedovi českej vlády Petrovi Pithartovi.
Pribinov kríž I. triedy získal fyzik Pavel Povinec, lekár Myrón Malý, chemik Robert Mistrík, speváčka
Marika Gombitová a in memoriam herec Jozef Kroner a spisovateľ Rudolf Sloboda. Pribinovým krížom II.
triedy boli ocenení kresťanský aktivista Marián Čaučík, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva
Kováčová a in memoriam folklorista Ján Lazorík.
ZDROJ: TASR
Mafiánsky štát
Za nešťastné považujú obaja analytici aj prezidentovo vyjadrenie pre týždenník Vasárnap, kde označil
Slovensko za mafiánsky štát, za ktorým stojí minister vnútra Robert Kaliňák.
"Andrej Kiska nepovedal nič, čo by už nepovedal predtým. Ale treba rozlišovať, kto to hovorí.
Prezident nie je komentátor, publicista ani analytik. Ja by som si napríklad vedel vyargumentovať v
debate, prečo považujem stranu Mariana Kotlebu za neofašistov. Ale keď to povie prezident a pripustí, že
máme fašistickú stranu v parlamente, tak zhadzuje generálneho prokurátora a všetky ostatné ústavné
inštitúcie, ktoré do toho môžu zasiahnuť," povedal Hrabko. "Obvinenie, že minister vnútra zneužíva moc,
je veľmi závažné. Sú to silné slová a keď sa používajú často, strácajú význam. A prezident argumentuje
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výlučne vlastnou kauzou. Akoby mu prekážalo to, že sa to dostalo na verejnosť a nie to, čo spravil. Akoby
to tým chcel ututlať. Hovorím o vratkách a dani z príjmu. To urobil on, nie minister Kaliňák," dodal Hrabko.
Prezident sa podľa neho oprávnene sťažuje na nelegíálne zverejnenie svojich údajov, to je však až
následnou otázkou, prvoradá je samotná kauza. "Ja počujem iba ten argument, že čo si to dovoľujú voči
prezidentovi republiky. A keď si to dovoľujú ku mne, môžu si to dovoliť k hocikomu. Treba povedať, že je
povinnosťou štátnych orgánov, aby si to dovoľovali ku každému, čo kráti dane a neoprávnene si necháva
vracať DPH," povedal Hrabko. Dodal, že prezident je pod tlakom a on osobne neschvaľuje napríklad
zasielanie faktúr prezidentovi za lety vládnym špeciálom. Andrej Kiska by sa však podľa neho mal vedieť
s politickými tlakmi vyrovnať.
"Vyrušilo ma označenie Slovenska za mafiánsky štát. Keby sa takto vyjadroval od začiatku, o tom, ako
sa riadi tento štát či ekonomika, poviem, že je to tvrdé, možno na hrane, ale dobre. Ale prezident priamo
spojil to slovné pomenovanie so svojou daňovou kauzou. Prezident je hlavou mafiánskeho štátu? Iba
preto, že má chaos vo vlastných daniach?," opýtal sa Chmelár.
Česko - slovenský rok
V diskusii sa obaja vyjadrili aj k novoročným vyhláseniam ústavných činiteľov. Ambíciu využiť
novoročný termín na podporu 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, prvého zo série
okrúhlych výročí, ktoré si budeme tento rok spolu s Čechmi pripomínať, podľa nich plne využil iba premiér
Robert Fico.
Rok 2018 totiž bude na základe rozhodnutia vlád slovenskej a českej republiky rokom
česko - slovenskej vzájomnosti. Obidva štáty sa budú podieľať organizácii na viac ako päťdesiatich
spoločných spomienkových udalostí, ktoré sa budú viazať k okrúhlym výročiam spoločnej histórie.
Aktuálne prechádzame 25. výročím osamostatnenia Českej a Slovenskej republiky, v auguste si
pripomenieme 50 rokov od násilného ukončenia Pražskej jari a na jeseň sto rokov od vzniku
Československa.
Podľa oboch analytikov môže byť tento spoločný česko - slovenský projekt veľmi zaujímavý, ale iba za
podmienky, že sa ho politici nepokúsia zneužiť. "Ako habilitovaný historik mám vždy obavu z toho, keď sa
politici pustia do osláv a interpretácie historických udalostí. A zvlášť, ak to robí Robert Fico, mám z toho
trochu mravčenie na chrbte. Ale tie osmičkové výročia sú naozaj vždy magické. Väčšina najdôležitejších
udalostí tejto spoločnosti sa viaže s osmičkami," povedal Chmelár.
"Inak, politici už v tejto súvislosti pospomínali všetky možné výročia, ešte aj sviečkovej manifestácie,
ale dátum dôležitejší pre slovenské dejiny zabudli. Naša identita sa odvíja od štúrovcov, teda aj od roku
1848, založenia Slovenskej národnej rady a Štúrovho prvého vyhlásenia nezávislosti," pripomenul. A v
piatok 5. januára si zasa pripomenieme 50. výročie začiatku Pražskej jari, zvolenie Alexandra Dubčeka
na čelo KSČ.
"Zmysel vidím v spoločných oslavách stého výročia Československej republiky, po prvý krát sa budú
robiť rovnocenne 28. októbra v Prahe a 30. októbra v Martine. Tým sa vyzdvihne význam Martinskej
deklarácie a fakt, že vznik Československa vychádzal z dvoch rovnocenných štátoprávnych aktov. Ak si
to takto osvojí spoločnosť a budeme sa vedieť k Československej republike výraznejšie prihlásiť cez
Martinskú deklaráciu, bude to mať význam," odhadol Chmelár.
"Politici od toho určite nedajú ruky preč, musia si to pripomenúť, veď vedú štáty. Ale historické
diskusie prenechajme historikom. A ak sa dozvieme o histórii viac, od historikov, ľudí, ktorí sa tým
zaoberajú, aj polemických názorov, ak ich majú podložené faktami a argumentami, môže to byť na osoh
nám všetkým," doplnil ho Hrabko.
Chmelár pri tejto príležitosti upozornil ešte na jednu historickú skutočnosť, o ktorej sa aktuálne málo
hovorí. "Zabúdame, že Československá republika bola pred sto rokmi vyhlásená, ale ešte pol roka trvalo,
kým bolo Slovensko oslobodené. Pritom zahynulo viac ako osemsto českým legionárov, ktorí doteraz
nemajú pamätník. Máme v každej dedine pamätníky padlým v 1 sv. vojne, ale nemáme jeden dôstojný
pamätník stovkám mŕtvych, ktorí sa zaslúžili o to, že Československo mohlo vzniknúť v tých hraniciach, v
akých vzniklo," uzavrel Chmelár.
Prečítajte si aj:
HRABKO: Koalícia jesennú krízu vyriešila, ale pachuť ostala
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J.HRABKO: Ak M. Kotlebovi zrušia stranu, môže si kúpiť novú
http://www.teraz.sk/import/chmelar-hrabko-kiska-ozivil-zombie/301101-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

22. V osmičkovom roku 2018 si Slovensko pripomenie rad významných
výročí
(05.01.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; Pravda)

Ilustračná foto Autor - Robert Hüttner, Pravda
Mimoriadny z hľadiska významných dejinných výročí. Aj taký je pre Slovensko rok 2018. Už v prvý deň
nového letopočtu oslávilo 25. výročie svojho vzniku ako suverénneho štátu. V jeho priebehu si však
pripomenie aj 100. výročie založenia prvej ČSR, 50. výročie Pražskej jari či 30. výročie sviečkovej
manifestácie za náboženskú slobodu a demokraciu.
Okrúhle jubileá narodenia budú mať viaceré osobnosti: politik a štátnik Milan Hodža, architekt Dušan
Jurkovič, maliar Martin Benka, rozprávkar Pavol Dobšinský, spisovatelia a básnici Ján Smrek, Martin
Rázus, Milan Rúfus a iní. A sú tu aj výročia skôr smutné, ktoré vyplynuli z dátumov mníchovskej zrady
alebo "Víťazného februára".
Výročia historických udalostí
100. výročie Koniec prvej svetovej vojny 11. 11. 1918 a súvisiace výročie
2. - 3. 6. 1918 (vzbura slovenských vojakov v srbskom Kragujevaci)
100. výročie Vznik 1. ČSR 28. 10. 1918 a súvisiace výročia
30. 5. 1918 (Pittsburská dohoda), 18. 10. 1918 (Washingtonská deklarácia),
30. 10. 1918 (Martinská deklarácia) a 14. 11. 1918 (vytvorenie prvej čs. vlády)
25. výročie Vznik Slovenskej republiky 1. 1. 1993
50. výročie
Vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR 21. 8. 1968
50. výročie
Vznik česko-slovenskej federácie 28. 10. 1968
30. výročie
Sviečková manifestácia 25. 3. 1988
70. výročie
Februárový prevrat (,,Víťazný február", prechod od demokracie ku komunistickej totalite, prihlásenie
ČSR k sovietskemu mocenskému bloku) 25. 2. 1948
80. výročie
Mníchovská dohoda (mníchovská zrada, po dohode mocností Česko-Slovensko odstúpilo Nemecku
pohraničné územia osídlené prevažne Nemcami 29. - 30. 9. 1938
170. výročie
Udalosti revolučného roku 1848 15. 1. 1848 (reč Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme o jazykových
právach Slovákov), 10. 5. 1848 (prijatie Žiadostí slovenského národa v Liptovskom Mikuláši), 19. 9. 1848
(prvé zasadnutie I. Slovenskej národnej rady)
155. výročie
Založenie Matice slovenskej 4. 8. 1863
20. výročie
Koniec mečiarizmu 25. a 26. september 1998 (konali sa vtedy dvojdňové parlamentné voľby, ktoré o
tom rozhodli)
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Určite najväčší priestor z tohto zoznamu dostanú historické medzníky súvisiace s česko-slovenskou
štátnosťou, ktorej začiatok sa oficiálne viaže k dátumu 28. október 1918. Pri ich príležitosti sa uskutočnia
viaceré reprezentačné podujatia za účasti najvyšších predstaviteľov dnes už samostatných štátov. Časť z
nich zorganizuje Úrad vlády SR.
"Bol by som nerád, keby sme rok 2018 vnímali len ako príležitosť na nejaký historický seminár,"
uviedol v súvislosti s chystanými oslavami slovenský premiér Robert Fico. "Určite aj úvahy historikov a
politológov majú svoje miesto, ale našou povinnosťou je tento exkluzívny rok využiť na dve veci: na
perfektnú prezentáciu Českej a Slovenskej republiky v zahraničí a súčasne na potvrdenie kvality našich
vzťahov. Ak toto nedokážeme, tak sme zlyhali," zdôraznil.
Slovensko a Česko si niektoré výročia pripomenú spoločne
Slovenská a česká vláda sa už dávnejšie dohodli na spoločnom pripomenutí si tohtoročných výročí
česko-slovenskej éry. Koordinácii podujatí sa kabinety naposledy venovali 4. septembra na zasadnutí za
účasti šéfov diplomacie Miroslava Lajčáka a Lubomíra Zaorálka v moravskom zámku Lednice. Zoznam
akcií má byť vypracovaný tak, aby sa najmä na tých kľúčových zaistilo dôstojné zastúpenie predstaviteľov
oboch strán.
"Československo bolo dobrý a úspešný projekt a splodilo dva úspešné demokratické štáty, jasne
ukotvené v európskom priestore, vyznačujúce sa ekonomickou stabilitou a úspešnou transformáciou,"
skonštatoval na stretnutí v Lednici Lajčák, ktorý pripomenul, že obe republiky dlhodobo udržiavajú
nadštandardné vzťahy a v stredoeurópskom priestore predstavujú "unikátnu skúsenosť spoločnej histórie
vrátane pokojného rozchodu".
Vrcholom radu podujatí pripravovaných na vládnej úrovni budú celoštátne oslavy pri príležitosti 100.
výročia vzniku Československej republiky. Na počesť storočnice sa však uskutočnia aj početné
sprievodné akcie, ako odborné konferencie, koncerty či výstavy. Kľúčovou spomedzi všetkých má byť
spoločná výstava, ktorá sa bude konať v slovenskej aj českej metropole. Monumentálny výtvarný projekt
s názvom Pripomenutie výročia vzniku Československa, ktorého prípravu už v roku 2016 ohlásili vedenia
národných múzeí a galérií oboch republík, sa od apríla do septembra predstaví na Bratislavskom hrade a
v októbri poputuje do Národného múzea na pražskom Václavskom námestí. "Výstavu neberieme ako
povinnosť, aby sme si urobili čiarku. Všetci ju berieme ako vlastný projekt, na ktorý sa tešíme. Isto sa
všeličo nové a zaujímavé dozvieme," uviedla riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.
S československým štátom sa spája aj rad ďalších tohtoročných jubileí. Napríklad 50. výročie Pražskej
jari a československého obrodného procesu, ktorý 21. augusta 1968 násilne ukončila okupácia vojsk
Varšavskej zmluvy. Podľa doteraz zhromaždených a overených údajov Ústavu pamäti národa bolo len
počas jej prvých dní usmrtených 30 slovenských občanov. Celkovo vtedy v rámci Československa
zahynulo vyše 100 osôb, asi 500 bolo zranených. "Odpustkom" za inváziu bolo aspoň pre Slovákov
ustanovenie federácie, ktorého 50. výročie takisto pripadne na 28. október.
August 1968 si Úrad vlády uctí slávnostnou spomienkou na osobnosť Alexandra Dubčeka. Okupáciu
vtedajšej ČSSR komplexne pripomenie aj výstava unikátnych fotografií v Moravskom zemskom múzeu a
v pražskej Národnej galérii.
Hodným spomienky však bude aj 25. marec, deň 30. výročia bratislavskej sviečkovej manifestácie,
tichého protestu veriacich proti potlačovaniu cirkví komunistami. Ako prezradil bývalý disident a neskôr
politik František Mikloško, na jej začiatku bola - čokoláda. Z Kanady ju na Slovensko poslal niekdajší
vynikajúci hokejista Marián Šťastný. A zvnútra obalu skrývala výzvu, aby sa vo sviatok Zvestovania
Panny Márie konali v miestach, kde žije slovenská komunita, protestné akcie. Apel vzápätí rozšírili
rozhlasové stanice Slobodná Európa a Hlas Ameriky. "Ráno v deň demonštrácie ma cestou do kostola
zatkli," spomínal na udalosť expolitik. Nemal preto spočiatku ani tušenia, ako napokon dopadla. Nevidel
zhruba dve tisícky ľudí, ktoré sa vo večernom chlade a daždi postavili štátnej moci a čelili obuškom,
vodným delám či nájazdom policajných áut. "Až susedia mi po návrate z väzenia nadšene zvestovali:
Ferko, to bola svetová vec!" opísal Mikloško po rokoch.
K smutnejším tohtoročným "okrúhlinám" možno zaradiť 70. výročie "Víťazného februára", ktorý pre
Československo znamenal prihlásenie sa k sovietskemu bloku a nástup totalitného režimu. Rok 2018 je
však dôležitý aj v súvislosti so výročiami svetového významu. Sto rokov napríklad uplynie od skončenia
prvej svetovej vojny. Tento konflikt globálnych rozmerov trval od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918.
"Poslednú salvu pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktoré vojnu ukončilo, vystrelili 11.
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novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte," priblížil riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav
Čaplovič. Tento dátum sa vo svete slávi ako Deň vojnových veteránov a symbolizujú ho červené kvety
divého maku. A pri príležitosti tejto storočnice zorganizujú českí a slovenskí vojaci národné púte do
zahraničia, na ktorých si uctia pamiatku legionárov na miestach bojov v Rusku, Taliansku, vo Francúzsku.
Prvá svetová a mníchovská zrada
Počas vojny, ktorá sa začala atentátom na arcivojvodu a následníka rakúsko-uhorského trónu
Františka Ferdinanda d'Este, bolo zmobilizovaných vyše 60 miliónov vojakov. Z územia dnešného
Slovenska vtedy do rakúsko-uhorskej armády narukovalo asi 400-tisíc chlapov, teda takmer 15 percent
všetkého obyvateľstva. Z vojny sa ich nevrátilo takmer 70-tisíc, ďalších vyše 60-tisíc zostalo trvalo
zmrzačených. Pre Slovensko sú v súvislosti s vojnou dôležité aj dni 2. a 3. jún 1918, keď došlo k vzbure
slovenských vojakov v srbskom Kragujevaci. Skončila sa popravou 44 príslušníkov Trenčianskeho 71.
pešieho pluku, ktorí povstali proti vojne a útlaku.
Rozpútanie druhej vojny s prívlastkom "svetová" zase predznamenala takzvaná mníchovská zrada, od
ktorej tento rok uplynie presne 80 rokov. Na konferencii v Mníchove v dňoch 29. a 30. septembra 1938 sa
vtedy mocnosti "o nás bez nás" dohodli, že Československo musí odstúpiť Nemecku pohraničné územie
osídlené prevažne Nemcami. Zakrátko nasledoval aj rozpad spoločného štátu.
Pre úplnosť treba pripomenúť výročia súvisiace s dávnejšími historickými udalosťami, keď sa
rozhodovalo o tom, či slovenský národ vôbec bude existovať. Od "meruôsmeho" roku 1848 uplynie 170
rokov, od založenia Matice slovenskej 155 rokov.
A naopak, ešte je tu aj jedno z najmladších výročí s nulou na konci. Súvisí s porážkou mečiarizmu a
návratom už samostatného Slovenska späť do tábora demokratických krajín. Presne 20 rokov uplynie 26.
septembra odo dňa, keď sa v roku 1998 po vtedy dvojdňových parlamentných voľbách zrátali odovzdané
hlasy a Mečiarovo HZDS, hoci opäť zvíťazilo, nebolo už schopné vytvoriť ďalšiu vládu.
Nedožité jubileá osobností
300. výročie (15. 4. 1718) Adam František Kollár (osvietený vedec, ovplyvnil školskú reformu Márie
Terézie)
240. výročie
(14. 11. 1778) Ján Nepomuk Hummel (hudobný skladateľ, pianista)
190. výročie (16. 3. 1828) Pavol Dobšinský (folklorista, rozprávkar, literárny historik, pedagóg)
150. výročie (23. 8. 1868) Dušan Samuel Jurkovič (architekt, autor Štefánikovej mohyly na Bradle,
staníc lanovky na Lomnický štít a iných významných objektov)
140. výročie (1. 2. 1878) Milan Hodža (politik, štátnik a publicista, bol úradujúci prezident
Česko-slovenskej republiky, jedenásty predseda vlády Česko-Slovenska a prvý slovenský, viacnásobný
minister)
130. výročie (17. 7. 1888) Pavol Peter Gojdič (gréckokatolícky biskup a mučeník rusínskeho pôvodu, v
roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného)
130. výročie (18. 11. 1888) **Martin Rázus* (spisovateľ, evanjelický kňaz, politik - prvý predseda SNS)
130. výročie (21. 9. 1888) Martin Benka (maliar, grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg a esperantista)
130. výročie (10. 3. 1888) Ivan Stodola (lekár, dramatik, spisovateľ)
120. výročie (16. 12. 1898) Ján Smrek (básnik, spisovateľ, redaktor, publicista)
110. výročie (20. 5. 1908) Ján Jamnický (herec, divadelný režisér a pedagóg)
**110. výročie (28. 8. 1908) Maša Haľamová (spisovateľka, autorka ženskej krehkej lyriky)
110. výročie (25. 9. 1908) Eugen Suchoň (hudobný skladateľ, autor národných opier Krútňava a
Svätopluk)
100. výročie (12. 1. 1918) Karol L. Zachar (herec, režisér, scénický výtvarník, pedagóg)
100. výročie (1. 4. 1918) Ján Kadár (filmový režisér a scenárista, spoluautor oscarového filmu Obchod
na korze)
100. výročie (12. 12. 1918) Štefan Žáry (básnik, prozaik, esejista, prekladateľ)
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90. výročie (10. 12. 1928) Milan Rúfus (básnik)
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
-END
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/453424-2018-pre-slovensko-rok-silnych-vyroci/?utm_source=pra
vda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

23. Podľa Chmelára a Hrabka Andrej Kiska oživil zombie, odignoroval tých,
ktorí boli za SR
(05.01.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

Bratislava 5. januára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
Hoci v roku 1993 boli legitímne oba názory - podpora vzniku samostatného štátu aj nesúhlas a snaha
o zachovanie federácie, prezident SR Andrej Kiska pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
vyznamenal len tie politické osobnosti, ktoré boli v roku 1993 za federáciu a osamostatnenie
nepodporovali. Tým oživil dávno prekonaný spor a debatu vrátil do roku 1993.
Na snímke prezident SR Andrej Kiska
"Považujem za obrovskú tragédiu, ak sa nám tu otvorila rana, o ktorej sme si všetci mysleli, že je už
zacelená. Prezident túto tému znovu položil na stôl. Vrátil veľmi agresívnym spôsobom na stôl tézu, že je
tu skupina ľudí, ktorí boli proti štátu a tí, čo boli za štát. Tým, čo urobil, rozdelil spoločnosť. Hlavný
problém nevidím v tom, koho vyznamenal, ale koho nie," povedal politický analytik Eduard Chmelár v
TABLET.TV v diskusii s publicistom Jurajom Hrabkom.
Samotný Chmelár bol v roku 1993 za samostatnosť Slovenska. Hrabko ju len vzal na vedomie,
federáciu považoval za hodnotu a bolo mu ľúto, že ju strácame. Obaja však predpokladali, že dnes už na
ich postojoch z roku 1993 nezáleží. "Niekto bol za vznik Slovenskej republiky, niekto si pripomína zánik
spoločného štátu. Na tom nie je nič zlé. Česi si tento dátum de facto nepripomínajú," poznamenal
Hrabko. Chmelár ho doplnil, že dôvod je ten, že Česi dovŕšili svoju národnú emancipáciu už vznikom
Československa, preto je pre nich dôležitejší dátum 28. október 1918.
"Fedor Gál si za úlohu, ktorú zohral v roku 1989, ocenenie zaslúži. Ale prečo ho nemohol dostať na
budúci rok, keď bude okrúhle výročie Nežnej revolúcie? A keď ju už dostal teraz, prečo bol z toho vyňatý
katolícky disent, František Mikloško má sedemdesiat rokov," poznamenal na margo vyznamenaných
Chmelár.
"Vznik štátu nie je len otázka Vladimíra Mečiara, ale aj celej plejády menej kontroverzných osobností,
ktoré sa o štát zaslúžili. Nespomenúť si pri tomto výročí na prvého prezidenta Slovenskej republiky
Michala Kováča? Dosť hlúpe. Alebo prvého ministra zahraničných vecí Milana Kňažka, ktorý sa zaslúžil o
vybudovanie slovenskej diplomacie. Nás hneď v prvý deň uznalo 66 štátov, stali sme sa členom OSN. Ani
nehovorím, že bol tiež novembrový tribún," dodal Chmelár.
Samotný prezident Kováč sa podľa neho mimoriadne snažil o to, aby zastupoval všetkých občanov,
medzi poradcami mal tak národniara Romana Kaliského, ako aj liberála Pavla Demeša. Do ostrého sporu
išiel až vtedy, keď už nebolo možné tolerovať politické metódy Vladimíra Mečiara. Tak Kováč, ako aj
nasledujúci prezidenti, sa však podľa Chmelára snažili nebyť pri oceňovaní osobností jednostranní.
V tejto súvislosti Hrabko poznamenal, že k formovaniu demokratickej Slovenskej republiky, postavenej
na zásadách právneho štátu, prispeli v roku 1998 aj mnohé osobnosti, ktoré v roku 1993 osamostatnenie
nepodporovali. Preto považuje delenie ľudí podľa toho, aký postoj zastávali v roku 1993, za nešťastné.
"Je výlučnou právomocou prezidenta rozhodnúť, komu udelí medailu. My to môžeme hodnotiť a
analyzovať. A politické dôsledky si ponesie," povedal Hrabko. Myslí si, že prezidentov výber nebol
náhodný.
Pritom očakávania od tohtoročného vyznamenávania boli veľké, keďže sa konalo pri príležitosti 25.
výročia vzniku štátu. "Očakávania nabudil aj samotný Andrej Kiska už len tým, že vyznamenania udeľoval
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prvého januára, po iné roky sa to zvyklo odložiť o týždeň aj dva. Aj tým, že chcel vyznamenať presne 25
ľudí. Paradoxne, neudelil Rad Andreja Hlinku, ktorý jediný môže niekto dostať za zásluhy o vznik
Slovenskej republiky," povedal Hrabko.
"Rozhodnutím prezidenta sme oživili studenú zákopovú vojnu. Vytiahli sme z hrobu zombíkov
nacionalizmu a občianstva, rozkolu, ktorý sa dá ťažko zaceliť. A to má byť jedna z hlavných úloh
prezidenta. Čo to urobilo so spoločnosťou? Keď čítate na internete veľmi emocionálne reakcie na oboch
stranách, obviňujú sa navzájom, kto šíri nenávisť. Prezident fatálne zlyhal," vyhlásil Chmelár.
"Ty si bol proti alebo aspoň nie za, ja som bol za, ale dnes to pre nás nie je predmet hádok," povedal
Hrabkovi Chmelár. "A o tom by to malo byť. Najkrajšie pri tomto výročí by bolo, ak by hlava štátu
vyznamenala tak ľudí z roku 1989, ako aj tých, ktorí túto nenásilnú demokratickú revolúciu dovŕšili, lebo ja
vznik štátu za toto považujem. Prezident by ukázal, že sme zacelili spoločnosť a zarovnali staré rany. A
ukázal by, že toto sú významní členovia tejto spoločnosti, vážime si ich a je nám jedno, či boli za vznik
samostatného štátu, alebo proti. Sú tu všetci. Prezident to rozdelil a vrátil debatu tam, kde bola v
deväťdesiatych rokoch," uzavrel Chmelár.
Za nešťastné považujú obaja analytici aj prezidentovo vyjadrenie pre týždenník Vasárnap, kde označil
Slovensko za mafiánsky štát, za ktorým stojí minister vnútra Robert Kaliňák.
"Andrej Kiska nepovedal nič, čo by už nepovedal predtým. Ale treba rozlišovať, kto to hovorí.
Prezident nie je komentátor, publicista ani analytik. Ja by som si napríklad vedel vyargumentovať v
debate, prečo považujem stranu Mariana Kotlebu za neofašistov. Ale keď to povie prezident a pripustí, že
máme fašistickú stranu v parlamente, tak zhadzuje generálneho prokurátora a všetky ostatné ústavné
inštitúcie, ktoré do toho môžu zasiahnuť," povedal Hrabko. "Obvinenie, že minister vnútra zneužíva moc,
je veľmi závažné. Sú to silné slová a keď sa používajú často, strácajú význam. A prezident argumentuje
výlučne vlastnou kauzou. Akoby mu prekážalo to, že sa to dostalo na verejnosť a nie to, čo spravil. Akoby
to tým chcel ututlať. Hovorím o vratkách a dani z príjmu. To urobil on, nie minister Kaliňák," dodal Hrabko.
Prezident sa podľa neho oprávnene sťažuje na nelegálne zverejnenie svojich údajov, to je však až
následnou otázkou, prvoradá je samotná kauza. "Ja počujem iba ten argument, že čo si to dovoľujú voči
prezidentovi republiky. A keď si to dovoľujú ku mne, môžu si to dovoliť k hocikomu. Treba povedať, že je
povinnosťou štátnych orgánov, aby si to dovoľovali ku každému, čo kráti dane a neoprávnene si necháva
vracať DPH," povedal Hrabko. Dodal, že prezident je pod tlakom a on osobne neschvaľuje napríklad
zasielanie faktúr prezidentovi za lety vládnym špeciálom. Andrej Kiska by sa však podľa neho mal vedieť
s politickými tlakmi vyrovnať.
"Vyrušilo ma označenie Slovenska za mafiánsky štát. Keby sa takto vyjadroval od začiatku, o tom, ako
sa riadi tento štát či ekonomika, poviem, že je to tvrdé, možno na hrane, ale dobre. Ale prezident priamo
spojil to slovné pomenovanie so svojou daňovou kauzou. Prezident je hlavou mafiánskeho štátu? Iba
preto, že má chaos vo vlastných daniach?" opýtal sa Chmelár.
V diskusii sa obaja vyjadrili aj k novoročným vyhláseniam ústavných činiteľov. Ambíciu využiť
novoročný termín na podporu 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, prvého zo série
okrúhlych výročí, ktoré si budeme tento rok spolu s Čechmi pripomínať, podľa nich plne využil iba premiér
Robert Fico.
Rok 2018 totiž bude na základe rozhodnutia vlád Slovenskej a Českej republiky rokom
česko-slovenskej vzájomnosti. Obidva štáty sa budú podieľať na organizácii viac ako päťdesiatich
spoločných spomienkových udalostí, ktoré sa budú viazať k okrúhlym výročiam spoločnej histórie.
Aktuálne prechádzame 25. výročím osamostatnenia Českej a Slovenskej republiky, v auguste si
pripomenieme 50 rokov od násilného ukončenia Pražskej jari a na jeseň sto rokov od vzniku
Československa.
Podľa oboch analytikov môže byť tento spoločný česko-slovenský projekt veľmi zaujímavý, ale iba za
podmienky, že sa ho politici nepokúsia zneužiť. "Ako habilitovaný historik mám vždy obavu z toho, keď sa
politici pustia do osláv a interpretácie historických udalostí. A zvlášť, ak to robí Robert Fico, mám z toho
trochu mravčenie na chrbte. Ale tie osmičkové výročia sú naozaj vždy magické. Väčšina najdôležitejších
udalostí tejto spoločnosti sa viaže s osmičkami," povedal Chmelár.
"Inak, politici už v tejto súvislosti pospomínali všetky možné výročia, ešte aj Sviečkovej manifestácie,
ale dátum dôležitejší pre slovenské dejiny zabudli. Naša identita sa odvíja od štúrovcov, teda aj od roku
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1848, založenia Slovenskej národnej rady a Štúrovho prvého vyhlásenia nezávislosti," pripomenul. A v
piatok 5. januára si zasa pripomíname 50. výročie začiatku Pražskej jari, zvolenie Alexandra Dubčeka na
čelo KSČ.
"Zmysel vidím v spoločných oslavách stého výročia Československej republiky, po prvý raz sa budú
robiť rovnocenne 28. októbra v Prahe a 30. októbra v Martine. Tým sa vyzdvihne význam Martinskej
deklarácie a fakt, že vznik Československa vychádzal z dvoch rovnocenných štátoprávnych aktov. Ak si
to takto osvojí spoločnosť a budeme sa vedieť k Československej republike výraznejšie prihlásiť cez
Martinskú deklaráciu, bude to mať význam," odhadol Chmelár.
"Politici od toho určite nedajú ruky preč, musia si to pripomenúť, veď vedú štáty. Ale historické
diskusie prenechajme historikom. A ak sa dozvieme o histórii viac od historikov, ľudí, ktorí sa tým
zaoberajú, aj polemické názory, ak ich majú podložené faktami a argumentmi, môže to byť na osoh nám
všetkým," doplnil ho Hrabko.
Chmelár pri tejto príležitosti upozornil ešte na jednu historickú skutočnosť, o ktorej sa aktuálne málo
hovorí. "Zabúdame, že Československá republika bola pred sto rokmi vyhlásená, ale ešte pol roka trvalo,
kým bolo Slovensko oslobodené. Pritom zahynulo viac ako osemsto českým legionárov, ktorí doteraz
nemajú pamätník. Máme v každej dedine pamätníky padlým v prvej svetovej vojne, ale nemáme jeden
dôstojný pamätník stovkám mŕtvych, ktorí sa zaslúžili o to, že Československo mohlo vzniknúť v tých
hraniciach, v akých vzniklo," uzavrel Chmelár.
https://www.hlavnespravy.sk/podla-chmelara-hrabka-andrej-kiska-ozivil-zombie-odignoroval-tych-ktori-boli
-za-sr/1265420
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

24. Legenda Slovana Marián Šťastný má 65 rokov
(07.01.2018; www.dobrenoviny.sk; , 18:21, s. -; TASR)

Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k excelentným strelcom. Zároveň je ideovým otcom
a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988.
Marián Šťastný - Foto: TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava, niekdajšej
československej reprezentácie či kanadského Quebecu Nordiques, ale aj iniciátor myšlienky legendárnej
bratislavskej Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný bude mať v pondelok 8. januára 65 rokov. Je
najstarším zo slávneho bratského tria, ktoré okrem neho tvorili Peter Šťastný a Anton Šťastný.
Dvojnásobný majster sveta z rokov 1976 a 1977 Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k
excelentným strelcom. V bývalej československej lige v 369 zápasoch strelil súperovým brankárom 236
gólov. So svojimi mladšími bratmi Petrom a Antonom zažil najväčšiu slávu v Slovane v roku 1979, keď sa
všetci traja výraznou mierou zaslúžili o jediný federálny titul pre "belasých", ktorý korunovali domácou
výhrou 6:2 nad vtedajšou Teslou Pardubice. Legendárny útok bratov Šťastných nastrieľal v sezóne
1978/1979 rekordných 109 gólov.
Pod strechou bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu, domovského stánku HC Slovana
Bratislava visí pamätná zástava s podobizňou Mariána Šťastného.
Svoje strelecké kvality potvrdzoval aj v československej reprezentácii, v ktorej s číslom 18 na drese
odohral 122 zápasov a dal 54 gólov. Okrem dvoch zlatých medailí z MS získal v rokoch 1975, 1978 a
1979 aj tri striebra. Bývalé Československo reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 1980 v
americkom Lake Placid a na Kanadskom pohári 1976, z ktorého si odniesol striebro.
Marian Šťastný sa narodil 8. januára 1953 v Bratislave. Jeho športovú kariéru možno rozdeliť na dve
obdobia. Na obdobie pred a po emigrácii z Československej socialistickej republiky. Pred emigráciou
patril Marián Šťastný spolu s bratmi k nenahraditeľným hráčom nielen Slovana, ale aj reprezentácie
ČSSR.
Po turnaji o Pohár európskych majstrov v auguste roku 1980, na ktorom sa zúčastnil aj Slovan, jeho
mladší bratia Peter a Anton emigrovali do Kanady. Pre Mariána Šťastného, ktorý ostal v ČSSR, nastali vo
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vtedajšom totalitnom režime ťažké časy. Zo dňa na deň sa z popredného hokejistu stala nežiaduca
osobnosť, ktorú prenasledovala vtedajšia Štátna bezpečnosť.
Začiatkom roka 1981 bola situácia Mariána Šťastného a jeho rodiny natoľko neznesiteľná, že sa
rozhodol emigrovať aj on. Po strastiplnom úteku cez Rakúsko a bývalú Juhosláviu sa v kanadskom
Quebecu s bratmi stretol 6. júna 1981. Spolu s nimi sa úspešne etabloval v tíme NHL Quebec Nordiques.
Vo svojej prvej sezóne v NHL dosiahol 89 bodov za 35 gólov a 54 asistencií, čím sa stal tretím najlepším
nováčikom. Za Quebec odohral štyri sezóny. Poslednú v NHL strávil v tíme Toronto Maple Leafs. V
zámorskej NHL odohral celkovo 354 stretnutí, v ktorých strelil 316 gólov.
Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v sezóne 1987/1988 vo Švajčiarsku v klube HC Sierre.
Marián Šťastný nebol len skvelý hokejista, ale aj hrdý Slovák, ktorý na svoju domovinu nezabudol ani
v emigrácii. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS). Z tejto pozície
sa stal ideovým otcom a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca
1988, ktorá sa stala symbolom občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Jeho zásluhy v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa, ktorý
Mariánovi Šťastnému udelil Cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za odpor
voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
Bývalý výborný hokejový útočník a niekdajší podpredseda a aj predseda SKS Marián Šťastný žije a
podniká v kanadskom Quebecu. So svojou manželkou Evou má tri deti - dcéry Evu a Janu a syna
Róberta.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/121090/legenda-slovana-marian-stastny-ma-65-rokov
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

25. Hokejová legenda a otec Sviečkovej manifestácie má 65 rokov
(07.01.2018; www.dalito.sk; Dalito - They Made It!, , s. -; TASR 7. januára 2018 0 0)

dalito.sk/Po deviatich rokoch exilu prišiel 17. novembra 1989 manifestujúcich pozdraviť aj hokejista
Marián Šťastný/ FOTO archív TASR - Vladimír Benko Bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava,
niekdajšej československej reprezentácie či kanadského Quebecu Nordiques, ale aj iniciátor myšlienky
legendárnej bratislavskej Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný bude mať v pondelok 8. januára 65
rokov. Je najstarším zo slávneho bratského tria, ktoré okrem neho tvorili Peter Šťastný a Anton Šťastný.
Dvojnásobný majster sveta z rokov 1976 a 1977 Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k
excelentným strelcom. V bývalej československej lige v 369 zápasoch strelil súperovým brankárom 236
gólov. So svojimi mladšími bratmi Petrom a Antonom zažil najväčšiu slávu v Slovane v roku 1979, keď sa
všetci traja výraznou mierou zaslúžili o jediný federálny titul pre "belasých", ktorý korunovali domácou
výhrou 6:2 nad vtedajšou Teslou Pardubice. Legendárny útok bratov Šťastných nastrieľal v sezóne
1978/1979 rekordných 109 gólov.
Pod strechou bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu, domovského stánku HC Slovana
Bratislava visí pamätná zástava s podobizňou Mariána Šťastného. Svoje strelecké kvality potvrdzoval aj v
československej reprezentácii, v ktorej s číslom 18 na drese odohral 122 zápasov a dal 54 gólov.
Okrem dvoch zlatých medailí z MS získal v rokoch 1975, 1978 a 1979 aj tri striebra. Bývalé
Československo reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 1980 v americkom Lake Placid a na
Kanadskom pohári 1976, z ktorého si odniesol striebro.
Marian Šťastný sa narodil 8. januára 1953 v Bratislave. Jeho športovú kariéru možno rozdeliť na dve
obdobia. Na obdobie pred a po emigrácii z Československej socialistickej republiky (ČSSR). Pred
emigráciou patril Marián Šťastný spolu s bratmi k nenahraditeľným hráčom nielen Slovana, ale aj
reprezentácie ČSSR.
Po turnaji o Pohár európskych majstrov v auguste roku 1980, na ktorom sa zúčastnil aj Slovan, jeho
mladší bratia Peter a Anton emigrovali do Kanady. Pre Mariána Šťastného, ktorý ostal v ČSSR, nastali vo
vtedajšom totalitnom režime ťažké časy. Zo dňa na deň sa z popredného hokejistu stala nežiaduca
osobnosť, ktorú prenasledovala vtedajšia Štátna bezpečnosť (ŠtB).
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Začiatkom roka 1981 bola situácia Mariána Šťastného a jeho rodiny natoľko neznesiteľná, že sa
rozhodol emigrovať aj on. Po strastiplnom úteku cez Rakúsko a bývalú Juhosláviu sa v kanadskom
Quebecu s bratmi stretol 6. júna 1981. Spolu s nimi sa úspešne etabloval v tíme NHL Quebec Nordiques.
Vo svojej prvej sezóne v NHL dosiahol 89 bodov za 35 gólov a 54 asistencií, čím sa stal tretím najlepším
nováčikom. Za Quebec odohral štyri sezóny. Poslednú v NHL strávil v tíme Toronto Maple Leafs. V
zámorskej NHL odohral celkovo 354 stretnutí, v ktorých strelil 316 gólov.
Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v sezóne 1987/1988 vo Švajčiarsku v klube HC Sierre. Marián Šťastný
nebol len skvelý hokejista, ale aj hrdý Slovák, ktorý na svoju domovinu nezabudol ani v emigrácii. V roku
1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS). Z tejto pozície sa stal ideovým
otcom a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988, ktorá sa stala
symbolom občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Jeho zásluhy v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa (ÚPN),
ktorý Mariánovi Šťastnému udelil Cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za
odpor voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
Bývalý výborný hokejový útočník a niekdajší podpredseda a aj predseda SKS Marián Šťastný žije a
podniká v kanadskom Quebecu. So svojou manželkou Evou má tri deti - dcéry Evu a Janu a syna
Róberta.
-END
http://www.dalito.sk/hokejova-legenda-otec-svieckovej-manifestacie-ma-65-rokov/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

26. Legenda Slovana Marián Šťastný má 65 rokov
(07.01.2018; www.teraz.sk; Slovensko, 18:19, s. -; TASR, Anton Krajčoviech)

Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k excelentným strelcom. Zároveň je ideovým otcom
a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988.
Bratislava 7. januára (TASR) - Bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava, niekdajšej
československej reprezentácie či kanadského Quebecu Nordiques, ale aj iniciátor myšlienky legendárnej
bratislavskej Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný bude mať v pondelok 8. januára 65 rokov. Je
najstarším zo slávneho bratského tria, ktoré okrem neho tvorili Peter Šťastný a Anton Šťastný.
Dvojnásobný majster sveta z rokov 1976 a 1977 Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k
excelentným strelcom. V bývalej československej lige v 369 zápasoch strelil súperovým brankárom 236
gólov. So svojimi mladšími bratmi Petrom a Antonom zažil najväčšiu slávu v Slovane v roku 1979, keď sa
všetci traja výraznou mierou zaslúžili o jediný federálny titul pre "belasých", ktorý korunovali domácou
výhrou 6:2 nad vtedajšou Teslou Pardubice. Legendárny útok bratov Šťastných nastrieľal v sezóne
1978/1979 rekordných 109 gólov.
Pod strechou bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu, domovského stánku HC Slovana
Bratislava visí pamätná zástava s podobizňou Mariána Šťastného.
Svoje strelecké kvality potvrdzoval aj v československej reprezentácii, v ktorej s číslom 18 na drese
odohral 122 zápasov a dal 54 gólov. Okrem dvoch zlatých medailí z MS získal v rokoch 1975, 1978 a
1979 aj tri striebra. Bývalé Československo reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 1980 v
americkom Lake Placid a na Kanadskom pohári 1976, z ktorého si odniesol striebro.
Marian Šťastný sa narodil 8. januára 1953 v Bratislave. Jeho športovú kariéru možno rozdeliť na dve
obdobia. Na obdobie pred a po emigrácii z Československej socialistickej republiky. Pred emigráciou
patril Marián Šťastný spolu s bratmi k nenahraditeľným hráčom nielen Slovana, ale aj reprezentácie
ČSSR.
Po turnaji o Pohár európskych majstrov v auguste roku 1980, na ktorom sa zúčastnil aj Slovan, jeho
mladší bratia Peter a Anton emigrovali do Kanady. Pre Mariána Šťastného, ktorý ostal v ČSSR, nastali vo
vtedajšom totalitnom režime ťažké časy. Zo dňa na deň sa z popredného hokejistu stala nežiaduca
osobnosť, ktorú prenasledovala vtedajšia Štátna bezpečnosť.
Začiatkom roka 1981 bola situácia Mariána Šťastného a jeho rodiny natoľko neznesiteľná, že sa
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rozhodol emigrovať aj on. Po strastiplnom úteku cez Rakúsko a bývalú Juhosláviu sa v kanadskom
Quebecu s bratmi stretol 6. júna 1981. Spolu s nimi sa úspešne etabloval v tíme NHL Quebec Nordiques.
Vo svojej prvej sezóne v NHL dosiahol 89 bodov za 35 gólov a 54 asistencií, čím sa stal tretím najlepším
nováčikom. Za Quebec odohral štyri sezóny. Poslednú v NHL strávil v tíme Toronto Maple Leafs. V
zámorskej NHL odohral celkovo 354 stretnutí, v ktorých strelil 316 gólov.
Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v sezóne 1987/1988 vo Švajčiarsku v klube HC Sierre.
Marián Šťastný nebol len skvelý hokejista, ale aj hrdý Slovák, ktorý na svoju domovinu nezabudol ani
v emigrácii. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS). Z tejto pozície
sa stal ideovým otcom a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca
1988, ktorá sa stala symbolom občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Jeho zásluhy v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa, ktorý
Mariánovi Šťastnému udelil Cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za odpor
voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
Bývalý výborný hokejový útočník a niekdajší podpredseda a aj predseda SKS Marián Šťastný žije a
podniká v kanadskom Quebecu. So svojou manželkou Evou má tri deti - dcéry Evu a Janu a syna
Róberta.
http://www.teraz.sk/slovensko/hokej-legenda-slovana-a-otec-svieckove/301515-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

27. Bol nielen skvelým hokejistom, ale aj otcom Sviečkovej manifestácie.
Marián Šťastný oslavuje 65 rokov
(07.01.2018; www.sport.sme.sk; Šport / Hokej, , s. -; TASR)

Marián Šťastný bol spolu so súrodencami Petrom a Antonom súčasťou legendárneho bratského
útoku.
BRATISLAVA. Bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava, niekdajšej československej
reprezentácie či kanadského Quebecu Nordiques, ale aj iniciátor myšlienky legendárnej bratislavskej
Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný, bude mať v pondelok 8. januára 65 rokov. Je najstarším zo
slávneho bratského tria, ktoré okrem neho tvorili Peter Šťastný a Anton Šťastný.
Dvojnásobný majster sveta z rokov 1976 a 1977 Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k
excelentným strelcom. V bývalej československej lige v 369 zápasoch strelil súperovým brankárom 236
gólov.
So svojimi mladšími bratmi Petrom a Antonom zažil najväčšiu slávu v Slovane v roku 1979, keď sa
všetci traja výraznou mierou zaslúžili o jediný federálny titul pre klub, ktorý korunovali domácou výhrou
6:2 nad vtedajšou Teslou Pardubice.
Legendárny bratský útok nastrieľal v sezóne 1978/1979 rekordných 109 gólov.
Dva tituly majstra sveta, tri striebra
Pod strechou bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu, domovského stánku Slovana, visí
pamätná zástava s podobizňou Mariána Šťastného.
Svoje strelecké kvality potvrdzoval aj v československej reprezentácii, v ktorej s číslom 18 na drese
odohral 122 zápasov a dal 54 gólov. Okrem dvoch zlatých medailí z MS získal v rokoch 1975, 1978 a
1979 aj tri striebra.
Bývalé Československo reprezentoval aj na ZOH 1980 v americkom Lake Placid a na Kanadskom
pohári 1976, z ktorého si odniesol striebro.
Marian Šťastný sa narodil 8. januára 1953 v Bratislave. Jeho športovú kariéru možno rozdeliť na dve
obdobia. Na obdobie pred a po emigrácii z Československej socialistickej republiky (ČSSR). Pred
emigráciou patril spolu s bratmi k nenahraditeľným hráčom nielen Slovana, ale aj reprezentácie ČSSR.
Po odchode bratov zažíval ťažké časy
Po turnaji o Pohár európskych majstrov v auguste roku 1980, na ktorom sa zúčastnil i Slovan, jeho
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mladší bratia Peter a Anton emigrovali do Kanady.
Pre Mariána Šťastného, ktorý ostal v ČSSR, nastali vo vtedajšom totalitnom režime ťažké časy. Zo
dňa na deň sa z popredného hokejistu stala nežiaduca osobnosť, ktorú prenasledovala vtedajšia Štátna
bezpečnosť (ŠtB).
Začiatkom roka 1981 bola situácia Mariána Šťastného a jeho rodiny natoľko neznesiteľná, že sa
rozhodol emigrovať aj on.
Po strastiplnom úteku cez Rakúsko a bývalú Juhosláviu sa v kanadskom Quebecu s bratmi stretol 6.
júna 1981. Spolu s nimi sa úspešne etabloval v tíme NHL Quebec Nordiques. Vo svojej prvej sezóne v
NHL dosiahol 89 bodov za 35 gólov a 54 asistencií, čím sa stal tretím najlepším nováčikom. Za Quebec
odohral štyri sezóny. Poslednú v NHL strávil v tíme Toronto Maple Leafs.
V zámorskej NHL odohral celkovo 354 stretnutí, v ktorých strelil 316 gólov.
Ocenil ho Ústav pamäti národa
Hráčsku kariéru ukončil v sezóne 1987/1988 vo Švajčiarsku v klube HC Sierre.
Marián Šťastný nebol len skvelý hokejista, ale aj hrdý Slovák, ktorý na svoju domovinu nezabudol ani
v emigrácii. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS).
Z tejto pozície sa stal ideovým otcom a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej
manifestácie z 25. marca 1988, ktorá sa stala symbolom občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo
vtedajšej ČSSR.
Jeho zásluhy v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa (ÚPN),
ktorý Mariánovi Šťastnému udelil Cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za
odpor voči jednému z totalitných režimov 20. storočia na Slovensku.
Bývalý výborný hokejový útočník a niekdajší podpredseda a aj predseda SKS Marián Šťastný žije a
podniká v kanadskom Quebecu. So svojou manželkou Evou má tri deti - dcéry Evu a Janu a syna
Róberta.
https://sport.sme.sk/c/20732639/byvaly-hokejista-marian-stastny-oslavuje-65-rokov.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

28. Legenda Slovana a otec Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný má 65
rokov
(07.01.2018; www.hlavnespravy.sk; Šport, , s. -; TASR/HSP/Foto: TASR - Pavel Neubauer)

Bratislava 7. januára 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR - Pavel Neubauer)
Bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava, niekdajšej československej reprezentácie či
kanadského Quebecu Nordiques, ale aj iniciátor myšlienky legendárnej bratislavskej Sviečkovej
manifestácie Marián Šťastný bude mať v pondelok 8. januára 65 rokov. Je najstarším zo slávneho
bratského tria, ktoré okrem neho tvorili Peter Šťastný a Anton Šťastný
Na snímke Peter Šťastný
Dvojnásobný majster sveta z rokov 1976 a 1977 Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k
excelentným strelcom. V bývalej československej lige v 369 zápasoch strelil súperovým brankárom 236
gólov. So svojimi mladšími bratmi Petrom a Antonom zažil najväčšiu slávu v Slovane v roku 1979, keď sa
všetci traja výraznou mierou zaslúžili o jediný federálny titul pre "belasých", ktorý korunovali domácou
výhrou 6:2 nad vtedajšou Teslou Pardubice. Legendárny útok bratov Šťastných nastrieľal v sezóne
1978/1979 rekordných 109 gólov.
Pod strechou bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu, domovského stánku HC Slovana
Bratislava visí pamätná zástava s podobizňou Mariána Šťastného.
Svoje strelecké kvality potvrdzoval aj v československej reprezentácii, v ktorej s číslom 18 na drese
odohral 122 zápasov a dal 54 gólov. Okrem dvoch zlatých medailí z MS získal v rokoch 1975, 1978 a
1979 aj tri striebra. Bývalé Československo reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 1980 v
americkom Lake Placid a na Kanadskom pohári 1976, z ktorého si odniesol striebro.
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Marian Šťastný sa narodil 8. januára 1953 v Bratislave. Jeho športovú kariéru možno rozdeliť na dve
obdobia. Na obdobie pred a po emigrácii z Československej socialistickej republiky (ČSSR). Pred
emigráciou patril Marián Šťastný spolu s bratmi k nenahraditeľným hráčom nielen Slovana, ale aj
reprezentácie ČSSR.
Po turnaji o Pohár európskych majstrov v auguste roku 1980, na ktorom sa zúčastnil aj Slovan, jeho
mladší bratia Peter a Anton emigrovali do Kanady. Pre Mariána Šťastného, ktorý ostal v ČSSR, nastali vo
vtedajšom totalitnom režime ťažké časy. Zo dňa na deň sa z popredného hokejistu stala nežiaduca
osobnosť, ktorú prenasledovala vtedajšia Štátna bezpečnosť (ŠtB).
Začiatkom roka 1981 bola situácia Mariána Šťastného a jeho rodiny natoľko neznesiteľná, že sa
rozhodol emigrovať aj on. Po strastiplnom úteku cez Rakúsko a bývalú Juhosláviu sa v kanadskom
Quebecu s bratmi stretol 6. júna 1981. Spolu s nimi sa úspešne etabloval v tíme NHL Quebec Nordiques.
Vo svojej prvej sezóne v NHL dosiahol 89 bodov za 35 gólov a 54 asistencií, čím sa stal tretím najlepším
nováčikom. Za Quebec odohral štyri sezóny. Poslednú v NHL strávil v tíme Toronto Maple Leafs. V
zámorskej NHL odohral celkovo 354 stretnutí, v ktorých strelil 316 gólov.
Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v sezóne 1987/1988 vo Švajčiarsku v klube HC Sierre.
Marián Šťastný nebol len skvelý hokejista, ale aj hrdý Slovák, ktorý na svoju domovinu nezabudol ani
v emigrácii. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS). Z tejto pozície
sa stal ideovým otcom a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca
1988, ktorá sa stala symbolom občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Jeho zásluhy v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa (ÚPN),
ktorý Mariánovi Šťastnému udelil Cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za
odpor voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
Bývalý výborný hokejový útočník a niekdajší podpredseda a aj predseda SKS Marián Šťastný žije a
podniká v kanadskom Quebecu. So svojou manželkou Evou má tri deti - dcéry Evu a Janu a syna
Róberta.
https://www.hlavnespravy.sk/legenda-slovana-otec-svieckovej-manifestacie-marian-stastny-ma-65-rokov/
1267322
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

29. Legenda Slovana Marián Šťastný má 65 rokov
(07.01.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava, niekdajšej československej reprezentácie
kanadského Quebecu Nordiques, ale aj iniciátor myšlienky legendárnej bratislavskej ...

či

Bratislava 7. januára (TASR) - Bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava, niekdajšej
československej reprezentácie či kanadského Quebecu Nordiques, ale aj iniciátor myšlienky legendárnej
bratislavskej Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný bude mať v pondelok 8. januára 65 rokov. Je
najstarším zo slávneho bratského tria, ktoré okrem neho tvorili Peter Šťastný a Anton Šťastný.
Dvojnásobný majster sveta z rokov 1976 a 1977 Marián Šťastný patril ako hráč Slovana Bratislava k
excelentným strelcom. V bývalej československej lige v 369 zápasoch strelil súperovým brankárom 236
gólov. So svojimi mladšími bratmi Petrom a Antonom zažil najväčšiu slávu v Slovane v roku 1979, keď sa
všetci traja výraznou mierou zaslúžili o jediný federálny titul pre "belasých", ktorý korunovali domácou
výhrou 6:2 nad vtedajšou Teslou Pardubice. Legendárny útok bratov Šťastných nastrieľal v sezóne
1978/1979 rekordných 109 gólov.
Pod strechou bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu, domovského stánku HC Slovana
Bratislava visí pamätná zástava s podobizňou Mariána Šťastného.
Svoje strelecké kvality potvrdzoval aj v československej reprezentácii, v ktorej s číslom 18 na drese
odohral 122 zápasov a dal 54 gólov. Okrem dvoch zlatých medailí z MS získal v rokoch 1975, 1978 a
1979 aj tri striebra. Bývalé Československo reprezentoval aj na zimných olympijských hrách 1980 v
americkom Lake Placid a na Kanadskom pohári 1976, z ktorého si odniesol striebro.
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Marian Šťastný sa narodil 8. januára 1953 v Bratislave. Jeho športovú kariéru možno rozdeliť na dve
obdobia. Na obdobie pred a po emigrácii z Československej socialistickej republiky. Pred emigráciou
patril Marián Šťastný spolu s bratmi k nenahraditeľným hráčom nielen Slovana, ale aj reprezentácie
ČSSR.
Po turnaji o Pohár európskych majstrov v auguste roku 1980, na ktorom sa zúčastnil aj Slovan, jeho
mladší bratia Peter a Anton emigrovali do Kanady. Pre Mariána Šťastného, ktorý ostal v ČSSR, nastali vo
vtedajšom totalitnom režime ťažké časy. Zo dňa na deň sa z popredného hokejistu stala nežiaduca
osobnosť, ktorú prenasledovala vtedajšia Štátna bezpečnosť.
Začiatkom roka 1981 bola situácia Mariána Šťastného a jeho rodiny natoľko neznesiteľná, že sa
rozhodol emigrovať aj on. Po strastiplnom úteku cez Rakúsko a bývalú Juhosláviu sa v kanadskom
Quebecu s bratmi stretol 6. júna 1981. Spolu s nimi sa úspešne etabloval v tíme NHL Quebec Nordiques.
Vo svojej prvej sezóne v NHL dosiahol 89 bodov za 35 gólov a 54 asistencií, čím sa stal tretím najlepším
nováčikom. Za Quebec odohral štyri sezóny. Poslednú v NHL strávil v tíme Toronto Maple Leafs. V
zámorskej NHL odohral celkovo 354 stretnutí, v ktorých strelil 316 gólov.
Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v sezóne 1987/1988 vo Švajčiarsku v klube HC Sierre.
Marián Šťastný nebol len skvelý hokejista, ale aj hrdý Slovák, ktorý na svoju domovinu nezabudol ani
v emigrácii. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS). Z tejto pozície
sa stal ideovým otcom a jedným z organizátorov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca
1988, ktorá sa stala symbolom občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Jeho zásluhy v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa, ktorý
Mariánovi Šťastnému udelil Cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za odpor
voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
Bývalý výborný hokejový útočník a niekdajší podpredseda a aj predseda SKS Marián Šťastný žije a
podniká v kanadskom Quebecu. So svojou manželkou Evou má tri deti - dcéry Evu a Janu a syna
Róberta.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/legenda-slovana-marian-stastny-ma-65-rokov-cl559338.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

30. Osmička na konci značí veľké veci: Revolúcie, pády, boje za slobodu,
čo nás čaká v roku 2018?
(08.01.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; (c) Zoznam/AMaj)

BRATISLAVA - Zdá sa, že osmička na konci značí niečo veľké. V minulosti sa práve tieto roky
vyznačovali niečím špeciálnym, či už v dobrom, alebo v zlom. Každopádne počas týchto rokov sa diali
zmeny, ktoré sa zapísali do dejín. Čaká nás niečo podobné aj v roku 2018?
1848 - Slovenské dobrovoľnícke povstanie
Revolučný rok 1848 znamenal pre Slovákov takmer samostatnosť. Politické udalosti na jeseň toho
roku dostali veľmi rýchly spád na území Slovenska, no v znamení zmien sa niesol celý rok. Meruôsme
roky sa vyznačovali sériou revolúcií proti vtedajším monarchiám vo väčšine Európy. Pre mnohé krajiny
bolo cieľom revolúcií najmä rozšírenie demokratických slobôd, samostatnosť alebo prekonanie
roztrieštenosti územia a národné zjednotenie. V polovici septembra vypuklo prvé Slovenské
(dobrovoľnícke) povstanie - ozbrojené vystúpenie dobrovoľníckych skupín organizovaných Slovenskou
národnou radou na severnom území Uhorska. Vo Viedni sa zhromaždilo asi 200 Slovákov pod vedením
Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu.
Slovenský národ požadoval rovnoprávnosť, vyhlásenie Slovákov za svojbytný národ, bratské
spolunažívanie všetkých uhorských národov, prehĺbenie demokratizácie verejného a politického života.
Vtedajšia peštianska vláda však zaujala odmietavý postoj. Okrem toho požadovali aj vrátanie pôdy.
Napriek neúspechu a mnohým nedostatkom hnutia, slovenský národ po prvýkrát bojoval za svoje práva a
vedenie vypracovali demokratický politický program, v ktorom požadovali autonómiu. Národnostná otázka
však ostala nedoriešená a viedenská vláda Slovákom priznala niektoré jazykové práva. Politický program
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si však Slováci nepresadili.
1918 - vznik Česko-slovenskej republiky
V tomto roku sa ukončila prvá svetová vojna, Nemecko bolo porazené, v Amerike a veľkých
európskych mestách sa začali zlaté dvadsiate roky. Po konci prvej svetovej vojny 11. novembra 1918 sa
po svetových metropolách začali šíriť bujaré oslavy a 20. roky 19. storočia sa neskôr nazývali aj
"šialenými rokmi", rozmohli sa obrovské večierky, kultúra rozkvitala a ženy získavali vo väčšine hlavných
demokratických štátoch právo voliť.
Pre Slovákov to znamenalo vznik nového štátu. V októbri vznikla Česko-slovenská republika ako
jeden z nástupnícky štátov po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie. Republika bola vyhlásená 28.
októbra päťčlenných Národným výborom v Prahe, prezidentom sa o necelý mesiac stal Tomáš Garrigue
Masaryk. Nezávislosť Česko-slovenska však uznali vo Washingtone už desať dní predtým.
1938 - Mníchovská dohoda
Mníchovská dohoda (alebo Mníchovský diktát) bola zmluva podpísaná 30. septembra 1938, podľa
ktorej Česko-Slovensko odstúpilo Nemecku pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami. Zmluva je
podľa medzinárodného práva neplatná od samého začiatku. Vo svetovej politike to bol dovtedy najväčší
prejav politiky appeasementu (politiky ústupkov).
1948 - Februárový prevrat
Tento rok sa pre Slovákov niesol v znamení tzv. Víťazného februára, počas ktorého sa dostali na dlhé
roky k moci komunisti. Februárový puč (prevrat) je názov komunistického prevratu v Česko-Slovensku,
ktorý sa uskutočnil medzi 17. a 25. februárom. Dnes je vnímaný ako prechod od demokracie k totalite a
pripojeniu sa k Sovietskemu mocenského bloku.
Komunisti sa dlhodobo pripravovali na prevzatie moci v štáte, pričom sa snažili zdiskreditovať a
narušovať činnosť ostatných politických strán. Vládna kríza vyvrcholila 25. februára, kedy komunisti
doručili vtedajšiemu prezidentovi Benešovi návrh na vymenovanie novej vlády. Komunisti pokračovali v
nátlaku, ktorý sa vyplatil. Beneš prijal demisiu ministrov a súhlasil s vymenovaním novej vlády pod
vedením Klementa Gottwalda, ktorý sa neskôr stal aj prezidentom.
1968 - Pražská jar a invázia štátov Varšavskej zmluvy
V 60. rokoch vznikla Československá socialistická republika, v novej ústave boli nové štátne symboly,
pevne zakotvený socializmus a potvrdila sa vedúca úloha Komunistickej strany Česko-Slovenska.
Prezidentom bol v tom období Antonín Novotný. V tom čase však silnela potreba demokratizácie.
Predzvesťou pražskej jari sa stal zjazd spisovateľov v roku 1967 a protikomunistická demonštrácia
vysokoškolských študentov.
Postupné uvoľňovanie pomerov viedlo k pražskej jari a Novotného demisii. Plán demokratického
socializmu však vzbudil podozrenie z kontrarevolúcie medzi konzervatívnymi komunistickými kruhmi v
Moskve. Nádej na "socializmus s ľudskou tvárou" bola tak Sovietskym zväzom rázne ukončená inváziou
štátov Varšavskej zmluvy, ktorá bola oficiálne nazývaná ako "bratská internacionálna pomoc". Alexander
Dubček a iní museli na nátlak Moskvy ustúpiť, do čela KSČ sa dostal Gustáv Husák a začalo sa kruté
obdobie normalizácie.
1988 - Sviečková manifestácia
Síce je z historického hľadiska známejší rok 1989, rok predtým sa začali diať veci, ktoré odštartovali
revolúciu. Tá vyústila do definitívneho pádu komunizmu v Česko-Slovensku. V marci sa konala
Sviečková manifestácia. Bolo to pokojné zhromaždenie občanov za náboženské a občianske práva a
slobody v ČSSR. Odohrala sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. S odstupom času je
považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení proti komunistickému režimu. Vznikla z podnetu
veriacich. Na námestí sa zhromaždilo okolo 3500 osôb, na potlačenie občanov bolo nasadených celkovo
953 príslušníkov Štátnej bezpečnosti.
Zhromaždení občania boli vyzvaní, aby sa rozišli, no nestalo sa tak. Politická komisia vydala príkaz na
rozohnanie davu veriacich. Autá VB začali vrážať do ľudí po námestí, bezpečnosť na nich kričala, mlátili
ich obuškami a päsťami. Veriaci sa naďalej pokojne modlili. Sviečková manifestácia sa považuje za
systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality, ku ktorému došlo po Nežnej revolúcii 17.
novembra 1989.
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1998 - Pád mečiarizmu
Obdobie vlády Vladimír Mečiara je dodnes považované za jedno z najtemnejších období slovenskej
politickej scény. Počas jeho vlády sa v 90. rokoch využívali nečisté praktiky, ktoré nakoniec vyvrcholili
jeho pádom v roku 1998. Síce voľby opäť vyhral, no nebol schopný zostaviť vládu. Vo funkcii premiéra ho
nahradil Mikuláš Dzurinda.
Za jeho vlády sa mnohí stali terčom teroru a vydierania. Čin, ktorý mnohými otriasol, bol únos
prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho a vražda Roberta Remiáša. V oboch prípadoch bol
namočený aj Ivan Lexa, vtedajší vedúci SIS. Dodnes si myslí, že spravil pre Slovensko najviac a ľudia
jeho prácu neocenili.
2008 - Svetová finančná kríza
Pred desiatimi rokmi svetom otriasla finančá kríza, ktorá mala celosvetový dosah. Dá sa povedať, že
krajiny sa z nej spamätávajú dodnes. Už v roku 2007 bola celosvetová ekonomická kríza naznačená
niekoľkými dôležitými indikátormi. Prvotnou príčinou bola americká hypotekárna kríza, ktorá postupne
prerástla do svetovej finančnej krízy. Významnú úlohu zohrala aj vysoká cena ropy v prvej polovici roka
2008, ktorá viedla k poklesu reálneho HDP a dvihla spotrebiteľské ceny.
Cenu ropy dvíhali špekulatívne obchody, slabý dolár či rastúci dopyt Číny pred olympiádou. Finančná
kríza naplno udrela na jeseň 2008. Do problému sa dostali svetové banky i akciové trhy. Hlboký prepad
zaznamenali burzy v Prahe či New Yorku. Spojené štáty zažili koncom septembra najväčší bankrot vo
svojich dejinách, zrútila sa aj najväčšia americká sporiteľna Washington Mutual. Obrovské problémy mali
aj európske štáty. OSN potvrdila, že svetová ekonomika čelila najväčšiemu poklesu od Veľkej
hospodárskej krízy z roku 1929.
2018 - Čakajú nás zlomové momenty?
Či nás čaká niečo revolučné, resp. významné aj v tomto roku, samozrejme, nevie predpovedať nikto.
Napriek tomu existujú isté náznaky, čo by sa mohlo diať. Mnohí hovoria o predčasných voľbách, páde
Smeru, výhre Kotlebu ako starostu či nečakanému rastu jeho moci. Slovensko čakajú komunálne voľby,
no podľa politológia Radoslava Štefančíka nejde o tak dôležité voľby, aby sme hovorili o prelomovom
roku. Oveľa viac sa toho môže udiať vo svetovej politike.
"V roku 2008 však začala svetová hospodárska kríza, a práve vo svetovej politike nemožno vylúčiť
zlomové obdobie. Na čele USA stojí nepredvídateľný človek, na čele Severnej Kórei stojí šialenec,
Rusom vládne autoritársky vládca schopný pre svoju popularitu obsadiť časť územia patriaceho inému
štátu, Nemci ešte stále nemajú vládu, v Španielsku to vrie, Rakúšania začnú rok s populistami vo vláde,
vo voľbách vo viacerých štátoch bodujú populistické formácie, Čína prejavuje ambície stať sa svetovou
mocnosťou, stále je prítomná hrozba medzinárodného terorizmu," uviedol Štefančík pre Topky. Ak by
sme sa teda mali podľa neho niečoho skutočného obávať, príde to zrejme spoza hraníc Slovenska.
http://www.topky.sk/cl/10/1678277/Osmicka-na-konci-znaci-velke-veci--Revolucie--pady--boje-za-slobodu
--co-nas-caka-v-roku-2018[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

31. Slávi 65. narodeniny
(08.01.2018; Plus jeden deň; ŠPORT , s. 20; Redakcia)

Bývalý hokejový kanonier Slovana, československej reprezentácie či Quebecu, ale aj iniciátor
myšlienky sviečkovej manifestácie Marián Šťastný slávi dnes 65 rokov.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

32. Príprava festivalu je v plnom prúde
(09.01.2018; Oravské noviny; č. 01, SPRAVODAJSTVO , s. 8; NK)
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Druhý ročník veľkej akcie sa bude niesť v duchu 30. výročia Sviečkovej manifestácie v roku 1988 a
10. výročia otvorenia hraníc - vstupu Slovenska do schengenského priestoru.
TRSTENÁ. Community without borders, teda Komunita bez hraníc. Taký je názov projektu, s ktorým
trstenské občianske združenie V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj uspelo v medzinárodnej konkurencii
žiadateľov.
"Ide o spoluprácu Mesta Trstená a jeho partnerských miest," hovorí Branislav Kožuch, predseda
združenia V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. "Projekt je zameraný na organizáciu podujatia
Festival #za hranice, ktorý budeme v júni robiť už po druhýkrát. Jeho súčasťou bude viac ako dvadsať
workshopov a seminárov na rôzne témy, Adrenalin Race, diskusie a kultúrny program."
Druhý ročník veľkej akcie sa bude niesť v duchu 30. výročia Sviečkovej manifestácie v roku 1988 a
10. výročia otvorenia hraníc - vstupu Slovenska do schengenského priestoru. V medzinárodnej výzve
Družobné mestá dostala trstenská organizácia 25-tisíc eur. Družobnými mestami Trstenej sú Želiezovce,
Žarnovica, české Hořice a Žirovnice, poľská Jablonka, Ozorków a maďarská Isaszeg.
Zo Slovenska získalo okrem Trstenčanov grant ďalších dvanásť žiadateľov, jeden úspešný projekt mal
v priemere viac ako šesť partnerov. Celkovo k nám príde 306-tisíc eur.
(NK)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

33. Smelo vpred!
(10.01.2018; www.piestanskydennik.sk; Piešťany / Editoriál, , s. -; Piešťany / Editoriál)

Smelo vpred! Na prahu nového roka zvyčajne bilancujeme ten predchádzajúci. Výsledky hodnotenia
pozitív a negatív sa zväčša snažíme pretransformovať do novoročných predsavzatí, pričom si vždy
želáme len tie najlepšie veci.
Život sa však s človekom nemazná a prináša mu nejedno prekvapenie, o ktorom ani nesníval alebo by
ho radšej ani nechcel vidieť. Utiecť im sa však nedá, ony prídu a odídu. Je len na vás, ako sa s nimi
popasujete. Aj preto si spoločne zaželajme hlavne veľa zdravia a síl na zdolávanie prekážok, ktoré nám
tento rok prinesie.
Uplynulý rok sme bilancovali aj my v redakcii a poohliadli sme sa za udalosťami, ktoré "hýbali" životmi
Piešťancov a obyvateľov regiónu. Pravdupovediac, niektoré boli smutné, iné veselé, boli však aj také,
ktoré by sme pokojne mohli nazvať silná káva. Tie sa viac-menej spájali s dianím na piešťanskej radnici a
s ľuďmi, ktorým by malo blaho obyvateľov mesta ležať na srdci.
Nepredbiehajme však, ešte sme len na začiatku roka 2018, ktorý je okrem iného výnimočný tým, že si
v jeho závere budeme voliť do samospráv nových zástupcov občanov. Takže sa všetkým
zainteresovaným budeme pozorne pozerať na zúbky, aby tie ich predvolebné úsmevy na plagátoch
neboli špinavé.
Rok 2018 je tiež rokom viacerých výnimočných okrúhlych jubileí, ktoré mali vplyv na dianie vo svete,
Európe, na Slovensku i v regióne. Už 1. januára sme oslavovali 25. výročie vzniku Slovenskej republiky,
no pred nami je ešte množstvo udalostí, ktoré si zaslúžia povšimnutie, hoci ich každý slávi po svojom.
Tak napríklad pred 100 rokmi sa skončila prvá svetová vojna a vznikla prvá Československá
republika. Pred 80 rokmi vyvrcholilo dvadsaťročné úsilie najsilnejšej slovenskej politickej reprezentácie o
autonómiu Slovenska, čo, paradoxne, Hitlerovi umožnilo bez boja dobyť ČSR a Slovákom "daroval"
vlastný štát. Smutným výročím našich dejín je nepochybne aj August 1968 a okupácia Československa
vojskami Varšavskej zmluvy. A zabudnúť by sme nemali ani na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988,
ktorá mnohým Slovákom otvorila oči a ukázala, aký dokáže byť totalitný režim.
Udalostí bolo naozaj neúrekom a my vám ich postupne priblížime, spoločne s tými aktuálnymi, na
stránkach našich novín. Stojíme si totiž za tým, že človek by mal poznať svoju minulosť, aby sa z nej
poučil v budúcnosti. A o tom je aj to novoročné bilancovanie. Takže vám želáme úspešné vykročenie do
roka 2018 a bez prešľapov!
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http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/piestany/editorial/smelo-vpred-30232/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

34. Smelo vred!
(10.01.2018; www.piestanskydennik.sk; Piešťany / Editoriál, , s. -; Piešťany / Editoriál)

Smelo vred! Na prahu nového roka zvyčajne bilancujeme ten predchádzajúci. Výsledky hodnotenia
pozitív a negatív sa zväčša snažíme pretransformovať do novoročných predsavzatí, pričom si vždy
želáme len tie najlepšie veci.
Život sa však s človekom nemazná a prináša mu nejedno prekvapenie, o ktorom ani nesníval alebo by
ho radšej ani nechcel vidieť. Utiecť im sa však nedá, ony prídu a odídu. Je len na vás, ako sa s nimi
popasujete. Aj preto si spoločne zaželajme hlavne veľa zdravia a síl na zdolávanie prekážok, ktoré nám
tento rok prinesie.
Uplynulý rok sme bilancovali aj my v redakcii a poohliadli sme sa za udalosťami, ktoré "hýbali" životmi
Piešťancov a obyvateľov regiónu. Pravdupovediac, niektoré boli smutné, iné veselé, boli však aj také,
ktoré by sme pokojne mohli nazvať silná káva. Tie sa viac-menej spájali s dianím na piešťanskej radnici a
s ľuďmi, ktorým by malo blaho obyvateľov mesta ležať na srdci.
Nepredbiehajme však, ešte sme len na začiatku roka 2018, ktorý je okrem iného výnimočný tým, že si
v jeho závere budeme voliť do samospráv nových zástupcov občanov. Takže sa všetkým
zainteresovaným budeme pozorne pozerať na zúbky, aby tie ich predvolebné úsmevy na plagátoch
neboli špinavé.
Rok 2018 je tiež rokom viacerých výnimočných okrúhlych jubileí, ktoré mali vplyv na dianie vo svete,
Európe, na Slovensku i v regióne. Už 1. januára sme oslavovali 25. výročie vzniku Slovenskej republiky,
no pred nami je ešte množstvo udalostí, ktoré si zaslúžia povšimnutie, hoci ich každý slávi po svojom.
Tak napríklad pred 100 rokmi sa skončila prvá svetová vojna a vznikla prvá Československá
republika. Pred 80 rokmi vyvrcholilo dvadsaťročné úsilie najsilnejšej slovenskej politickej reprezentácie o
autonómiu Slovenska, čo, paradoxne, Hitlerovi umožnilo bez boja dobyť ČSR a Slovákom "daroval"
vlastný štát. Smutným výročím našich dejín je nepochybne aj August 1968 a okupácia Československa
vojskami Varšavskej zmluvy. A zabudnúť by sme nemali ani na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988,
ktorá mnohým Slovákom otvorila oči a ukázala, aký dokáže byť totalitný režim.
Udalostí bolo naozaj neúrekom a my vám ich postupne priblížime, spoločne s tými aktuálnymi, na
stránkach našich novín. Stojíme si totiž za tým, že človek by mal poznať svoju minulosť, aby sa z nej
poučil v budúcnosti. A o tom je aj to novoročné bilancovanie. Takže vám želáme úspešné vykročenie do
roka 2018 a bez prešľapov!
-END
http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/piestany/editorial/smelo-vred-30230/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

35. Kľúčové momenty našich dejín sa spájajú s rokmi, na konci ktorých
svieti číslo osem
(15.01.2018; www.refresher.sk; Odporúčané príspevky, , s. -; Michal K.)

Sme národom veľkých osmičiek a naše dejiny sa členia na etapy vedúce od jednej z nich k tej druhej.
Možno je to náhoda a možno je to osud, no naša história bola v 20. storočí formovaná zlomovými
udalosťami, ktoré sa všetky viažu k rokom zakončeným číslom osem. Medzi historikmi sa zaužívalo
všeobecné pomenovanie - Veľké osmičky - pod ktorými sa rozumejú udalosti formujúce naše historické
smerovanie v minulom storočí. Pripomeňme si v krátkosti aspoň tie najdôležitejšie okamihy, ktorých
okrúhle výročie si pripomenieme tento rok.
1918
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Tento rok si pripomenieme sto rokov od skončenia prvej svetovej vojny a zároveň sto rokov od
vyhlásenia prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý sa sformoval na troskách bývalej
Habsburskej monarchie. Tieto dve udalosti sú úzko prepojené, pretože Česi a Slováci spoločne bojovali
na bojiskách prvej svetovej vojny ako pod cisárskou zástavou, tak aj pod symbolom československých
légií - oficiálnej armády novovznikajúceho štátu.
V októbri (28. 10., resp. 30. 10.) uplynie sto rokov od vyhlásenia spoločnej republiky, ktorá je aj
napriek mnohým chybám stále považovaná za zlatý vek demokracie v našich spoločných dejinách.
Vyhlásenie ČSR prišlo ešte pred oficiálnym ukončením prvej svetovej vojny, pretože tá sa skončila
kapituláciou Nemecka a Rakúsko-Uhorska 11. novembra. Kým posledný habsburský cisár vo Viedni
podpisoval abdikáciu, po ktorej opustil svoje sídlo v Schönbrunne, zatiaľ nemecká delegácia vypila kalich
horkosti do dna v Compignskom lese neďaleko Paríža.
Vo vlakovom vozni prijali nemeckí diplomati podmienky víťazných mocností, ktoré boli natoľko kruté,
že tým pomohli sformovať omnoho hrozivejšieho nepriateľa so znamením hákového kríža.
1938
Európa sa triasla pred novým agresorom a štáty, ktoré vyšli z prvej svetovej vojny víťazne, sa teraz
krčili pred Nemeckom. Pričom to bolo pred dvadsiatimi rokmi ešte na kolenách. Adolf Hitler sa vo februári
stal, okrem iného, vrchným veliteľom Wehrmachtu, čím na seba prebral posledný dôležitý vrcholový post
vedúci k presadeniu jeho predstavy o novej Európe. Už v marci prebehol anšlus Rakúska a krajina sa
stala súčasťou Ríše bez jediného výstrelu. V tom čase kulminovala aj agresívna politika voči ČSR, ktorá
sa krčila pod tlakom svojich susedov. Poľsko a Maďarsko si chceli tiež utrhnúť kus koláča a na
Hitlerových snahách sa priživovali v plnom nasadení.
Československá diplomacia sa spoliehala na pomoc západných veľmocí - Francúzska a Veľkej
Británie - no tie ju v kľúčových momentoch zradili. Napriek tomu, že bola vyhlásená mobilizácia a krajina
sa pripravovala na možnú vojnu s Nemeckom, zrada spojencov republike zlomila väzy. V Mníchove
predstavitelia týchto štátov prijali Hitlerove podmienky a obetovali tak ČSR s vidinou, že sa im podarí
vyhnúť vojne. Ako sa neskôr ukázalo, bola to úplne skreslená predstava.
V Mníchove sa rozhodlo o odstúpení českých pohraničných území v prospech Nemecka a mesiac na
to sa vo Viedni zasa rozhodlo o odstúpení južných oblastí Slovenska v prospech Maďarska. Tieto zásahy
do suverenity ČSR nenechali chladnú ani domácu politickú scénu. V októbri (6. 10.) sa v Žiline stretli
predstavitelia slovenských politických strán, aby prijali diktát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktorá sa
stala jedinou možnou politickou stranou Slovákov. Na Slovensku tak zanikol demokratický systém a
nastúpila vláda totalitnej fašistickej strany, ktorá napokon zatiahla Slovensko do tábora nacistických
satelitov a prisluhovačov.
1948
Ľudstvo sa spamätávalo z najničivejšej vojny v dejinách a superveľmoci si upevňovali sféry vplyvu.
Svet sa postupne rozdeľoval železnou oponou, ktorá ho uvrhla na niekoľko desaťročí do studenej vojny.
Prakticky to znamenalo, že v krajinách, ktoré oslobodila sovietska armáda, bol skôr či neskôr nastolený
komunistický diktát. Československo nebolo výnimkou, i keď sa tu komunizmus etabloval podľa
miestnych špecifík. Jedným zo základných bola nedôvera veľkej skupiny obyvateľstva voči socialistickej
ideológii, čo sa naplno prejavilo v roku 1946, keď komunisti na Slovensku výrazne prehrali voľby. V
konečnom dôsledku to bolo v podstate len malé podvrtnutie na ceste k nastoleniu diktatúry, nakoľko i tak
sa uchopeniu moci nezabránilo. Ako v roku 1938 mu predchádzalo demokratické obdobie, ktoré
nedokázalo uskutočniť dostatočné kroky k zastaveniu vzmáhajúcej sa moci komunistov, až napokon
muselo skloniť hlavu a odovzdať moc novej totalitnej sile.
Československí komunisti vytvorili prostredníctvom viacerých organizácií (robotnícke hnutia,
partizánske zväzy a pod.) tlak na vládu, ktorý viedol k politickej kríze. V nej sa dokonale zorientovali a
prevzali v plnej miere moc v štáte. Február 1948 bol oslavovaný ako významný štátny sviatok, no v
skutočnosti sa týmto dňom Československo pripojilo k sovietskemu bloku, nastúpila vlna politických
perzekúcií, útlaku a ekonomického úpadku. Komunisti totiž moc uchopili, ale miera nesúhlasu v
spoločnosti bola pomerne silná, a tak museli podniknúť radikálne kroky k tomu, aby si svoje postavenie
upevnili. Spolu s tým prichádzali mnohé hospodárske a spoločenské reformy, ktoré nadobro zničili
spoločenské tradície a podobu československých miest a dedín.
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1968
Hospodárska, sociálna a ekonomická priepasť medzi Československom a západom sa čoraz viac
prehlbovala. Spoločnosť už naplno odmietala propagandistické vysvetlenia o záškodníctve západných
agentov, ktorí sabotujú československú výrobu a ekonomiku. Sľuby, ktoré režim veľkohubo rozdával,
zostali nenaplnené a frustrácia voči všemožným snahám o likvidáciu opozičných myšlienok sa míňala
účinkom. Politické špičky si uvedomovali, že podobné nálady môžu prerásť do povstania, aké napríklad v
druhej polovici 50. rokov zachvátili Maďarsko. V Československu napokon pristúpili k ozdravnému
procesu v rámci komunistickej strany. Najprv sa diali pozvoľna, ale napokon viedli k celkovej výmene
kádrov. Do vedenia strany sa dostali noví ľudia, ktorí videli smerovanie krajiny v odlišnom svetle.
Symbolom celého procesu sa stal politik slovenského pôvodu - Alexander Dubček - a toto obdobie je
známe aj ako Pražská jar. Nastalo uvoľnenie pomerov, do krajiny prenikali inovatívne prvky a myšlienky
zo zahraničia, mnohé osoby, ktoré boli perzekvované a bola im zakázaná činnosť, sa vrátili do verejného
života. Hlavne v kultúre vznikli viaceré hodnotné diela, produkovali sa aj také, ktoré kritizovali režim alebo
opisovali témy dovtedy zakázané. Formálne bola odstránená cenzúra a nastolená väčšia sloboda tlače a
informovanosti.
Vývoj v krajine s nevôľou sledovali sovietske špičky v Moskve. Postupne sa snažili uchopiť opraty,
ktoré pred tým sami povolili a vrátiť Československo späť k poslušnosti a absolútnej podriadenosti
Moskve. Politickí vodcovia krajiny sa snažili vyjednávať a ubezpečiť Moskvu, že krajina napriek reformám
zostáva platným členom východného bloku. Reformné obdobie nakoniec nezastavili politické kroky, ale
vojenská okupácia. V auguste vstúpili vojská Varšavskej zmluvy na naše územie a ukončili tak trend
postupného uvoľňovania pomerov. Vojská zostali v Československu viac než dvadsať rokov a odišli až po
páde režimu. Spolu s nimi nastal nový proces tzv. normalizácie, teda návrat k pomerom, ktoré
predchádzali Pražskej jari.
1988
Normalizácia znamenala krok vedľa a proces, ktorý sa začal v 60. rokoch, sa opäť dostával k slovu na
konci 80. rokov. Zaostávanie východného bloku za západom bolo už priepastné a aj popredné špičky
komunistických režimov pred tým viac nedokázali zatvárať oči. V Moskve boli od polovice 80. rokov
prijaté kroky ozdravného plánu, ktorý je dnes známy pod pojmom Perestrojka. Práve toto uvoľnenie
pomerov v Sovietskom zväze vyvolalo vlnu obdobných reakcií aj v jeho satelitoch. V Československu sa,
pod dojmom udalostí spred dvadsiatich rokov, pristupovalo k podobným snahám veľmi opatrne. V marci
(25. 3.) si pripomenieme jednu z prvých masových demonštrácií, ktoré napokon viedli k zvrhnutiu
komunistického režimu v krajine. Známa je pod označením Sviečková manifestácia. Išlo o tichý a
nenásilný protest voči obmedzovaniu náboženských a občianskych práv zo strany režimu. Jej org
-END
https://refresher.sk/50767-Klucove-momenty-nasich-dejin-sa-spajaju-s-rokmi-na-konci-ktorych-svieti-cisloosem
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36. Za Danielom Bédim
(15.01.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/Foto:Karol Dubovan)

Veľké Zálužie 15. januára 2018 (HSP/Foto:Karol Dubovan)
V sobotu 13. januára 2017 sme sa pri sv. omši vo farskom kostole Všetkých svätých a na miestnom
cintoríne vo Veľkom Záluží rozlúčili so zosnulým kňazom Danielom Bédim.
Rozlúčili sme sa so zosnulým kňazom Danielom Bédim
Pohrebné obrady viedol a hlavným celebrantom sv. omše bol jeho spolužiak a banskobystrický biskup
Marián Chovanec, za účasti biskupov Dávida Tencera z Reykjaviku a Jozefa Haľka z Bratislavy,
generálneho vikára z Nitry Petra Brodeka a z Banskej Bystrice Branislava Kopala, ktorý predniesol aj
homíliu. aspoň sto kňazov, diecéznych aj rehoľných, rehoľných sestier z viacerých spoločenstiev, rodiny,
členov spoločenstva Fatima, farníkov z Podlavíc a Veľkého Zálužia a mnohých stoviek veriacich. Farnosť,
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v ktorej bol farárom, Banská Bystrica - Podlavice, sa s ním rozlúčila už v piatok 12. januára. Jeho odchod
z tohto sveta 8. januára zverejnili viaceré média, pretože zomrel na ceste, na Donovaloch, v blízkosti
obce Motyčky. Táto mohutná manifestácia živej viery je dokladom toho, že počas svojho života dokázal
osloviť a získať si mnohých a presvedčiť ich o svojom úprimnom záujme a láske k nim.
I keď sa pre kňazstvo rozhodol už v roku 1978, iste aj pod vplyvom vtedajšieho farára vo Veľkom
Záluží, účastníka jeho pohrebu, Jána Jakúbka, kedy bol prijatý na teologickú fakultu v Bratislave, z ktorej
bol v roku 1981 vylúčený za účasť na protestnej hladovke a vtedy sa začali jeho široké aktivity v
podzemnej cirkvi, v civilných zamestnaniach, laických iniciatívach, mládežníckych hnutiach, čo aj
vyvrcholilo jeho účasťou na sviečkovej manifestácií 25. marca 1988. V rokoch totality sme boli
spolubývajúcimi v byte na Nezábudkovej v Bratislave, priatelia a neskôr spolužiaci. Bol mužom veľmi
aktívnym a činným vo viacerých profesiách. Istý čas pracoval ako ošetrovateľ. Mám doma monografiu
obce Veľké Zálužie, s jeho venovaním, ktorú zostavil a v roku 1993 bola vydaná. Jeho celoživotným
záujmom bola astronómia, navštevoval hviezdáreň v Hurbanove, absolvoval v tomto odbore aj
pomaturitné štúdium. Keďže roky pracoval v Chemických Závodoch Juraja Dimitrova, získal stredné
odborné chemické vzdelanie. Veľmi aktívne sa popri práci v zamestnaní zapojil do činnosti laického
apoštolátu. Venoval sa osobitne mladým ľuďom a organizoval pre nich letné tábory, stretnutia, krúžky,
kurzy, lyžovačky, školenia. Angažoval sa pri vydávaní a rozširovaní samizdatu a kresťanskej literatúry.
Stal sa členom spoločenstva Fatima, v ktorom svoje prvé sľuby zložil v roku 1987 a večné v roku 1998. V
roku 1990 znova začal študovať diaľkovo teológiu a angažoval sa v mládežníckych organizáciách, ktoré
spolu zakladal, Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže a Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí - erko. Jeho dovtedajšie skryté aktivity sa preniesli do verejnosti. Organizoval mnoho rokov pešiu púť
mládeže Muráň Levoča. Po dohode s biskupom Rudolfom Balážom nastúpil v roku 1998 do seminára v
Banskej Bystrici a 19. júna 1999 bol v Martine vysvätený za kňaza. Pôsobil vo farnosti Uľanka, na Španej
doline rozbiehal diecézne centrum pre mládež, ktoré sa stalo impulzom pre prácu s mládežou aj pre iné
diecézy. V roku 2009 sa stal farárom vo farnosti Banská Bystrica - Podlavice. Svoju kňazskú službu
vykonával obetavo, s láskou, ľudskosťou, humorom a záujmom o každého.
Jeho životná cesta nebola jednoduchá, ale bola bohatá v obetách, službe a mnohorakej činnosti. Bol
veľmi pracovitý a húževnatý, pritom rozvážny a skromný. Myslel na každého a na všetko a nemal čas na
seba. Ako to povedal kazateľ počas pohrebnej omše, Nebol len aktivistom, bol človekom duchovnej hĺbky
a všetko čo robil vyvieralo z jeho viery. Jeho záujem a činnosť presahovala aj hranice farnosti v ktorej
pôsobil, svojho spoločenstva, ba aj hranice Slovenska. Mal rád aj svoje rodisko, kam sa príležitostne
vracal a udržiaval vždy s farnosťou a obcou, v ktorej vyrástol kontakt. Naplno bol vyťažený aj posledný
deň jeho života na tomto svete. Pohreb pri Hlohovci, stretnutie spoločenstva Fatima na Orave a cesta do
Banskej Bystrice kam sa už nevrátil. Vrátil sa do večného Domova s čím počítal a na čo sa aj pripravoval.
Odpočívaj v Pokoji milý Daniel a vďaka za všetko, čo sme cez Teba dostali. Nech Ti to bohato
nebeský Otec odmení.
Ľudovít Košík
https://www.hlavnespravy.sk/za-danielom-bedim/1276344
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37. Vo Veľkom Záluží sa rozlúčili so zosnulým kňazom Danielom Bédim
(15.01.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ľko; ml ))

<p>Vo Veľkom Záluží sa rozlúčili so zosnulým kňazom Danielom Bédim P:3, 15. 01. 2018 09:04, DOM
Veľké Zálužie 15. januára (TK KBS) V sobotu 13. januára 2017 sa pri svätej omši vo farskom kostole
Všetkých svätých a na miestnom cintoríne vo Veľkom Záluží rozlúčili so zosnulým kňazom Danielom
Bédim. Pohrebné obrady viedol a hlavným celebrantom svätej omše bol jeho spolužiak a banskobystrický
biskup Marián Chovanec, za účasti biskupov Dávida Tencera a Jozefa Haľka, generálneho vikára z Nitry
Petra Brodeka a z Banskej Bystrice Branislava Kopala, ktorý predniesol aj homíliu. Rozlúčiť sa prišlo
približne sto kňazov, diecéznych aj rehoľných, rehoľných sestier z viacerých spoločenstiev, rodiny, členov
spoločenstva Fatima, farníkov z Podlavíc a Veľkého Zálužia a mnohých stoviek veriacich. Farnosť, v
ktorej bol farárom, Banská Bystrica - Podlavice, sa s ním rozlúčila v piatok 12. januára. Daniel Bédi
zomrel 8. januára po autonehode na Donovaloch. Prinášame životný profil zosnulého Daniela Bédiho,

stránka č. 105

ktorý spracoval Ľudovít Košík: I keď sa pre kňazstvo rozhodol už v roku 1978, iste aj pod vplyvom
vtedajšieho farára vo Veľkom Záluží, účastníka jeho pohrebu, Jána Jakúbka, kedy bol prijatý na
teologickú fakultu v Bratislave, z ktorej bol v roku 1981 vylúčený za účasť na protestnej hladovke a vtedy
sa začali jeho široké aktivity v podzemnej cirkvi, v civilných zamestnaniach, laických iniciatívach,
mládežníckych hnutiach, čo aj vyvrcholilo jeho účasťou na sviečkovej manifestácií 25. marca 1988. V
rokoch totality sme boli spolubývajúcimi v byte na Nezábudkovej v Bratislave, priatelia a neskôr
spolužiaci. Bol mužom veľmi aktívnym a činným vo viacerých profesiách. Istý čas pracoval ako
ošetrovateľ. Mám doma monografiu obce Veľké Zálužie, s jeho venovaním, ktorú zostavil a v roku 1993
bola vydaná. Jeho celoživotným záujmom bola astronómia, navštevoval hviezdáreň v Hurbanove,
absolvoval v tomto odbore aj pomaturitné štúdium. Keďže roky pracoval v Chemických Závodoch Juraja
Dimitrova, získal stredné odborné chemické vzdelanie. Veľmi aktívne sa popri práci v zamestnaní zapojil
do činnosti laického apoštolátu. Venoval sa osobitne mladým ľuďom a organizoval pre nich letné tábory,
stretnutia, krúžky, kurzy, lyžovačky, školenia. Angažoval sa pri vydávaní a rozširovaní samizdatu a
kresťanskej literatúry. Stal sa členom spoločenstva Fatima, v ktorom svoje prvé sľuby zložil v roku 1987 a
večné v roku 1998. V roku 1990 znova začal študovať diaľkovo teológiu a angažoval sa v mládežníckych
organizáciách, ktoré spolu zakladal, Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže a Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí - erko. Jeho dovtedajšie skryté aktivity sa preniesli do verejnosti. Organizoval mnoho
rokov pešiu púť mládeže Muráň Levoča. Po dohode s biskupom Rudolfom Balážom nastúpil v roku 1998
do seminára v Banskej Bystrici a 19. júna 1999 bol v Martine vysvätený za kňaza. Pôsobil vo farnosti
Uľanka, na Španej doline rozbiehal diecézne centrum pre mládež, ktoré sa stalo impulzom pre prácu s
mládežou aj pre iné diecézy. V roku 2009 sa stal farárom vo farnosti Banská Bystrica - Podlavice. Svoju
kňazskú službu vykonával obetavo, s láskou, ľudskosťou, humorom a záujmom o každého. Jeho životná
cesta nebola jednoduchá, ale bola bohatá v obetách, službe a mnohorakej činnosti. Bol veľmi pracovitý a
húževnatý, pritom rozvážny a skromný. Myslel na každého a na všetko a nemal čas na seba. Ako to
povedal kazateľ počas pohrebnej omše, Nebol len aktivistom, bol človekom duchovnej hĺbky a všetko čo
robil vyvieralo z jeho viery. Jeho záujem a činnosť presahovala aj hranice farnosti v ktorej pôsobil, svojho
spoločenstva, ba aj hranice Slovenska. Mal rád aj svoje rodisko, kam sa príležitostne vracal a udržiaval
vždy s farnosťou a obcou, v ktorej vyrástol kontakt. Naplno bol vyťažený aj posledný deň jeho života na
tomto svete. Pohreb pri Hlohovci, stretnutie spoločenstva Fatima na Orave a cesta do Banskej Bystrice
kam sa už nevrátil. Vrátil sa do večného Domova s čím počítal a na čo sa aj pripravoval. TK KBS
informoval Ľudovít Košík
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180115023
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38. Rok slovenskej štátnosti predstaví dejinnú cestu Slovákov
(17.01.2018; www.dobrenoviny.sk; , 14:24, s. -; TASR)

Kultúrne podujatia, ako aj odborné semináre a konferencie sa tematicky zamerajú predovšetkým na
Slovenské povstanie z meruôsmych rokov, Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu z roku 1918.
Ilustračné foto. - Foto: TASR/Henrich Mišovič
Bratislava 17. januára (TASR) - Historický podiel na vzniku súčasnej Slovenskej republiky majú aj
známe i menej známe osobnosti spojené s Maticou slovenskou (MS). Ustanovizeň si v roku 2018
pripomenie výročia viacerých z nich sériou tematických podujatí, seminárov a konferencií.
"Cesta Slovákov k vlastnej modernej štátnosti nemohla byť úspešná bez tých, ktorí dennodenne
pracovali na zlepšení postavenia nášho národa. Veľa sa hovorí o Štúrovi či Štefánikovi, ale už málokto
vie, čo dosiahol doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty alebo Andrej Kmeť, zakladateľ
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorou prakticky nahradil činnosť zrušenej Matice. Tento rok tak máme
jedinečnú možnosť predstaviť verejnosti významné udalosti a zaujímavé osobnosti, z ktorých mnohí boli
matičiari," uviedol predseda MS Marián Gešper v súvislosti s vyhláseným Rokom slovenskej štátnosti.
Ten sa začal novoročným koncertom vo Zvolenskej Slatine a pokračovať bude po celom Slovensku v
rôznych matičných pracoviskách.
Kultúrne a literárne podujatia, ako aj odborné semináre a konferencie sa tematicky zamerajú
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predovšetkým na Slovenské povstanie z meruôsmych rokov, Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu z
roku 1918 či Manifest slovenského národa, ktorý viedol k autonómii v roku 1938. Venovať sa budú tiež
Dubčekovmu obrodnému procesu a zákonu o federácii z roku 1968, ako aj Sviečkovej manifestácii
spred troch desaťročí.
Všetky tieto dôležité udalosti majú spoločné číslo osem a spájajú sa s nimi okrúhle výročia osobností,
aj vďaka ktorým mohla neskôr vzniknúť moderná Slovenská republika. Matica slovenská chce verejnosti
vysvetliť nielen ich význam pre súčasnosť, ale tiež predstaviť zaujímavé fakty z ich životov.
"Je známe, že napríklad Jozef Škultéty bol pre svoju pronárodnú činnosť väznený až šesťkrát.
Rovnako aj Martin Rázus bol pre svoje politické presvedčenie tŕňom v oku uhorského režimu, no ľahké to
nemal ani po roku 1920," načrtol riaditeľ Slovenského historického ústavu Ivan Mrva. V piatok 19. januára
uplynie od smrti Jozefa Škultétyho presne 70 rokov.
V Knižnici slovenskej štátnosti v Bratislave sa v stredu popoludní uskutoční odborné kolokvium s
názvom 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993, na ktorom sa bude hovoriť o
okolnostiach rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatného Slovenska.
TASR informovala Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej.
×
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39. Rok slovenskej štátnosti predstaví dejinnú cestu Slovákov
(17.01.2018; www.24hod.sk; Kultúra, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Historický podiel na vzniku súčasnej Slovenskej republiky majú aj známe i menej známe osobnosti
spojené s Maticou slovenskou (MS). Ustanovizeň si v roku 2018 ...
Bratislava 17. januára (TASR) - Historický podiel na vzniku súčasnej Slovenskej republiky majú aj
známe i menej známe osobnosti spojené s Maticou slovenskou (MS). Ustanovizeň si v roku 2018
pripomenie výročia viacerých z nich sériou tematických podujatí, seminárov a konferencií.
"Cesta Slovákov k vlastnej modernej štátnosti nemohla byť úspešná bez tých, ktorí dennodenne
pracovali na zlepšení postavenia nášho národa. Veľa sa hovorí o Štúrovi či Štefánikovi, ale už málokto
vie, čo dosiahol doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty alebo Andrej Kmeť, zakladateľ
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorou prakticky nahradil činnosť zrušenej Matice. Tento rok tak máme
jedinečnú možnosť predstaviť verejnosti významné udalosti a zaujímavé osobnosti, z ktorých mnohí boli
matičiari," uviedol predseda MS Marián Gešper v súvislosti s vyhláseným Rokom slovenskej štátnosti.
Ten sa začal novoročným koncertom vo Zvolenskej Slatine a pokračovať bude po celom Slovensku v
rôznych matičných pracoviskách.
Kultúrne a literárne podujatia, ako aj odborné semináre a konferencie sa tematicky zamerajú
predovšetkým na Slovenské povstanie z meruôsmych rokov, Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu z
roku 1918 či Manifest slovenského národa, ktorý viedol k autonómii v roku 1938. Venovať sa budú tiež
Dubčekovmu obrodnému procesu a zákonu o federácii z roku 1968, ako aj Sviečkovej manifestácii
spred troch desaťročí.
Všetky tieto dôležité udalosti majú spoločné číslo osem a spájajú sa s nimi okrúhle výročia osobností,
aj vďaka ktorým mohla neskôr vzniknúť moderná Slovenská republika. Matica slovenská chce verejnosti
vysvetliť nielen ich význam pre súčasnosť, ale tiež predstaviť zaujímavé fakty z ich životov.
"Je známe, že napríklad Jozef Škultéty bol pre svoju pronárodnú činnosť väznený až šesťkrát.
Rovnako aj Martin Rázus bol pre svoje politické presvedčenie tŕňom v oku uhorského režimu, no ľahké to
nemal ani po roku 1920," načrtol riaditeľ Slovenského historického ústavu Ivan Mrva. V piatok 19. januára
uplynie od smrti Jozefa Škultétyho presne 70 rokov.
V Knižnici slovenskej štátnosti v Bratislave sa v stredu popoludní uskutoční odborné kolokvium s
názvom 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993, na ktorom sa bude hovoriť o
okolnostiach rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatného Slovenska.
TASR informovala Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej.
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40. Rok slovenskej štátnosti predstaví dejinnú cestu Slovákov
(17.01.2018; www.teraz.sk; Kultúra, 13:56, s. -; TASR, Kristína Benkovičová)

Kultúrne podujatia, ako aj odborné semináre a konferencie sa tematicky zamerajú predovšetkým na
Slovenské povstanie z meruôsmych rokov, Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu z roku 1918.
Bratislava 17. januára (TASR) - Historický podiel na vzniku súčasnej Slovenskej republiky majú aj
známe i menej známe osobnosti spojené s Maticou slovenskou (MS). Ustanovizeň si v roku 2018
pripomenie výročia viacerých z nich sériou tematických podujatí, seminárov a konferencií.
"Cesta Slovákov k vlastnej modernej štátnosti nemohla byť úspešná bez tých, ktorí dennodenne
pracovali na zlepšení postavenia nášho národa. Veľa sa hovorí o Štúrovi či Štefánikovi, ale už málokto
vie, čo dosiahol doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty alebo Andrej Kmeť, zakladateľ
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorou prakticky nahradil činnosť zrušenej Matice. Tento rok tak máme
jedinečnú možnosť predstaviť verejnosti významné udalosti a zaujímavé osobnosti, z ktorých mnohí boli
matičiari," uviedol predseda MS Marián Gešper v súvislosti s vyhláseným Rokom slovenskej štátnosti.
Ten sa začal novoročným koncertom vo Zvolenskej Slatine a pokračovať bude po celom Slovensku v
rôznych matičných pracoviskách.
Kultúrne a literárne podujatia, ako aj odborné semináre a konferencie sa tematicky zamerajú
predovšetkým na Slovenské povstanie z meruôsmych rokov, Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu z
roku 1918 či Manifest slovenského národa, ktorý viedol k autonómii v roku 1938. Venovať sa budú tiež
Dubčekovmu obrodnému procesu a zákonu o federácii z roku 1968, ako aj Sviečkovej manifestácii
spred troch desaťročí.
Všetky tieto dôležité udalosti majú spoločné číslo osem a spájajú sa s nimi okrúhle výročia osobností,
aj vďaka ktorým mohla neskôr vzniknúť moderná Slovenská republika. Matica slovenská chce verejnosti
vysvetliť nielen ich význam pre súčasnosť, ale tiež predstaviť zaujímavé fakty z ich životov.
"Je známe, že napríklad Jozef Škultéty bol pre svoju pronárodnú činnosť väznený až šesťkrát.
Rovnako aj Martin Rázus bol pre svoje politické presvedčenie tŕňom v oku uhorského režimu, no ľahké to
nemal ani po roku 1920," načrtol riaditeľ Slovenského historického ústavu Ivan Mrva. V piatok 19. januára
uplynie od smrti Jozefa Škultétyho presne 70 rokov.
V Knižnici slovenskej štátnosti v Bratislave sa v stredu popoludní uskutoční odborné kolokvium s
názvom 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993, na ktorom sa bude hovoriť o
okolnostiach rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatného Slovenska.
TASR informovala Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej.
Prečítajte si aj:
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41. MS: Rok slovenskej štátnosti predstaví dejinnú cestu Slovenska
(18.01.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 07:13, s. -; TASR)

Historický podiel na vzniku súčasnej Slovenskej republiky majú aj známe i menej známe osobnosti
spojené s Maticou slovenskou (MS).
Bratislava 18. januára (TASR) - Ustanovizeň si v roku 2018 pripomenie výročia viacerých z nich
sériou tematických podujatí, seminárov a konferencií.

stránka č. 108

"Cesta Slovákov k vlastnej modernej štátnosti nemohla byť úspešná bez tých, ktorí dennodenne
pracovali na zlepšení postavenia nášho národa. Veľa sa hovorí o Štúrovi či Štefánikovi, ale už málokto
vie, čo dosiahol doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty alebo Andrej Kmeť, zakladateľ
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, ktorou prakticky nahradil činnosť zrušenej Matice. Tento rok tak máme
jedinečnú možnosť predstaviť verejnosti významné udalosti a zaujímavé osobnosti, z ktorých mnohí boli
matičiari," uviedol predseda MS Marián Gešper v súvislosti s vyhláseným Rokom slovenskej štátnosti.
Ten sa začal novoročným koncertom vo Zvolenskej Slatine a pokračovať bude po celom Slovensku v
rôznych matičných pracoviskách.
Kultúrne a literárne podujatia, ako aj odborné semináre a konferencie sa tematicky zamerajú
predovšetkým na Slovenské povstanie z meruôsmych rokov, Pittsburskú dohodu a Martinskú deklaráciu z
roku 1918 či Manifest slovenského národa, ktorý viedol k autonómii v roku 1938. Venovať sa budú tiež
Dubčekovmu obrodnému procesu a zákonu o federácii z roku 1968, ako aj Sviečkovej manifestácii
spred troch desaťročí.
Všetky tieto dôležité udalosti majú spoločné číslo osem a spájajú sa s nimi okrúhle výročia osobností,
aj vďaka ktorým mohla neskôr vzniknúť moderná Slovenská republika. Matica slovenská chce verejnosti
vysvetliť nielen ich význam pre súčasnosť, ale tiež predstaviť zaujímavé fakty z ich životov.
"Je známe, že napríklad Jozef Škultéty bol pre svoju pronárodnú činnosť väznený až šesťkrát.
Rovnako aj Martin Rázus bol pre svoje politické presvedčenie tŕňom v oku uhorského režimu, no ľahké to
nemal ani po roku 1920," načrtol riaditeľ Slovenského historického ústavu Ivan Mrva. V piatok 19. januára
uplynie od smrti Jozefa Škultétyho presne 70 rokov.
V Knižnici slovenskej štátnosti v Bratislave sa v stredu popoludní uskutoční odborné kolokvium s
názvom 25 rokov od vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993, na ktorom sa bude hovoriť o
okolnostiach rozdelenia Česko-slovenskej federatívnej republiky a vzniku samostatného Slovenska.
TASR informovala Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/matica-slovenska-rok-slovenskej-stat/39578-clanok.html
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42. Príprava festivalu je v plnom prúde. Čo prinesie?
(22.01.2018; www.myorava.sme.sk; Orava / Spravodajstvo, , s. -; Nadežda Kališová)

Druhý ročník veľkej akcie sa bude niesť v duchu 30. výročia Sviečkovej manifestácie v roku 1988 a
10. výročia otvorenia hraníc - vstupu Slovenska do schengenského priestoru.
TRSTENÁ. Community without borders, teda Komunita bez hraníc. Taký je názov projektu, s ktorým
trstenské občianske združenie V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj uspelo v medzinárodnej konkurencii
žiadateľov.
"Ide o spoluprácu Mesta Trstená a jeho partnerských miest," hovorí Branislav Kožuch, predseda
združenia V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. "Projekt je zameraný na organizáciu podujatia
Festival #za hranice, ktorý budeme v júni robiť už po druhýkrát. Jeho súčasťou bude viac ako dvadsať
work-shopov a seminárov na rôzne témy, Adrenalin Race, diskusie a kultúrny program."
Druhý ročník veľkej akcie sa bude niesť v duchu 30. výročia Sviečkovej manifestácie v roku 1988 a
10. výročia otvorenia hraníc - vstupu Slovenska do schengenského priestoru.
V medzinárodnej výzve Družobné mestá dostala trstenská organizácia 25-tisíc eur. Družobnými
mestami Trstenej sú Želiezovce, Žarnovica, české Hořice a Žirovnice, poľská Jablonka, Ozorków a
maďarská Isaszeg.
Zo Slovenska získalo okrem Trstenčanov grant ďalších dvanásť žiadateľov, jeden úspešný projekt mal
v priemere viac ako šesť partnerov. Celkovo k nám príde 306-tisíc eur.
https://myorava.sme.sk/c/20733892/priprava-festivalu-je-v-plnom-prude.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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43. Rokovanie Národnej rady
(30.01.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/19; Pavol Kirinovič / Zuzana Závodská, Jozef
Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor:
"Poslanci sa dnes po vyše mesačnej prestávke opäť stretli v parlamente na rokovaní Národnej rady.
Zákonodarci už prerokovali novelu o brannej povinnosti a zaoberali sa aj najmenej rozvinutými okresmi.
Viac nám už povie kolega Pavol Kirinovič, ktorý sleduje dnešné dianie v parlamente."
Pavol Kirinovič, reportér TA 3:
"Tak je to tak, dnešný deň tu v Národnej rade bol pomerne zaujímavý a to z niekoľkých momentov.
Zaujímavý bol hneď úvod, pretože rokovanie parlamentu sa začalo pomerne netradične a to slovenskou
hymnou a taktiež krátkym príhovorom alebo rozhovorom predsedu Národnej rady Andreja Danka, ktorý aj
takýmto spôsobom privítal v Národnej rade zahraničnú delegáciu. Konkrétne išlo o predsedu Národného
zhromaždenia Arménska so svojou delegáciou, práve ktorí boli prítomní na otvorení tejto schôdze. A tu
sú slová Andreja Danka."
Andrej Danko, predseda Národnej rady:
"Naša národná a štátna suverenita má 25 rokov, sloboda Slovenska sa nerodila ľahko, od Tatier k
Dunaju rozvíjame našu svojbytnosť po dlhé stáročia, počnúc Samovou ríšou, cez Veľkomoravské
kráľovstvo, uhorský štát, Rakúsko-uhorské cisárstvo až po Českosloslovenskú republiku. Vo všetkých
týchto útvaroch sme boli štátotvorným prvkom. Slováci sú starý európsky národ, ktorý má mladú štátnosť.
Naša novodobá štátnosť sa profilovala počas spoločného štátu a bratským českým národom, ktorého sté
výročie si pripomíname tiež v tomtom roku. Polstoročie tiež uplynie od reformného procesu v roku 1968,
ktorého súčasťou bolo aj prijatie ústavného zákona o Československej federácii. Magický osmičkový rok
nám prinesie aj ďalšie významné výročia, akými je, akými sú sté výročie Pittsburskej dohody a Deklarácie
slovenského národa, 80 rokov od získania autonómie Slovenskej republiky, 70 rokov od februárového
víťazstva komunistického režimu, 30 rokov od sviečkovej manifestácie. Sú to udalosti, ktoré sú
nezmazateľné v našej histórii a každý z nás môže mať rôzny pohľad k jednotlivým udalostiam, ale tieto
všetky sa podieľali na vývoji a vzniku naše Slovenskej republiky."
Pavol Kirinovič:
"Dnešný deň bol zaujímavý aj z toho dôvodu, že práve od dnešného dňa sú v Národnej rade dve nové
poslankyne, konkrétne ide o Elenu Červeňákovú a Natáliu Milanovú, ktoré nahradili dvoch
odídencov - Jozefa Viskupiča a Eriku Jurínovú, ktorí sa stali predsedami vyšších územných celkov. Ale
taktiež sa dnes oficiálne vzdal mandátu a takto sa aj oficiálne rozlúčil so svojimi kolegami Juraj Droba,
ktorý sa pre zmenu stal predseda Bratislavského samosprávneho kraja. A namiesto neho príde už vo
štvrtok náhradník a bude to ďalší poslanec Radoslav Pavelka.
A poďme sa ešte v skratke pozrieť na tie body a zákony, ktorým sa už dnes poslanci začali venovať.
Dnes popoludní posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona o brannej povinnosti, ale taktiež sa
venovali pomerne dôležitému a zaujímavému zákonu, ktorý rozširuje počet okresov, ktoré potrebujú
pomoc. Ide o podporu najmenej rozvinutých regiónov. Tieto regióny sú poznačené naozaj pomerne
vysokou nezamestnanosťou a problémom zohnať si voľné pracovné miesta a aj z toho dôvodu vláda
pristúpila k tomuto kroku a poslanci dnes definitívne schválili, že do tohto zoznamu sa zaradia aj ďalšie
okresy a konkrétne ide o Košice okolie a Snina. Tieto okresy dostanú špeciálnu podporu z vlády alebo zo
strany vlády, ani nie podporu možno, ale skôr pozornosť, pretože takýmto spôsobom budú mať okresy
otvorené dvere pre rôzne projekty a taktiež budú zvýhodnené pri rôznych iných či už projektoch alebo
investíciách a budú môcť čerpať aj špeciálne dotácie, ktoré by mohli vytvárať nové pracovné miesta. A
takýmto spôsobom by sa mali zabezpečiť najmä tri základné oblasti a to je po prvé zvyšovať
konkurencieschopnosť týchto okresov, potom znižovať nezamestnanosť, ale taktiež zmenšovať
regionálne rozdiely, pretože tie sú na Slovensku pomerne vysoké.
Ale poslanci dnes schválili aj zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý predložil podpredseda vlády pre
investície a informatizáciu, ktorý by mal tak povediac urobiť pravidlá pri kybernetickej bezpečnosti a
zabezpečiť tú bezpečnosť v tomto virtuálnom svete počítačov, ktorý dnes žijeme. Ale viac povedal
podpredseda Peter Pellegrini."
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Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu:
"Prvýkrát Slovenská republika takýto zákon prijala, som veľmi rád, že našiel podporu u poslancov
Národnej rady, pretože čoraz častejšie sa náš život aj súkromný, ale aj pracovný presúva do digitálneho
sveta a povinnosťou vlády Slovenskej republiky, ale aj celej Európskej únie je vytvoriť dôveryhodný
kybernetický priestor, to znamená priestor, ktorému ľudia dôverujú a sú ochotní naďalej využívať
moderné technológie a všetko, čo s tým je spojené. Aj vďaka tomuto zákonu a jeho postupnej
implementácii dnes ústredné orgány štátnej správy, verejná správa, ale aj biznisprostredie, ktoré
disponuje značnými dátami, či už o občanoch alebo o nejakých obchodných transakciách, bude vedieť čo
najlepšie sa brániť kybernetickým útokom, ale hlavne bude aj informovať o tom, kto sa pokúša na ich
systémy zaútočiť, koľkokrát za deň sa tak deje, aké sú to typy útokov, aby sme my vedeli pripravovať
nejakú formu ochrany. Zároveň zákon prvýkrát otvorene hovorí aj o takzvanej kybernetickej obrane štátu,
kde tieto schopnosti a kapacity by mala budovať armáda, respektíve ministerstvo obrany, pretože
Slovenská republika musí byť pripravená nielen ochraňovať digitálny priestor a zabezpečiť bezpečnosť
občanov a ich dát, ale zároveň aj obranu krajiny ako takej, pretože sami vidíte, že naznačujú rôzne vízie
a predpovede, že tie konflikty a súperenia štátov sa budú presúvať z toho fyzického stretu nejakých
vojakov skôr do takýchto digitálnych smerov a som rád že Slovenská republika aj v tomto bude ďalej
budovať svoje kapacity, ktoré, mimochodom, sú vo svete vysoko rešpektované a práve ľudia z prostredia
ministerstva obrany častokrát prichádzajú ako víťazí z veľkých cvičení NATO, ktoré sa práve venujú
kybernetickým hrozbám."
Pavol Kirinovič:
"A na záver ešte doplním, že poslanci dnes v tajnom hlasovaní volili aj členov a predsedov výborov,
novými členmi sa stali Anna Verešová, ktorá sa stala predsedníčkou výboru pre ľudské práva a
národnostné menšiny a taktiež v tajnom hlasovaní zvolili aj nového predsedu výboru pre nezlučiteľnosť
funkcií Vladimíra Slobodu. Takže toľko aktuálne informácie z Národnej rady."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

44. NÁBOŽENSTVO A VIERA V 21. STOROČÍ
(31.01.2018; Literárny týždenník; č. 03, nekrológ, médiá , s. 14; Redakcia)

Kresťanské náboženstvo sa podstatne podieľalo na konštituovaní duchovnej klímy Európy. Môže byť
zvykové alebo hlboké, silné až tak, že v istých politických situáciách ide až na hranicu života a smrti.
Viera sa nezískava mechanicky, viera súvisí s hĺbkou vnímania sveta, hľadania hodnôt a ich prežívania v
praktickom živote. Niekedy napriek všetkému. Viera je nosením ideálu Boha v sebe, je to sila žiť. A je to
dar, ktorý sa aj stráca, čiže tzv. praktickú vieru treba neustále udržiavať a pestovať dobrými činmi.
Vo večernej televíznej relácii Silná zostava, v diskusii Viera dnes - čomu veríme? sa 15. januára 2018
zišli známe osobnosti - verejne činné ženy, ktoré možno často vidieť na obrazovke televízie:
komentátorka spoločenských javov, sociologička Silvia Porubänová, herečka Anna Šišková, ale aj známa
blogerka Janette Motlová a riaditeľka Etnologického ústavu SAV religionistka Tatiana Podolinská. Pri
závažnej téme Slovensko a religiozita, viera a naše životy diskusiu riadila moderátorka relácie novinárka
Oľga Baková. Diapazón slov prítomných dám sa pohyboval od osobných výpovedí a skúseností až po
štatistiky a s tým súvisiace oficiálne vedecké závery. Blogerka Motlová vyslovila názor, ktorý je asi
najbežnejší, že človek nepotrebuje ísť do kostola, lebo to, čo je tam, je všade. (Áno, hovorievajú to tí,
ktorí sú pohodlní ísť niekam povedzme v daždi, alebo tí, ktorí hľadajú pokoj a peknú upokojujúcu kulisu,
teda azda les je taký chrám, kde človek oddychuje a očisťuje sa od bežných starostí.) Hneď však aj
dodala, že ak by v kostole mala počúvať nejakú nemožnú kázeň, slová primitívne, lebo sú vždy "proti
niečomu" atď., tak to radšej nie... S tým súhlasili aj ostatné účastníčky a obrátili sa na Annu Šiškovú,
ktorá sa deklarovala ako veriaca a aj aktívna katolíčka, teda čo potom ona nachádza na obrade, na
omši? Šišková, ktorá už predtým veľmi diferencovane v súvislosti so svojím bratom-kňazom hovorila o
rodine, o dôležitosti prostredia, z ktorého človek pochádza, sa vyjadrila k otázke veľmi jednoducho a
jasne: v kostole nachádza duchovno. Veľmi poučené a všeobecne sa k meritu veci vyjadrila aj Tatiana
Podolinská, ktorá hovorila o význame chrámov a posvätných miest. Potom prešli na štatistiky, ktoré
uvádzajú podľa prieskumu z roku 2011 niečo vyše 60 percent katolíkov, menej evanjelikov a asi 27
percent neveriacich. Sociologička Porubänová spochybnila túto štatistiku, hovorila o tom, že ľudia
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vypĺňajú štatistické lístky a spol. mechanicky, neuvažujú, či sú naozaj veriaci, preto aj tzv. "nárast"
veriacich na Slovensku po roku 1989 je fiktívny... No najmarkantnejší fakt, ktorý prezentovala ako
skutočnosť podľa nejakého výskumu, bol nasledovný: viera stúpa s vekom občanov, pritom ide väčšinou
o staršie ženy, a výskum takisto hovorí, že čím sú ženy vzdelanejšie, tým menej sú veriace. U mužov je
to tak, že so vzdelaním stúpa záujem o duchovné veci vo všeobecnosti, teda zaujímajú sa o
náboženstvá. Rovnako poznamenala, že cirkev a štát by sa nemali miešať dokopy, že politici zbytočne
preháňajú význam cirkví, že všetko smeruje k sekularizácii, a teda k spoločnosti bez náboženstiev atď.
Dovoľte mi komentár k týmto otázkam. Predovšetkým možno povedať, že v tejto relácii nebol pomer
diskutujúcich vyvážený. Vyjadrenia väčšiny účinkujúcich, ktoré pomenovávali veriacich ako "oni",
naznačovali, že sa k "nim" - veriacim - nehlásia. Prevažovalo sekularizované vnímanie všetkých
prediskutovávaných otázok a niektoré poznámky boli pre Annu Šiškovú, ale aj pre množstvo veriacich
intelektuál lok urážajúce, hrubé a zbytočne ponižovali ich vierovyznanie, na ktoré má každý občan podľa
ústavy právo. Podsúvame menejcennosti iného názoru, nota bene týkajúceho sa presvedčenia, je hádam
nejaká nová forma prejavu demokracie? No skôr je to pozostatok komunistických manipulácií, keď
potentáti za bývalého režimu s inak mysliacimi ľuďmi jednali ako s dementnými, a tým ich zaraďovali do
sekundárnej pozície už a priori! Toto niektorým ľuďom zrejme z bývalého režimu ostalo...
Rovnako "zvrchu", ako o nemožných, kvôli ktorým sa nedá ísť do kostola, sa hovorilo o zle kážucich
kňazoch. Tuby som chcela upozorniť na množstvo rozmanitej činnosti, náplne, ktorej sa kňazi venujú
okrem kázania, a ak náhodou nie sú práve rečníci či myslitelia, ktorí by ulahodili enormnému intelektu
niektorých na omši prítomných, tak si cirkev váži ich iné vlastnosti. Spomeniem tu román Moc a sláva od
Grahama Greena o prenasledovaní cirkvi v Mexiku, kde je kňaz, v českom preklade páter Ochmelka,
jedna z najdojímavejších postáv zo všetkých kníh s náboženskou problematikou. Tento kňaz je už
posledný slúžiaci priam vykynoženej cirkvi v krajine, namol opitý neustáva a chodí si plniť svoju
povinnosť: krstí, zaopatruje, skrátka, robí, čo mu jeho povolanie prikazuje, až do konca. V tejto diskusii
nebol nikto, čo by bol spomenul kázne Róberta Bezáka, ktoré napĺňali chrámové lode študentami... a
takých kňazov je stále veľa. Choďte sa pozrieť do tzv. kapucínov v Bratislave o pol siedmej večer!
Študenti sedia na schodoch, kostol je nabitý, takže s tým v budúcnosti isto-iste klesajúcim nárastom to
také zjavné asi nebude...
Odluka cirkvi od štátu: iste, v mnohých štátoch, povedzme v Nemecku, táto funguje a ja osobne by
som nič nemala proti. Som presvedčená, že naši ľudia preto toľko darujú, "oferujú" na rôzne dobré účely
aj v občianskych zbierkach, že sú na to zvyknutí z kostolov. Veľkorysosť mala, ktoré zmnožené sa zväčší
stonásobne v konečnej sume, je zakódovaná v dojímavom biblickom príbehu o dare chudobnej vdovy.
Ale napríklad aj mimo kresťanského náboženstva v krátkej eseji od K. Gibrana O dávaní z knihy Prorok...
Pri otázke odluky cirkvi od štátu mi v kruhu diskutujúcich chýbala historička, ktorá by napríklad
pripomenula, že cirkev bola konštituovaná ako štát ešte pred vznikom moderných štátov, že až do roku
1977 patrilo Slovensko z hľadiska cirkevnej organizácie do Ostrihomskej arcidiecézy a paradoxne vďaka
snahe totalitnej komunistickej vlády Gustáva Husáka o posilnenie česko-slovenskej štátnosti bola v
rokovaní s Vatikánom vytvorená samostatná slovenská cirkevná provincia... Mimochodom, práve
výmenou za tento krok sa Vatikánu podarilo získať ústupky česko-slovenského totalitného režimu v
oblasti ochrany ľudských práv najmä v oblasti slobody vierovyznania, a to v nadväznosti na Helsinský
dohovor z roku 1975. Spomeňme si, ako disident Václav Havel išiel plačúc od radosti nocou do Poľska,
keď bol zvolený za pápeža Jan Wojtyla. Veď aj súčasný pápež František so svojou modernizačnou a
liberalizačnou agendou je evidentným dobrodením tak pre cirkev, ako aj pre celý svet. Spomeňme si na
pohreby známych osobností (Václava Havla, Helmuta Kohla, Pavla Straussa a nedávno Mariána Labudu,
Vladimíra Petríka, Jozefa Bžocha a iných), ktorí si želali byť pochovaní katolíckym alebo evanjelickým
obradom. Je to závažný moment a príklad na zamyslenie nad kvalitou vlastného života.
Anna Šišková má pravdu, že prostredie je dôležité, no býva aj kontraproduktívne. Mnohým z nás je
však jasné, že lepšie veno ako vieru svojím deťom dať nemôžeme. Je to, akoby dostali spoľahlivý
kompas. No sú mnohé prípady, keď sa veriacimi stanú dospelí, napríklad lekár a spisovateľ Pavol
Strauss, ktorý v dospelosti konvertoval na katolícku vieru po rozhovoroch s členmi rodiny Munkovcov a v
hlbokej viere zotrval napriek ťažkostiam s režimom až do smrti. Socialistická časť našej histórie je plná
katolíckeho disentu od "barbarskej noci" v päťdesiatych rokoch 20. storočia, veď v mysliach ľudí žijú
príbehy "prenášačov" vzácnej, no režimom prohibitovanej, literatúry z Poľska, ktorých potom väznili... Oni
sami ešte žijú a ich oral history existuje, možno si ju pozrieť v archíve televízie (okrem dokladov
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uchovaných v archívoch Ústavu pamäti národa), v depozite archívu Libri prohibiti v Prahe (dokumenty k
prípadu Polanský) atď. Napokon, práve tzv. sviečkovou manifestáciou v Bratislave v roku 1988 sa
začala revolúcia a bola ouvertúrou k prevratu roku 1989. Tieto a mnohé iné aspekty v diskusii k úlohe
náboženstva v modernej spoločnosti mali zaznieť, aby sme sa vyhli jednostranným zjednodušeniam.
Intelekt, viera a modernosť. Je priveľmi zjednodušujúce hovoriť o aktívne veriacich ľuďoch
automaticky ako o konzervatívcoch, starých a prípadne menej vzdelaných. Stačí sa pozrieť na dva
príklady moderných liberálnych politikov, ktorí sú nositeľmi liberalizačných reforiem vo svojich
spoločnostiach. Prvým je kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý podporuje napríklad právo žien na
potrat, manželstvá homosexuálov a zúčastňuje sa na dúhových pochodoch... Nemusíme s tým súhlasiť,
no je to premiér všetkých občanov svojej krajiny. Ale zároveň sa aj s celou svojou rodinou netají
príslušnosťou ku katolíckej cirkvi, navštevuje bohoslužby a dokonca chodí na sväté prijímanie, za čo ho
výrazne kritizujú tamojšie konzervatívne katolícke kruhy. Druhým je francúzsky prezident Emmanuel
Macron, ktorý vedie progresívnu stranu s liberalizačnou agendou, no zároveň sa netají svojou katolíckou
vierou, ku ktorej sa prihlásil krstom na základe vlastného rozhodnutia, keď mal dvanásť rokov. Jeho
úspech v prezidentských voľbách sa čiastočne vysvetľuje i širokou podporou etablovaných tradičných
kresťanských hodnôt v rôznych segmentoch súčasnej francúzskej spoločnosti. Pred niekoľkými rokmi
vyšla u nás kniha od nórskej univerzitnej profesorky Janne Haalandovej Matlaryovej Ľudské práva
ohrozené mocou a relativizmom (Vydavateľstvo Michala Vaška). Ona sama sa považuje za
konzervatívnu a má blízky vzťah k Vatikánu. Spochybňuje, čo spomenutí politici a verejní intelektuáli
jasne ukazujú, že neexistuje akýsi pomyselný konflikt medzi moderným liberalizmom v spoločenských
reformách a kresťanským vierovyznaním. Tento argumentovaný diskurz tu existuje. Cirkev je otvorená a
empatická k chudobe a utrpeniu, nápomocná v každom smere. Iste, na jej činnosti sa zúčastňujú ľudia, a
teda nemožno očakávať, že bude bez chýb. Kresťanský univerzalizmus je však obrovská sila, ktorá
prekračuje hranice štátov. Záverom by bolo potrebné azda povedať, že sa televízni diváci tešia, že takéto
témy konečne slovenská verejnoprávna televízia prináša, no bolo by dobré, keby sa diskusie niesli v
dimenziách, ktoré nie sú len povrchné a sú hlboké patrične k zložitosti a rozmanitosti danej diskutovanej
témy.
(Strana je zostavená z príspevkov prof. Márie Bátorovej, DrSc.)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

45. KAVIAREŇ NA PATRÓNKE: SIKORA o roku 1968 a o tom, čo mu
predchádzalo
(31.01.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:45, s. -; Tablet.TV, Daniel Forgács)

Pozývame vás do Kaviarne na Patrónke. Sledujte reláciu Róberta Kotiana a jeho hostí.
Bratislava 31. januára (TABLET.TV) - Rok 2018 je ďalším rokom, v ktorom si pripomíname udalosti
tzv. osmičkových rokov, teraz navyše obohatené skutočnosťou, že pred sto rokmi vzniklo
Československo a skončila sa prvá svetová vojna. V Kaviarni na Patrónke si však pripomenieme aj
február 1948, mníchovskú dohodu z roku 1938, sviečkovú manifestáciu z roku 1988 či štúrovskú
revolúciu v roku 1848.
Tento seriál začíname rokom 1968, udalosťami tzv. pražskej jari a projektom socializmu s ľudskou
tvárou.
V diskusii s historikom Stanislavom Sikorom, samostatným vedeckým pracovníkom Historického
ústavu SAV, zájdeme však trochu ďalej do histórie, do XX. a XXII zjazdu KSSZ, kde sa začal proces
destalinizácie, vyrovnávania sa s minulosťou. Rovnako sa venujeme postavám Antonína Novotného,
Alexandra Dubčeka a Gustáva Husáka, ktorí výrazne ovplyvnili procesy v Komunistickej strane KSČ na
prahu roka 1968. Samotné dianie v tomto roku, ako aj okupáciu a nasledujúcu normalizáciu priblížime v
ďalšej kaviarni o niekoľko mesiacov.
http://www.teraz.sk/import/kaviaren-na-patronke-sikora-o-roku-19/305925-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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46. Ako vidia nás katolíkov
(05.02.2018; www.postoj.sk; Politika, , s. -; Vladimír Palko)

V uplynulom roku vyšlo viacero knižných titulov a rozhovorov známych slovenských liberálov, ktoré
okrem iného ukazovali ich videnie nás kresťanov, resp. katolíkov.
Spomeňme knihu Martina Šimečku "Medzi Slovákmi" a knihu Mariána Leška "Chudák každý, čo po
nich tú káru bude ťahať ďalej".
Šimečkov ťažký problém s katolíkmi
Martin Šimečka má povesť liberálneho intelektuála. Tá povesť bola teraz posilnená i vysokým štátnym
vyznamenaním, ktoré mu udelil prezident Andrej Kiska. Toto jeho postavenie nijako nespochybňujem. On
tým intelektuálom je. Napokon, byť intelektuálom až tak veľmi nesúvisí so schopnosťou vyhýbať sa
omylom. "Niektoré nezmysly dokáže vymyslieť len intelektuál," trefne poznamenal Ronald Reagan. A
skutočne, vymýšľať nové svety vrátane tých, čo nemajú spätosť s realitou, to je vyhradené najmä
intelektuálom.
S Martinom Šimečkom som sa prvýkrát stretol na jednom disidentskom stretnutí v byte Jána
Čarnogurského koncom roka 1988. A za tých tridsať rokov stále narastalo jeho podozrenie voči katolíkom
ako sile, čo ohrozuje slobodu a je spojená s fašizmom. Tejto Šimečkovej dlhodobej téme sa už na
stránkach Postoja venovali Jozef Majchrák aj Jaroslav Daniška.
V čase konania referenda o rodine v roku 2015 Šimečka označil kresťanov angažujúcich sa v
referende za Putinových užitočných idiotov. Vzápätí Šimečka zreťazil niektoré pojmy. Keď Putin, tak
Stalin. Keď Stalin, tak pakt Molotov-Ribbentrop. Keď pakt Molotov-Ribbentrop, tak kresťanskí aktivisti sú
nielen Putinovi užitoční idioti, ale sú aj spojení s fašizmom. Napokon, názov onoho Šimečkovho článku
bol "Mierka fašizmu". A tak sme boli všetci u Šimečku komunisti aj fašisti zároveň.
V článku z 15. marca 2017 pre Denník N s názvom "Nielen o Čarnogurskom. Z disidentskej minulosti
neplynie nárok na mravnú autoritu" Šimečka píše: "Hlavným motívom vzdoru katolíckych disidentov voči
komunizmu nebola úcta k slobode a ľudským právam, ale snaha uchovať cirkev v tradičnej polohe."
Túto tému Šimečka rozvíjal aj v knihe "Medzi Slovákmi" a začiatkom tohto roka ju opäť zdôrazňuje v
novoročnom rozhovore "Vrátil som sa do lepšej krajiny" v týždenníku Týždeň. Redaktor sa pýta: "Vidíte
prepojenie kotlebovcov a katolicizmu na Slovensku?" "Ja tam to prepojenie vidím, hoci je rozostrené,"
odpovedá Šimečka.
V knihe "Medzi Slovákmi" nájdeme Šimečkovu formuláciu "katolícka cirkev sa chtiac-nechtiac ocitá po
boku fašistov" (str. 115).
Šimečka opakovane kladie otázku, či katolíci budú chrániť i jeho slobodu.
Martin M. Šimečka: Medzi Slovákmi (Stručné dejiny ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi alebo Ako som
sa stal vlastencom). Bratislava: N Press, 2017
Konkrétni kresťania sú fajn, tí všeobecní sú fašisti
Šimečka vie pochváliť katolicizmus konkrétnych katolíkov, ktorých pozná, či je to Ján Langoš,
František Mikloško, Vladimír Jukl, Silvester Krčméry. Keď však hovorí o katolíkoch všeobecne, vždy to
smeruje k jeho prepojeniu na fašizmus. Lenže tam je myšlienková chyba. Vyššie menovaní sa predsa
nestali známymi osobnosťami tak, že boli od katolíckych más oddelení, ale práve preto, lebo boli s nimi
spojení. Katolíkov, ktorí sa cítia nasledovníkmi čo len jedného z menovaných, je predsa na státisíce.
Pozoruhodná je neintelektuálnosť Šimečkovej argumentácie pri dokazovaní prepojenia katolicizmu na
fašizmus. V rozhovore pre Týždeň upozorňuje, že slovenský fašista je "hlboko konzervatívny". Tak ako
katolíci. "Keby som bol rigidný katolík, opýtam sa sám seba, ako je možné, že fašisti so mnou natoľko
súhlasia."
Šimečka opakovane kladie otázku, či katolíci budú chrániť i jeho slobodu. Prečo sa pýta, keď ju vždy
chránili? Šimečka sa zúčastnil na Sviečkovej manifestácii a predsa musí vedieť, že ju boli schopní
zorganizovať iba kresťania.
Takže my tu dvetisíc rokov veríme v naše konzervatívne hodnoty, a keď sa v posledných pár
desaťročiach objavia nejakí divní fašisti, ktorí v niektorých (!) témach majú podobný konzervatívny názor,
tak my máme náš dvetisícročný postoj zmeniť? Mimochodom, dvetisíc rokov... Tritisíc a viac. Veď to
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máme od konzervatívnych židov, ktorých Tóru my nazývame Starý zákon. Majú sa aj oni začať pýtať
sami seba?
Čo bude so Šimečkovou slobodou?
Šimečka opakovane kladie otázku, aj v knihe, aj v Týždni, či katolíci budú chrániť i jeho slobodu. Prečo
sa pýta, keď ju vždy chránili? Šimečka sa zúčastnil v roku 1988 na Sviečkovej manifestácii
zorganizovanej kresťanmi. Šimečka predsa musí vedieť, že masovú demonštráciu boli schopní
zorganizovať iba kresťania.
Šimečka síce uznáva, že katolíci bojovali statočne proti komunizmu, ale stále sa vracia k tvrdeniu, že
im šlo iba o náboženskú slobodu. Ako hovorí, "o to, udržať cirkev v tradičnej polohe". Je to nezmysel.
Organizátori Sviečkovej manifestácie uviedli tri požiadavky, za ktoré sa malo manifestovať. Za
obsadenie uprázdnených biskupských stolcov, za náboženskú slobodu a za dodržiavanie občianskych
práv. Tá prvá bola pre katolíkov, druhá pre všetkých kresťanov. A tá tretia bola pre všetkých. Čo chce
povedať Šimečka? Že neverí Mikloškovi, Juklovi, Krčmérymu? Tým, o ktorých hovorí, že im verí?
Pozná Martin Šimečka list predstaviteľov slovenskej tajnej cirkvi adresovaný kardinálovi Františkovi
Tomáškovi z 10. apríla 1989, v ktorom sa solidarizovali s väzneným Václavom Havlom a ďalšími českými
politickými väzňami? Podpísali ho napríklad biskup Ján Chryzostom Korec, Vladimír Jukl, Silvester
Krčméry, Ján Čarnogurský, František Mikloško, Ján Langoš a ďalší. Bol publikovaný v samizdatovom
Katolíckom mesačníku, č. 4, 1989.
Ďalej, ak by kresťanom nešlo o slobodu a občianske práva, celé dlhoročné angažovanie sa KDH by
nemalo zmysel, veď náboženská sloboda bola dosiahnutá krátko po Novembri. Ale KDH sa angažovalo v
ekonomickej transformácii, v ochrane verejného poriadku, v školstve, v zápase s mečiarizmom, v
integrácii Slovenska do EÚ.
Pár mesiacov po Novembri &#39;89 sa katolíci dočkali toho, že nimi založené KDH bolo označené
liberálmi vo VPN za ohrozenie slobody. Po voľbách muselo ísť VPN so "slobodu ohrozujúcim" KDH do
vlády. A o ďalších pár mesiacov ponúklo VPN kreslo predsedu vlády KDH, lebo VPN muselo čeliť vo
svojom vnútri Mečiarovi.
Po voľbách 1992 liberáli Šimečkovho typu v zmysle politického zastúpenia v parlamente prestali
existovať. To bolo to obdobie, keď Mečiarov minister školstva Matúš Kučera odporúčal všetkým, ktorým
sa nepáči nová vláda, emigrovať zo Slovenska preč. To boli tie časy, na ktoré Šimečka naráža v Týždni,
keď spomína, ako ho kdekto označoval za cudzinca. S kým vtedy liberáli z niekdajšej Šimečkovej VPN
nadväzovali kontakt? S KDH, lebo ono bolo jedinou parlamentnou silou vzdorujúcou Mečiarovi.
A tou silou bolo až do Mečiarovho pádu v roku 1998. A ako sa mu liberáli odvďačili? Mlčky alebo
otvorene podporovali Dzurindovu snahu pohltiť kresťanské KDH v liberálnej SDK. Mimochodom, o tomto
Šimečka v "Medzi Slovákmi" nepíše, hoci inak sa dotýka všetkých kľúčových udalostí oného obdobia.
Videnie cez mriežku a krivenie úlohy katolíkov
Šimečkov pohľad na katolíkov je pohľadom cez akúsi mriežku, ktorá znemožňuje vidieť určité
segmenty reality. Nehovorím, že niečo také je len jeho vlastnosť alebo vlastnosť liberálov. Takú mriežku
je schopný vytvoriť si v rôznych iných témach ktokoľvek vrátane autora tohto článku. Šimečkova mriežka
mu bráni vidieť úlohu katolíkov za ostatných tridsať rokov a vidieť, aký pluralitný je v kultúrnom a
politickom zmysle slovenský katolícky svet.
Dokáže si slovenský liberalizmus priznať, že Mečiar vzišiel z liberálnej VPN a že hlavným politickým
protivníkom Mečiara bol v rokoch 1991 - 1997 Ján Čarnogurský, ktorého až v poslednom predvolebnom
roku vystriedal Mikuláš Dzurinda?
V každom prípade mriežka tohto typu prispieva k zvláštnemu pokriveniu úlohy katolíkov. Zďaleka sa to
netýka iba Šimečkových názorov. Toto pokrivenie je stále viac a viac viditeľné. Rok 2017 bol rokom, keď
došlo k prelomeniu Mečiarových amnestií, a mečiarizmus bol už spracovaný umelecky napríklad vo filme
Únos alebo Mečiar. Jaroslav Daniška už pomenoval na stránkach Postoja úkaz, že úlohu katolíkov z KDH
pri porážke mečiarizmu v tomto spracovaní nevidno.
Dokáže si slovenský liberalizmus priznať, že Mečiar vzišiel z liberálnej VPN a že hlavným politickým
protivníkom Mečiara bol v rokoch 1991 - 1997 Ján Čarnogurský, ktorého až v poslednom predvolebnom
roku vystriedal v tejto úlohe Mikuláš Dzurinda? Ján Čarnogurský v ťažkých časoch mečiarizmu nezaváhal
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ani na chvíľu, ale po porážke mečiarizmu si dovolil povedať (narážajúc na traumu z osudu iného
zakladateľa slovenskej štátnosti, ktorým bol Tiso), že by nebolo dobré, keby bol Mečiar trestne stíhaný a
odsúdený. Tento výrok slovenský liberalizmus dlho pripomínal, až sa dnes mladému človeku môže
Čarnogurský zdať ako akýsi Mečiarov spolupracovník. Porovnajme to s osudom Milana Kňažka, ktorý tým
Meriarovým spolupracovníkom naozaj bol a ktorý bol liberálnym prostredím už dávno úplne omilostený až
do tej miery, že dnes Kňažko pokojne obviňuje zo zapríčinenia mečiarizmu Fedora Gála.
Tiež si všimnime, ako sa z katolíkov robí akási protieurópska sila. Vidno to z Šimečkovho rozhovoru
pre Týždeň. I tam vie spomenúť konkrétnych kresťanov, u ktorých ocení ich "proeurópskosť". Vo
všeobecnosti sú však pre neho katolíci akousi hrozbou pre EÚ, pre Západ. "Ľudské práva, liberálne
hodnoty Západu, to všetko je pre nich irelevantné, keď na to príde," hovorí Šimečka.
Patrím ku generácii politikov, ktorá doviedla Slovensko do EÚ. Zároveň som odmietol predstavu o EÚ,
ktorej pôda sa bude využívať na šírenie utopickej ideológie. Dnes s prekvapením zisťujem, že som
vykresľovaný ako "protieurópska" sila.
Ktoré liberálne hodnoty Západu? Právo na potrat? Ale veď to je sovietska, komunistická hodnota. Na
Západ sa dostala desaťročia po tom, čo bola samozrejmosťou na komunistickom Východe. Manželstvá
osôb rovnakého pohlavia? To je také "ľudské právo", o ktorom Martin Šimečka pred dvadsiatimi rokmi
netušil, že je to "ľudské právo".
V skutočnosti slovenskí katolíci boli na čele procesu vstupovania Slovenska do EÚ. A to, že majú
vlastnú politickú skúsenosť z čias komunizmu, im dodáva sebavedomie, že i oni sami môžu ovplyvňovať
Západ, a nie iba preberať videnie krajín západne od nás.
Patrím ku generácii politikov, ktorá doviedla Slovensko do EÚ. Zároveň som ako kresťanský demokrat
odmietol predstavu o EÚ, ktorej pôda sa bude využívať na šírenie utopickej ideológie o tom, čo je život
človeka v rodine. Dnes s prekvapením zisťujem, že som vykresľovaný ako "protieurópska" sila.
Marián Leško: Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej (Rozhovory s Tomášom Gálisom).
Bratislava: Premedia, 2017.
Zvláštny Šimečkov jazyk
Šimečkovi právom prekáža označovanie ľudí za "neslovenských", "protislovenských" a podobne. V
knihe "Medzi Slovákmi" o Jánovi Čarnogurskom píše: "Dnes sa správa ako Putinov agent."
S Jánom Čarnogurským netreba vždy súhlasiť. Ani ja s ním vždy nesúhlasím a vtedy s ním aj verejne
polemizujem. Ale kto pozná Jána Čarnogurského, vie, že celý svoj politický život strávil meditovaním o
slovenskom záujme a z toho vyplývajúcom politickom konaní. Nikdy nesledoval záujem mocností. Prečo
teda Šimečka posmešne spomína Putinovho agenta? Ale veď práve Šimečkovi nie je po chuti, keď jeho a
jemu blízkych liberálnych priateľov kdekto označoval za amerických, pražských, bruselských a neviem
akých protislovenských agentov. Tak prečo takto suverénne hovorí o Čarnogurskom?
Triezvy pohľad Mariána Leška
Leško katolíkov príliš nehladká, ale so samozrejmosťou hovorí o výsostne dôležitej úlohe, ktorú
zohralo KDH pri porážke mečiarizmu. V porovnaní so Šimečkom je to obrovský rozdiel.
Takmer protipólom Šimečkových výstupov, čo sa názorov na KDH/katolíkov týka, je kniha Mariána
Leška "Chudák každý, čo po nich tú káru bude ťahať ďalej". Takmer je možno prisilné slovo, lebo,
samozrejme, ani Leško katolíkov príliš nehladká. Je k nim kritický a často nespravodlivo. V porovnaní so
Šimečkom je to však obrovský rozdiel.
Leško nemá problém pomenovať nebývalý úkaz v slovenskej politike, ktorým bola výchova celej
generácie mladých politikov v KDH jeho predsedom Čarnogurským. A veď tejto vlastnosti sa hovorí
otvorenosť. Neautoritársky prístup. To je opak autoritárstva, z ktorého podozrieva katolíkov Šimečka.
Stalo sa tak vďaka prajnému, neautoritárskemu prístupu Čarnogurského. Leško uznáva politické
schopnosti mnohých Čarnogurského politických detí bez ohľadu na to, či sa neskôr profilovali liberálne
alebo konzervatívne.
Leško so samozrejmosťou hovorí o výsostne dôležitej úlohe, ktorú zohralo KDH pri porážke
mečiarizmu. "V tom čase nikto nedokázal mobilizovať svojich stúpencov ako KDH," hovorí.
Leškova kniha, aj s niektorými vecnými chybami a určitými posunmi vo vnímaní spôsobenými
liberálnou orientáciou autora, je zrejme tým najlepším, čo mohlo v liberálnom mediálnom tábore vzniknúť
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o štvrťstoročnom období slovenskej samostatnosti.
Disident nás vidí horšie
Martin Šimečka bol statočný disident. Marián Leško bol v 80. rokoch redaktorom týždenníka Nové
slovo, vydávaného Ústredným výborom Komunistickej strany Slovenska. Marián Leško je schopný o nás
hovoriť nie síce s nadšením, ale triezvo a s relatívnym uznaním. Disident stále hovorí o našom spojení s
fašizmom.
https://www.postoj.sk/30292/ako-vidia-nas-katolikov
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

47. Ján Čarnogurský: Tip ruským fanúšikom na olympiáde v Pyongčangu
(06.02.2018; www.hlavnespravy.sk; Šport, , s. -; HSP/Foto:TASR/AP-Felipe Dana)

Bratislava 6. februára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Felipe Dana)
Medzinárodný olympijský výbor a jeho anglosaskí podnecovači sa prekonávajú. Nielen vylúčili z účasti
na olympijských hrách viacerých ruských športovcov, ale ruským fanúšikom zakázali aj používanie
ruských vlajok v hľadisku, ruským športovcom zakázali mať ruské symboly na izbách v olympijskej
dedine, používať ich na sociálnych sieťach a podobne.
Ilustračné foto
Podrobnosti sme zverejnili skôr (viď TU).
Anglosaský pôvod prezrádzajú viaceré signály. Ešte pred rozhodnutím arbitrážneho súdu v Lausanne
sa New York Times rozčuľovali, že MOV pripustil na olympiádu "až" 169 ruských športovcov.
Medzinárodný paraolympijský výbor má amerického predsedu a ten nepripustil žiadneho ruského
paraolympionika na paraolympiádu. Dokonca v slovenských SME anglosaskí komentátori odsudzovali
rozhodnutie arbitrážneho súdu, keď pripustil na olympiádu ďalších 28 ruských športovcov.
V takejto situácii majú ruskí športovci a fanúšikovia morálne právo použiť rôzne prostriedky na
oblafnutie MOV. Jeden už koluje na ruských sociálnych sieťach. Srbská zástava má rovnaké farby ako
ruská, ale v opačnom poradí. Ruskí fanúšikovia môžu ísť na štadión ako so srbskou zástavou a v
hľadisku zástavu otočia a bude z nej ruská. Nech sa k nim potom pokúsia dostať organizátori.
Ďalší trik bol použitý pri Sviečkovej manifestácii v Bratislave v roku 1988. Ladislav Stromček vtedy
pracoval v Bratislave ako stavebný inžinier. Vedel, že s transparentom by ho polícia na námestie
nepustila. Otočil si preto transparent okolo hrude a chcel ho rozvinúť až na námestí uprostred
manifestantov. Keď videl, čo sa na námestí deje, rozhodol sa, že je dôležitejšie zatelefonovať po
skončení manifestácie správu Antonovi Hlinkovi do redakcie Hlasu Ameriky v Mníchove. Transparent
preto nerozvinul, pretože by ho polícia hneď zatkla a telefonovať do Mníchova by nemohol. Metóda je
použiteľná aj v Pyongčangu a teraz už telefonovať do Mníchova netreba. Televízia to aj tak hneď rozšíri.
Ladislav Stromček teraz pôsobí v Žiline ako katolícky kňaz.
Ďalšia disidentská skúsenosť hovorí, že je vhodné zverejňovať mená ľudí zúčastňujúcich sa na
neetických opatreniach. Keď za komunizmu polícia, prokurátori a súdy robili zásahy proti veriacim a
disidentom, zistili sme, že policajtov, prokurátorov a sudcov veľmi škrie ak sa ich mená zverejnia v
disidentských samizdatoch, v zahraničných rozhlasoch a novinách. Potom už nemohli prísť domov a pred
susedmi vystupovať ako keby nič.
Západný tlak proti účasti ruských športovcov rastie od olympiády k olympiáde. Iné krajiny Západu
neprekážajú.
V roku 2008 počas olympiády v Pekingu Gruzínsko napadlo Južné Osetsko (potvrdila to vyšetrovacia
komisia Európskej únie) a porušilo olympijský mier, proti Gruzínsku nenasledovali žiadne sankcie. Keby
to urobilo Rusko? Víťazstvá ruských športovcov jednoducho Západu prekážajú.
Ak tento vývoj bude pokračovať, Rusko bude musieť zvážiť účasť na takýchto olympiádach a uvažovať
vytvorenie alternatívnych. Ak sa k nemu pridajú ďalšie krajiny Východu, Čína, India a iné, budú mať
alternatívne hry za sebou viac ľudí než súčasné. Vtedy budú dôležité symboly a dejiny.
Nuž a olympijské hry vznikli v antickom Grécku, hora Olymp sa nachádza v Grécku. Jeho kultúra je
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pravoslávna, z antickej gréckej kultúry cez Byzanciu odvodzuje Rusko svoju civilizáciu. Súčasné Grécko
kolíše medzi Ruskom a Západom. Za vojny v Grécku dominoval komunistický odboj proti Nemcom. Aj na
vrchole nedávnej gréckej finančnej krízy grécky predseda vlády AlexisTsipras hľadal poslednú pomoc v
Moskve. Ak by sa objavili alternatívne olympijské hry, celkom dobre si možno predstaviť, že na hore
Olymp by sa zapaľoval olympijský oheň pre alternatívne hry, ale nie pre pokračovanie súčasných.
Teraz sa to zdá nepredstaviteľné, ale čo všetko zo súčasnosti sa zdalo pred pár desaťročiami
nepredstaviteľné. Grécko vstúpilo do dnešnej EÚ v roku 1981 hoci nespĺňalo najmä ekonomické kritériá.
Únia Grécko prijala - bolo to aj želanie USA - pretože sa obávala, že v negatívnom prípade by sa Grécko
priklonilo k Rade vzájomnej hospodárskej pomoci pod vedením Sovietskeho zväzu. Podobne Grécko
zaviedlo euro v roku 2001 hoci opäť neplnilo ekonomické kritériá, ale znovu bola hrozba rozvoja vzťahov
Grécka s Ruskom, ktorej chcel Západ zamedziť. Jednoducho dlhodobé civilizačné putá nemožno vytrieť
ani za stáročie.
Medzinárodný olympijský výbor by si mal rozmyslieť svoje ďalšie kroky proti Rusku.
Ján Čarnogurský
-END
https://www.hlavnespravy.sk/jan-carnogursky-tip-ruskym-fanusikom-na-olympiade-v-pyongcangu/130130
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48. Kolaboranti v cirkvi
(08.02.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; Vladimír Palko ml.)

Predseda Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris Gejza Navrátil v dokumentoch ŠtB
(1972 - 1984).
Zväzok tajného spolupracovníka Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Gejzu Navrátila nám na jednej strane
umožňuje nazrieť na "cirkevnú problematiku" očami príslušníkov tajnej politickej polície, na strane druhej
ukazuje dve tváre cirkvi v normalizačných rokoch 20. storočia - odbojných kňazov a laikov spojených v
Diele koncilovej obnovy (DKO) či tajnej cirkvi, vytvárajúcej paralelné štruktúry hierarchie na pokyn
Vatikánu, a kňazov kolaborujúcich s režimom začiatku 70. rokov spojených v prorežimnom Združení
katolíckych duchovných Pacem in terris (PIT).
Gejza Navrátil patril k nositeľom druhej tváre. Vďaka jeho zväzku vieme odkryť pavučinu vzťahov
medzi dvoma tábormi v katolíckej cirkvi a v neposlednom rade ponúknuť pohľad na metódy práce ŠtB.
Niektoré správy sú vytrhnuté z "deja", vedia nás ale odraziť k ďalším príbehom napísaným životom za
Železnou oponou.
Agent MEŠŤAN
Katolícku cirkev považoval komunistický režim za jedného zo svojich úhlavných nepriateľov. Kontakty
s Vatikánom vnímal ako špionáž, snažil sa zabrániť šíreniu náboženskej literatúry a obmedzovať vplyv
duchovných na veriacich. Vo svojej represívnej činnosti však štátna moc a jej tajná politická polícia
mnohokrát narazili na odpor. Práve ŠtB a jej proticirkevné oddelenia mali za úlohu získavať informácie z
prostredia cirkvi, ovplyvňovať konanie a rozhodnutia duchovných a vnášať rozpory a nedôveru medzi
duchovných či medzi kňazov a veriacich. Informácie získavali príslušníci ŠtB technickými prostriedkami,
tajným sledovaním, no najmä priamo od cirkevných hodnostárov, ktorých sa jej rôznymi spôsobmi
podarilo získať na spoluprácu. K tajným spolupracovníkom ŠtB patril od začiatku 60. Rokov aj Gejza
Navrátil.
Gejza Navrátil
Narodil sa 11. decembra 1912 v Rišňovciach pri Nitre. Absolvoval gymnázium v Nitre, teológiu v
Bratislave a v roku 1938 ho vysvätili za kňaza. Postupne pôsobil ako kaplán v Skalici, Seredi, Jakubove,
Holiči a Nemčiňanoch, ako správca fary a neskôr okresný dekan v Pukanci (1942 - 1966). V roku 1966 sa
takmer po tridsiatich rokoch vrátil do Bratislavy ako dekan farského úradu vo farnosti Sv. Martina. V roku
1975 sa stal predsedom PIT a v roku 1976 aj poslancom Slovenskej národnej rady. Obe funkcie zastával
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až do svojej smrti v roku 1984.
Niet pochýb, že ako katolícky kňaz pocítil štátny dozor aj tajnú politickú políciu už v 50. rokoch. V roku
1962 však v Pukanci pristúpil na utajenú spoluprácu s ŠtB na základe dobrovoľnosti s cieľom odhaľovať
protištátnu činnosť v Rímskokatolíckej cirkvi. Príslušník levickej ŠtB Jozef Bronič ho využíval ako tajného
spolupracovníka - informátora s krycím menom ZVONÁR a neskôr agenta s krycím menom MEŠŤAN.
Zamierené do vlastných radov
Po príchode do Bratislavy riadil MEŠŤANA dôstojník ŠtB Jozef Kozina, ktorý od roku 1969 viedol
proticirkevné oddelenie II. odboru Správy ŠtB Bratislava. S ohľadom na Navrátilove široké kontakty a
dôveru medzi duchovnými ho využívali na získavanie informácií z prostredia členov režimu nepohodlného
hnutia Dielo koncilovej obnovy založeného v roku 1968 - Vincentovi Belanovi, Jánovi Murínovi
(rozpracovaný v akcii TATRA), Vojtechovi Balažoviechovi, Silvestrovi Krčmérymu (rozpracovaný v akcii
LEKÁR) a Vladimírovi Juklovi (rozpracovaný v akcii VLADO), s ktorými však udržiaval len občasné
kontakty. ŠtB prinášal aj informácie o farároch Justínovi Štibránim a Michalovi Jurišičovi, rozpracovaných
v akcii DOCENT.
V súvislosti s funkciou dekana dochádzal Navrátil do styku aj s kapitulárnym vikárom, od roku 1973
biskupom a ordinárom Trnavskej apoštolskej administratúry Júliusom Gábrišom (rozpracovaný v akcii
BRUTUS) a správcom jeho úradu Jánom Čížikom (v rokoch 1954 - 1969 tajný spolupracovník BRAT, v
rokoch 1975 - 1989 dôverník RIADITEĽ). Navrátil príslušníkov ŠtB informoval o vzájomných rozhovoroch.
Podľa pokynov ŠtB sledoval aj možnú protištátnu činnosť členov profesorského zboru bratislavskej
Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (ďalej CMBF
UK) - rektora Karola Kolečanského (s ŠtB krátko spolupracoval v rokoch 1966 - 1968, následne
spoluprácu odmietol), dekana Mikuláša Višňovského a profesora Jozefa Búdu (tvrdo prenasledovaného v
50. rokoch). Začiatkom 70. rokov ho ŠtB plánovala prepojiť aj na "emigrantské centrá" v zahraničí, svoj
úmysel však nerealizovala. Ako predseda prorežimnej Pacem in terris však poskytoval ŠtB informácie o
činnosti združenia, jeho členoch, ale aj o návštevách kňazov zo zahraničia. Pôsobil aj ako tzv. vplyvová
agentúra - z titulu svojej funkcie ovplyvňoval a utlmoval aktivity rímskokatolíckeho kléru a laikov v
Bratislave.
Konšpiračný byt ZORA
Ako preverený, spoľahlivý a spravodajsky skúsený tajný spolupracovník sa s príslušníkom ŠtB
Jozefom Kozinom stretával v bratislavskom konšpiračnom byte s krycím menom DUNAJ (jeho presnú
adresu sa nepodarilo zistiť) a neskôr v konšpiračnom byte s krycím menom ZORA, ktorý sa nachádzal na
prízemí domu na Budovateľskej ulici č. 3 v Bratislave. Tu si dovolím len krátku odbočku. Malú garsónku
získal v roku 1968 pre potreby proticirkevného oddelenia bratislavskej ŠtB dôstojník Ján Ferko na
bytovom odbore ONV Bratislava-Nivy na krycie meno Alojz Bartek, zamestnanec Krajskej správy spojov.
Príslušníci ŠtB sa v ňom stretávali s desiatkou tajných spolupracovníkov, medzi inými aj s Jánom
Sokolom (krycie meno ŠPIRITUÁL). V garsónke kvôli dôveryhodnosti bývali aj dvaja podnájomníci,
študent medicíny a po ňom príslušník Zboru národnej bezpečnosti. Konšpiračný byt ZORA fungoval do
roku 1985, keď ho z dôvodu dekonšpirácie uzavrel dôstojník ŠtB Svätoslav Monsberger.
Kontrolujúci, kontrolovaný, odmeňovaný
Vráťme sa však späť k Navrátilovi. Byť agentom znamenalo aj kontrolu zo strany ŠtB, ktorá,
prirodzene, overovala nielen získané správy a informácie, ale aj ich zdroj. Navrátila preverovali
prostredníctvom tajných spolupracovníkov s krycími menami JASNÝ, DUNAJSKÝ, MEDARD, ZOBOR,
ZENON, VERIANUS a FELIX. Tu si opäť dovolím malú odbočku. Krycie meno ZOBOR, neskôr ŽITAVA
patrilo členovi federálneho výboru PIT a neskôr šéfovi slovenského PIT Jánovi Zabákovi, od roku 1969
farárovi v Rači a bratislavskom Novom Meste (od r. 1973), ktorého v roku 1984 zvolili do Slovenskej
národnej rady namiesto zosnulého Navrátila.
Pod krycím menom FELIX spolupracoval s ŠtB kňaz Felix Petrovič, správca fary v bratislavskej
Petržalke, od roku 1959 v Trnávke a od roku 1972 rektor kňazského seminára CMBF UK. Meno
MEDARD krylo agenta Miloša Ondrejkoviča, prorektora CMBF UK. Krycie meno DUNAJSKÝ patrilo
Elemírovi Filovi, ktorý od roku 1956 pôsobil ako tajomník biskupského úradu v Nitre, od roku 1970 ako
generálny riaditeľ Ústrednej charity na Slovensku a správca kostola sv. Ladislava v Bratislave, od roku
1977 ako kanonik Sídlenej kapituly Nitrianskej a od roku 1980 ako riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Trnave.
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Pod krycím menom VERIANUS spolupracoval Jaroslav Rusnák, farár v bratislavskej Trnávke. Jeho mŕtve
telo našli 1. marca 1977, podľa pitevnej správy sa otrávil plynom. Napokon krycie meno ZENON patrilo
mladému kňazovi Jurajovi Luptákovi, ktorého príslušníci ŠtB získali pre spoluprácu po preložení zo
Senca do farnosti Sv. Martina v roku 1974. Tak ako Lupták kontroloval pre ŠtB Navrátila, rovnako Navrátil
kontroloval Luptáka.
Dotazník informátora.
Navrátilovu náklonnosť k peniazom si všimol už dôstojník Bronič, keď informoval o odmenách za
plnenie úloh a vzniknutých výdavkoch: "(...) bolo vidieť, že takéto odmeny rád prijíma, ani v jednom
prípade odmenu neodmietol." Navrátila každý rok odmeňovali čiastkou 500 (neskôr 800) Kčs v deň jeho
narodenín, 1 000 Kčs dostal pri príležitosti dožitia 65 a 70 rokov, ale dostal napríklad aj odmenu 800 Kčs
pri príležitosti Nového roku 1980. Príslušníci ŠtB mali vďaka jeho inklinácii k pohodliu istotu, že počas
vycestovania do zahraničia neemigruje, pretože jeho príjmy na fare boli pomerne vysoké: "Jedná sa o
skúseného spolupracovníka, ktorý ani v roku 1968-69 nesklamal," písal o Navrátilovi náčelník Kozina.
Donášal na Korca
Jedna zo zachovaných správ od MEŠŤANA, zaznamenaná v štvrťročnom hodnotení výsledkov
bratislavskej ŠtB z roku 1972, hovorí, že tajne vysvätený biskup Ján Korec (rozpracovaný v akcii
REKTOR) chodieva spovedať do kapucínskeho kostola v Starom Meste a pravidelne za ním chodieva
rovnaký okruh veriacich. ŠtB aj na základe tejto informácie preverovala Korcove styky, aby
zadokumentovala jeho "trestnú činnosť" a neskôr mohla operatívne informácie využiť na trestné stíhanie.
Okrem toho na tajného biskupa použila tajnú technickú prehliadku a tajných spolupracovníkov
HOMÉR (Štefan Kocian, redaktor týždenníka SLOBODA pri prorežimnej Strane Slobody) a ZÁHORSKÝ
(františkán Ľudovít Szigeti). Kocian ako veriaci človek udržiaval styky s členmi DKO Krčmérym,
Martinickým, Žemlom, Rajnerom, Rajecom, Rosenbaumom atď., pričom udržiaval aj rozsiahle kontakty s
duchovenstvom v zahraničí. Szigetiho zase ŠtB využívala na podávanie správ o reholi františkánov a
kontrolovala ho prostredníctvom Navrátila a tajného spolupracovníka, bývalého františkána Augustína
Poláka (krycie meno RIMAN), generálneho riaditeľa Ústrednej charity na Slovensku. Aby sa kruh uzavrel,
Szigeti zase pre ŠtB kontroloval Poláka.
V septembri 1972 mala ŠtB vypracovaný plán na zavedenie dlhodobého priestorového odposluchu
bytu biskupa Korca. Ten si bol sledovania vedomý. Ján Čarnogurský spomínal v jednom rozhovore, že
keď s Korcom preberali čokoľvek dôverné, sadli si do kuchyne, každý na jednu stranu stola a rozprávali
sa spolu cez plastovú rúru, aby zmenšili riziko vypočutia rozhovoru. ŠtB, naopak, vedela, že ich Korec
podozrieva zo sledovania, dávala si však smelé (nakoniec neúspešné) plány ukončiť Korcov prípad
trestným postihom v I. polroku 1973.
Direktor
V Navrátilovom zväzku sa vyskytuje poznatok od agenta 1. oddelenia I. odboru, reštaurátora v
Mestskom múzeu v Bratislave Miroslava Baláža (krycie meno MÁNES) z roku 1973, že sa riaditeľ múzea
Šimon Jančo stretáva a udržuje priateľské styky s osobami z prostredia cirkvi. Konkrétne najmä s
Navrátilom a Vincentom Belanom, farárom z Devína, prenasledovaným v 50. rokoch v súvislosti so
vznikom prvého hnutia priamo vytvoreného komunistickým režimom - Katolíckej akcie. Baláž informoval
ŠtB aj o výlete do Vatikánu organizovanom Jančom, keď sa účastníci zájazdu dostali aj do bežne
neprístupných priestorov.
Janča začala ŠtB sledovať v roku 1969 po informácii od "priateľov z NDR" (tajnej politickej polície
Stasi), že sa na služobnej ceste v západonemeckom Wüzburgu istý "ŠIMON Janko" stretol s civilným
americkým úradníkom a odovzdal mu bližšie nešpecifikované materiály. Na druhej schôdzke sa zas
stretol so západonemeckými a americkými vojakmi v civile. ŠtB zistila, že v tom čase bol na služobnej
ceste práve Šimon Jančo, a založila zväzok DIREKTOR, v ktorom sa snažila zadokumentovať, aké
materiály Jančo Američanom odovzdal, a zistiť, či nepracuje pre americkú rozviedku v NSR. Jančo, člen
KSČ, totiž pomerne často cestoval na služobné cesty do západnej Európy. Keďže sa Jančovi nepodarilo
trestnú činnosť dokázať a vedel, že sa oňho ŠtB zaujíma, nakoniec ho v roku 1979 ŠtB konfrontovala
priamo na osobnom stretnutí s cieľom obmedziť jeho styky s pracovníkmi kultúrneho oddelenia
amerického veľvyslanectva v Prahe, resp. hľadala možnosť jeho využitia pri získavaní informácií o
americkom veľvyslanectve. Rozhovorom ŠtB považovala záležitosť za uzatvorenú a zväzok ukončila.
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Štefan Koprda
Z mája 1974 pochádza záznam so správou od agenta s krycím menom KAMIL o vystúpení Gejzu
Navrátila na kňazskej rekolekcii v Bratislave, kde hovoril, aby kňazi nepovoľovali slúženie omší iným
duchovným, "lebo že nevedia, či ten alebo onen nemaľoval hákové kríže a pod.". Narážal tým na prípad
kňaza Štefana Koprdu. Koprdu režim postavil mimo pastoračnú činnosť za aktivity v Diele koncilovej
obnovy a ten ako odvetu na pútače na frekventovaných cestách v okrese Dunajská Streda, keďže
pracoval ako údržbár v Slovenskej charite v Báči, písal protikomunistické heslá, heslá na podporu
spisovateľa Alexandra Solženicyna a kreslil hákové kríže. Neskôr sa priznal aj k nápisom v ďalších
štyroch okresoch a režim ho stíhal za trestný čin propagácie fašizmu. Súčasne naňho viedli od marca do
júna 1974 osobný zväzok VYHNANEC. Navrátilova narážka si podľa KAMILA vyslúžila negatívne reakcie
zúčastnených kňazov, pretože Koprdov prípad všetci poznali a nepáčilo sa im, že ho priamo nemenoval.
Navrátil vs. Gábriš
V marci 1975 informoval agent Ján Zabák (krycie meno ZOBOR) príslušníkov ŠtB o priebehu oslavy
menín Gejzu Navrátila. Na tej sa zúčastnil aj trnavský biskup Gábriš a podráždene útočil na oslávenca,
aby mu podával pravdivé informácie o situácii v Bratislave, keďže správy z jeho zdrojov sa líšia od
Navrátilovych správ. Zároveň od Navrátila chcel, aby mu pomohol odstrániť bratislavského kanonika
Štefana Záreckého, taktiež dlhoročného agenta ŠtB (1954 - 1989), ktorého ŠtB počas 35-ročnej
spolupráce evidovala pod krycími menami PIŠTA, VETERNÝ a BUKOVÝ. Zárecký je dnes známy najmä
z odhovárania veriacich od účasti na Sviečkovej manifestácii v marci 1988 v komunistických médiách.
Navrátil sa obhajoval, že vždy hovoril pravdu, a stretnutie sa skončilo dohodou, že Gábriša navštívi v
Trnave.
Pohreb v Zlatých Moravciach
Dňa 10. marca 1975 mal v Zlatých Moravciach pohreb kanonik Ladislav Rehák. Keďže nitrianska ŠtB
mala vďaka agentúrnej sieti z radov duchovných o podobných udalostiach prehľad, dostala od agenta
Štefana Dobrovodského (krycie meno SLAVO) informáciu, že sa na pohrebe zúčastnilo 3 000 ľudí
vrátane biskupa Gábriša, ktorý Reháka pochovával, a profesorov z CMBF UK. Za PIT sa na pohrebe
zúčastnil Navrátil a Jozef Krajči.
Dobrovodský následne spolu s Navrátilom a ďalšími odišli k čestnému dekanovi Štefanovi Turčekovi
do Tesárskych Mlynian, kde okrem hodnotenia obradu (prítomní sa zhodli, že pohreb "vyznel veľkolepo,
priam manifestačne") rozoberali aj otázku nástupcu okresného dekana. Keď zaznelo Turčekovo meno,
ohradil sa, že on sa ako bývalý člen Diela koncilovej obnovy na také miesto nedostane, na čo mu Navrátil
povedal, že on už na ministerstve kultúry presadil aj nepohodlnejšie osoby. Turčeka by mohol, rovnako
ako aj v iných prípadoch, predstaviť ako člena Pacem in terris a riskovať, že úrady nemajú presný
prehľad, kto sa ako správal v roku 1968. Zo záznamov farnosti vieme, že Turček pôsobil v Tesárskych
Mlyňanoch až do roku 2005.
Príslušníkov ŠtB znepokojovalo, ako dokázal organizátor pohrebu, zástupca okresného dekana Emil
Scheimer z Topoľčianok, zvolať veľké množstvo duchovných, keďže sa na ňom zúčastnili kňazi z
Topoľčian, Žiaru nad Hronom, Nových Zámkov, Senice, Komárna, Levíc a Trnavy. Pohreb videli ako
jednu z platforiem pre stretávanie sa duchovných, prostredníctvom ktorej môžu udržiavať vzájomné
kontakty a "prehodnocovať situáciu".
Výlet do Talianska
Náčelník Jozef Kozina sa o svojho agenta staral príkladne. Keď potreboval v lete 1975 vycestovať do
Talianska, vybavil mu zrýchlene výjazdovú doložku do Talianska a cestovnú doložku bez predloženia
výpisu z registru trestov. Keďže zájazd organizovalo PIT, predpokladala sa ignorancia účastníkov zo
strany Vatikánu. Pre prípad stretnutia so Slovákmi v Ríme absolvoval Navrátil na ŠtB obrannú
inštruktáž - mal pred všetkými chváliť cirkevno-politickú situáciu v ČSSR, zisťovať situáciu v radoch
cirkevnej emigrácie, všímať si, o aké témy sa emigranti zaujímajú, a vyhýbať sa podávaniu konkrétnych
informácií o jednotlivých kňazoch či nariadeniach štátnej správy voči cirkvi. V prípade pokusu
nepriateľských rozviedok o jeho získanie na spoluprácu mal reagovať zdržanlivo (nechať si čas na
rozmyslenie) a zároveň zisťovať dôvody a podmienky spolupráce. Po návrate z Talianska musel ŠtB
vypracovať správu o pobyte.
Čarnogurský proti Navrátilovi
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V lete 1975 odovzdal mjr. Daniel Láska zo Správy kontrarozviedky v Bratislave kolegom z
proticirkevného oddelenia Správy ŠtB v Bratislave informáciu o kritike Katolíckych novín Pavlom
Čarnogurským. Ten sa počas stretnutia s agentom Aristidom Jamnickým (krycie meno DUBOVSKÝ,
neskôr SENECKÝ) vyjadril, že mu prekáža nezmienenie sa o zásadách náboženskej slobody v článku o
prijatí deklarácie ľudských práv v Helsinkách. Zároveň sa zmienil, že úvodník Katolíckych novín písal
Navrátil, ktorý ako kaplán v Skalici (1938 - 1940) vystupoval ako "zúrivý protičeský gardista a podroboval
telesným prehliadkam osoby českej národnosti, ktoré v dňoch po 19. marci 1939 odchádzali do Čiech
(...), či si zo Slovenska neprenášajú nejaké cennosti."
Navrátil chce kandidovať
V septembri 1976 Navrátil žiadal biskupa Gábriša o povolenie kandidovať do Slovenskej národnej
rady, kam ho navrhla Mierová rada pre obvod Vráble, rozumej komunistický režim. S Gábrišom sa stretol
v spoločnosti pracovníka ministerstva kultúry Karola Homolu. Gábriš sa rozčúlil, že mu súhlas nedá,
pretože Vatikán politickú angažovanosť duchovných odmietal. Homola Gábriša provokoval, že za
slovenského štátu sa kňazi mohli politicky angažovať a aj Gábriš ako biskup by mal kňazov v tomto
smere podporovať. Gábriš odpovedal, že ak sa Navrátil stane poslancom, neexkomunikuje ho, ale bude
sa zodpovedať Vatikánu. Po odchode Homolu šiel Navrátil odprevadiť Gábriša k autu a Gábriš mu
povedal, že mu nedá súhlas písomne, ale inak proti jeho kandidatúre nič nemá. Zaujímavé je, že ešte
koncom septembra sa Navrátil pred agentom Kolomanom Štefkom (krycie meno ORLOVSKÝ) vyjadril, že
bude navrhovanie za poslanca ignorovať, pretože politike nerozumie a ani nemá záujem byť verejne
činný.
Socha Kukučína v zornom poli ŠtB
Plán zamerania tajného spolupracovníka MEŠŤAN k objektovi KAT z júna 1977 hovorí o plánovanej
Navrátilovej návšteve Júliusa Rudinského (o emigranta a profesora entomológie sa ŠtB zaujímala od
októbra 1976) v hoteli Bratislava v izbe č. 827. Počas rozhovoru mal Rudinského žiadať o náboženskú
literatúru a neskôr zaviesť reč na sochu Martina Kukučína - kto o ňu javí záujem, či ju už predal, ak nie,
prečo a podobne. Tiež obnoviť znalosti o Rudinského rodine a okruhu známych a preveriť poznatok, že
Rudinského navštevovali vo Zvolene v rokoch 1968/69 oravskí duchovní. Záujem ŠtB o sochu Kukučína
od chorvátskeho sochára Ivana Meštroviča súvisel so zámerom Rudinského darovať jej tretí odliatok
Matici slovenskej do Martina. Režim dlho nechcel Rudinského dar prijať, nakoniec však minister kultúry
Válek odhaľoval Kukučínovu sochu v bratislavskej Medickej záhrade v roku 1986. O darcovi Rudinskom,
samozrejme, nezaznela z Válekových úst jediná veta.
Pacem in terris zasadá v Dolnom Smokovci
V Navrátilovom spise sa nachádza aj informácia o sledovaní kňazov z PIT napriek rozsiahlej
agentúrnej sieti vo vnútri hnutia a jeho prorežimnému charakteru. Keď sa naskytla príležitosť, využili na
ich kontrolu aj ďalšie dlhodobo budované siete, v tomto prípade agentku získanú pre problematiku vízoví
cudzinci. V roku 1979 vedenie PIT zasadalo v budove Charity v Dolnom Smokovci, ubytovaní však boli v
hoteli Bellevue v Hornom Smokovci, čo zariaďoval Navrátilov osobný tajomník. Agentka Ľudmila Brnická
(krycie meno KATARÍNA), recepčná v Bellevue, referovala svojmu riadiacemu dôstojníkovi z popradskej
ŠtB Zavackému, že duchovní ukončili seminár o deň skôr, v hoteli nevysedávali, nechodili na obedy ani
večere a na seminár sa s jednodňovým omeškaním dostavili aj duchovní Štefan Onderko z Košíc a
Zoltán Belák z Rožňavy.
Navrátil sa sťažuje, Čížik sa ľutuje
Ako poslanec SNR bol Navrátil konfrontovaný aj verejnosťou, nie vždy priaznivo naklonenou. Dňa 4.
januára 1980 dostal anonymný list od poslucháča rozhlasu, ktorému sa nepozdával jeho názor na
rozmiestnenie atómových zbraní NATO. Jozef Kozina prepísal do správy celé znenie anonymu, v ktorom
si Navrátil o sebe prečítal nelichotivé vyjadrenia o bábkach a výkladových propagandistoch režimu,
ateistických kolaborantoch a miništrantoch ateistických lumpov. List sa končil vetou "Smrť fašizmu, ale aj
komunistickému násiliu, rakovine sveta! Pozri sa kolom sveta a nebuď slepcom!" Náčelník Kozina v
závere správy uvádza, že Navrátil dostáva podobných anonymov viac, s obsahom proti socializmu, PIT aj
svojej osobe. Od Navrátila si chcel vyžiadať aj ostatné listy a dať ich na porovnanie do databázy Taktickej
evidencie písma.
Charakteristika tajného spolupracovníka.
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Trnavská ŠtB v apríli 1980 odpočula telefonický rozhovor medzi Gejzom Navrátilom a generálnym
vikárom Jánom Čížikom. Čížik nedostal povolenie na vjazd na bratislavskú Kapitulskú ulicu a Navrátilovi
hovoril, že sa vzdá všetkých funkcií v Pacem in terris, ak povolenie nedostane. "Nazývajú nás hrobármi
cirkvi, pľujú nám do očí a my si nezaslúžime toľko, aby nám SZABO dal jedno povolenie!?" František
Szabo bol bratislavským tajomníkom sekretariátu pre veci cirkevné a Navrátil Čížikovi vysvetľoval, že
Szabo povolenia neudeľuje, iba vyjadruje odporúčanie. Čížik bol veľmi rozrušený, trval na svojom a
Navrátil sa ho snažil upokojiť, aby sa neunáhlil v rozhodovaní. Aj v ďalšom rozhovore mu však Čížik
opakoval, že "má už všetkého dosť a veľa ľudí mu strpčuje aj takto život."
Poznatok od Jána Sucháňa
Do Navrátilovho zväzku sa dostala aj informácia od agenta Jána Sucháňa (krycie meno SKROMNÝ) z
roku 1981 o hospodárovi Navrátilovej farnosti sv. Martina Viliamovi Bednárikovi, ktorého Navrátil
nekontroluje, a preto má "neobmedzené možnosti" disponovať financiami. Sucháň referoval, že "hoci má
BEDNÁRIK asi 7 detí, väčšina z nich je už finančne zabezpečená, hoci by si to z platu úradníka nemohol
dovoliť. Veľké financie BEDNÁRIK získal pri rôznych opravách farských budov a najmä kostola sv.
Martina" a "má príjem i z toho, že vybavuje novokňazom na príslušných vojenských správach modré
knižky, za čo tiež získava rôzne finančné čiastky". Sucháňov poznatok dostal za úlohu preveriť priamo
Navrátil.
Viliama Bednárika v rokoch 1985 - 1988 evidovala ŠtB ako dôverníka Správy kontrarozviedky v
Bratislave s krycím menom PRELÁT v problematike rímskokatolícka cirkev. V jeho zväzku sa uvádza, že
"bol od roku 1985 spravodajsky využívaný na úrovni dôverníka pri rozpracovaní objekta prípadu "MIKI".
Za obdobie spolupráce podal celkovo 17 správ charakterizujúcich činnosť dr. Františka MIKLOŠKU v
prostredí Rímsko-katolíckeho farského úradu sv. Martina". Bednárik bol Mikloškovým zamestnávateľom,
a keď v roku 1987 Mikloško odišiel, stratil možnosť ďalšieho spravodajského využitia.
Ako zaujímavosť možno uviesť správu o dekonšpirácii už spmínaného agenta Juraja Luptáka (krycie
meno ZENON) využívaného na kontrolu Navrátila, prostredia CMBF UK a ľudí z okruhu Jána Korca.
Luptáka v apríli 1982 premiestnili na faru v Devínskej Novej Vsi. V júli 1982 k nemu neohlásene prišiel na
návštevu Ján Sucháň. V tom čase však uňho sedel Dušan Kemény, zhodou okolností aj Sucháňov
riadiaci dôstojník. Kemény následne musel referovať o dekonšpirácii agenta pred iným agentom.
... a na prach sa obrátiš
S pribúdajúcim vekom a zhoršujúcim sa zdravotným stavom sa požiadavky ŠtB na Navrátila
zmenšovali, v roku 1982 sa už nepočítalo s plnením náročnejších úloh. Zostávalo riadenie Pacem in terris
a pôsobenie na jeho členov, tiež sledovanie a ovplyvňovanie biskupa Gábriša, "aby sa vo svojej činnosti
ako biskup riadil podľa čsl. zákonov". Po dovŕšení sedemdesiatky mala byť tajná spolupráca v kategórii
agent ukončená a využívať ho mali už iba ako dôverníka.
Agent XII. správy ZNB František Marko (krycie meno MARTIN) podal v apríli 1984 správu o
Navrátilovej hospitalizácii a zlom zdravotnom stave, o ktorom sa dozvedel v redakcii Katolíckych novín.
Členovia redakcie spomínali aj Navrátilove vyjadrenia, že sa po vyliečení vzdá verejných funkcií a že
ľutuje, že sa v nich angažoval.
Spoluprácu s Gejzom Navrátilom, alias MEŠŤANOM, ukončila ŠtB v máji 1984 z dôvodu vyššieho
veku a zlého zdravotného stavu. Jozef Kozina však ukončenie spolupráce Navrátilovi neplánoval oznámiť
"nakoľko by to ťažko niesol, ale sa mu povie, že vzhľadom na jeho zdravotný stav sa s ním schôdzky
obmedzia". Navrátil zomrel 5. júna 1984.
Pyrrhovo víťazstvo?
Príbeh Gejzu Navrátila sa nečíta ľahko. Spolupráca časti kňazov s komunistickým režimom cirkev
podstatne oslabila. Kolaboranti z Pacem in Terris, predtým Mierového hnutia a predtým Katolíckej akcie
to s pomocou režimu, ktorý si uzurpoval veľké právomoci vo veci menovania do všetkých pozícií vrátane
biskupov, to dotiahli v spoločenskom rebríčku pomerne ďaleko. Dekani, poslanci... stačilo byť poslušný
komunistom a kývať ich plánom a požiadavkám. Režim volil rôzne taktiky boja proti cirkvám - začiatkom
50. rokov katolícku cirkev rozbíjal fyzicky v procesoch s najvyšším klérom, vyháňal rehoľníkov z kláštorov,
na prelome 50. a 60. rokoch čakal v podobe príslušníkov ŠtB pri východoch z väzníc a lágrov, aby
väzneným kňazom ponúkol pomocnú ruku - za povolenie vykonávať kňazské povolanie často očakával
niečo naspäť.
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Metódu biča a malého dvora nahradila metóda permanentného cukru v uvoľnených 60. rokoch a
možno rozumieť prenasledovaným kňazom, že jej po útrapách v lágroch a basách podľahli. Ostatne aj
biskup Gábriš bol v 60. rokoch tajným spolupracovníkom ŠtB (krycie meno DOKTOR) a bol aktívny aj v
prorežimnom Mierovom hnutí katolíckeho duchovenstva, čo sa neskôr zmenilo po jeho menovaní do
funkcie biskupa v roku 1973. Žiadny z jeho zväzkov sa síce nezachoval, Gábrišove protikomunistické
postoje v 70. a 80. rokoch však vieme pomerne dobre dokumentovať zo správ zachovaných v iných
zväzkoch (napríklad v Navrátilovom). Zvolenie krycieho mena BRUTUS pre Gábrišov osobný zväzok v
roku 1975 môže napovedať, čo si o Gábrišovi mysleli príslušníci ŠtB, s ktorými ešte prednedávnom
spolupracoval. Gábrišov prístup si na rozdiel od v rovnakom čase menovaného banskobystrického
biskupa Jána Feranca, aktívneho člena PIT, vyznamenaného Radom republiky z rúk Gustáva Husáka v
roku 1985, zaslúži rešpekt.
Celý príbeh by sa čítal oveľa horšie, keby voči kolaborantom v cirkvi neexistovala vnútorná a najmä
laická opozícia. Prenasledovaná, postihovaná, väznená, obklopená udavačmi, ale nakoniec aj napriek
ťažkým stratám víťazná. Čím viac sa odkrýva história odpadlíkov, tým viac stúpa rešpekt voči
naozajstným bojovníkom, ktorí nikdy nepodľahli mámeniu programovo korumpujúceho režimu,
zneužívajúceho všetky ľudské pochybenia. Naopak, aj za cenu osobných obetí vytvárali pôdu pre
slobodnejšiu krajinu, v ktorej dnes môžeme žiť.
Foto: Archív UPN, Wikimedia
-END
https://www.postoj.sk/30520/kolaboranti-v-cirkvi
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

49. Pocta najkrajšiemu bratislavskému námestiu
(12.02.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Marko Salini)

Sochy jedného z najkrajších námestí v Bratislave rozprávajú príbehy o území kontaminovanom
dejinami.
Historické uličky nášho hlavného mesta zdobí veľké množstvo sôch, ktoré príjemným spôsobom
dotvárajú a skrášľujú jeho celkovú atmosféru. Niektoré z nich vznikli len a len pre tento účel, iné zas ako
pripomienka rôznych historických udalostí. V Starom Meste nájdete desiatky rôznorodých sôch. Blog,
ktorý by si trúfol ich všetky opísať, by ledva niekto dokázal dočítať do konca. V tomto blogu som sa preto
zameral na zaujímavé sochy, ktoré, podľa môjho skromného názoru, zdobia najkrajšie námestie v
Bratislave, ktorým je Hviezdoslavovo námestie.
Každá z nich má za sebou nejaký pútavý príbeh. Každú z nich navrhol iný sochár. Na
Hviezdoslavovom námestí tak nájdete približne tucet sôch z rôzneho obdobia, od rôznych autorov, na
rôzne témy a motívy. Niektoré sú na svojom pôvodnom mieste, odkedy ich tam po prvýkrát slávnostne
odhalili. Iné sa presúvali z miesta na miesto podľa toho, aký režim práve zavládol. Mnohé z nich poškodili
vandali, ale aj napriek tomu sa na svoje miestečko po renovácii víťazoslávne vrátili.
Aj takto vyzeralo v nedávnej minulosti Hviezdoslavovo námestie
Sochy sú ideálnym príkladom a vďačným objektom toho, ako približovať obyvateľom mesta,
zahraničným turistom, či žiakom slávnu a bohatú históriu Bratislavy. Vďaka nim sa totiž bližšie zoznámite
s mnohými bratislavskými osobnosťami, či významnými udalosťami. Buďme vďační za to, že ich tu
máme. Zanechali ich nám tu talentovaní sochári, ktorých osud bol s Bratislavou spätý napríklad tým, že
sa tu narodili, alebo tu žili počas slávnych čias, kedy bola Bratislava nielen hlavným mestom Uhorska, ale
aj uhorským korunovačným mestom, vďaka čomu ich tak veľmi lákala.
Mnohé uvedené sochy sú majstrovskými dielami "v múzeu pod holým nebom", na ktoré počas roka
sadajú slnečné lúče, statočne odolávajú dažďovým kvapkám, snehovým vločkám a bohužiaľ aj
výfukovým plynom.
Hviezdoslavovo námestie nieslo pôvodne veľmi jednoduchý názov. Nebolo pomenované po žiadnej
významnej osobnosti, ani udalosti. Volalo sa jednoducho Promenáda. To sa zmenilo po tom, ako na
tomto mieste v roku 1937 osadili sochu P. O. Hviezdoslava. Známej promenáde, ktorá patrí medzi
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najkrajšie v našom hlavnom meste, sa nedávno dostalo veľkej pocty, kedy ju vychválil známy český
architekt Adam Gebrian vo svojej relácii "Gebrian versus Hviezdoslavovo námestie" s tým, že nám také
námestie môžu v Čechách len závidieť. Jeho reportáž si môžete pozrieť tu.
Postupne sa oboznámime so vzácnymi umeleckými dielami od takých majstrov, akými boli Jozef
Sartory, Tibor Bártfay, Alojz Rigele, Viktor Tilgner, či Jozef Kostka. Tieto mená si dobre pamätajte. Ich
diela totiž nie sú limitované len Hviezdoslavovým námestím. Môžete ich nájsť hneď na viacerých
miestach Bratislavy.
1. Morový stĺp, ako pripomienka smutných a krutých udalostí
Pozornosť púta na začiatku námestia pri moste SNP dominantný morový stĺp postavený v roku 1713
na pamiatku ukončenia morovej epidémie, ktorá postihla Bratislavu rok predtým a v dôsledku ktorej prišlo
o život 3860 obyvateľov. Autor morového stĺpu je žiaľ dodnes neznámy, avšak tri reliéfy, ktoré sa
tematicky vzťahujú na morovú epidémiu, sú dielom známeho bratislavského sochára Jozefa Sartoryho z
roku 1760. Osamotený morový stĺp tak doplnili po 47 rokoch. Reliéfy zobrazujú nasledovné udalosti:
Posledné pomazanie, Svätá Rozália a Pochovávanie mŕtveho.
Na fotografii je zachytený reliéf Pochovávanie mŕtveho. (Marko Salíni)
Na rohoch podstavca sú umiestnené sochy troch svätcov považovaných za ochrancov proti moru - sv.
Rochusa, sv. Karola Boromejského a sv. Andreja. Na samostatných podstavcoch sú umiestnené sochy
sv. Štefana, prvého uhorského kráľa a Panny Márie Immaculaty.
Na fotografii nižšie je zachytený jeden zo svätcov - sv. Karol Boromejský, ktorý je považovaný za
ochrancu moru preto, lebo v roku 1576, keď Miláno zasiahla morová epidémia, ktorá vyvolala medzi
šľachtou a duchovenstvom masový exodus, Karol ostal v meste, aby ľuďom pomáhal. Dom od domu
navštevoval chorých a umierajúcich a začiatkom roku 1577 mor začal ustupovať.
Jeden zo svätcov - sv. Karol Boromejský (Marko Salíni)
Na fotografii pod textom možno vidieť okolo morového stĺpu troch spomínaných svätcov a napravo od
nich prvého uhorského kráľa svätého Štefana, ktorý ma okolo svojej hlavy svätožiaru a na poduške
pozlátenú korunu. Keď najbližšie pôjdete okolo tejto vzácnej bratislavskej pamiatky, zastavte sa pri nej na
niekoľko minút a venujte jej svoju pozornosť. Prezrite si všetky tri reliéfy zachytávajúc smutné udalosti
dejín Bratislavy.
(Marko Salíni)
2. Slávna návšteva Hansa Christiana Andersena
Andresen rád cestoval. V roku 1841 sa plavil na lodi proti prúdu Dunaja z Pešti do Viedne a zastavil sa
aj v našom hlavnom meste. Svoje zážitky a postrehy si zaznamenával vo svojom denníku. V čase keď
navštívil Bratislavu, mal 36 rokov. Bolo to presne vo štvrtok 3. júla 1841. Zhruba dvanásť hodín - od
ôsmej rána až do večera - sa túlal po jej uličkách, kým loď, kotviaca neďaleko korunovačného pahorka,
nakladala uhlie. V jeho denníku je zmienka o dievčatku, ktoré rozprávkarovi dalo ružu, ale aj bratislavská
povesť, ako si ju Andersen zaznamenal do denníka. Píše, ako videl horieť Devín, ako navštívil
Bratislavský hrad, zaujal ho lodný most cez Dunaj a divadlo. Zo zápiskov tiež vyplýva, že rozprávkar mal
na ceste sprievodcu. Vlastne akoby bodyguarda, ktorého osobne poprosil dánsky konzul, aby Andersena
chránil. Andersen sa totiž vraj do všetkého miešal a potom mal z toho problémy.
Zo zápiskov jednoznačne vyplýva, ako Bratislava Andersenovi učarovala. V denníku doslova
píše - "Mám rád Pressburg, je taký živý a pestrý. V záhradách domčekov pod hradom vidieť nádherné
ruže a ešte krajšie deti." Viac ráz zdôraznil, akí krásni ľudia tu žijú, aj to, na čo všetko v Bratislave prišiel a
ako sa vnútorne očistil. Máloktorý spisovateľ zložil Bratislave taký hold, ako Andersen.
Socha H. Ch. Andersena od Tibora Bártfaya (Marko Salíni)
A tak vzniklo občianske združenie, ktoré sa zasadzovalo za to, aby na Hviezdoslavovom námestí, po
ktorom sa slávny rozprávkar prechádzal, vznikla jeho socha. Stalo sa tak v roku 2006 pri príležitosti 165.
výročia jeho návštevy Bratislavy. Súčasťou sochy sú postavičky z Andersenových rozprávok. Jej autorom
je známy slovenský sochár Tibor Bartfay, ktorý ju vytvoril ako dar deťom bez nároku na honorár. V jej
okolí sú v dlažbe uložené rôznofarebné kamene predstavujúce lupene kvetov. Dielo stálo štyri milióny
slovenských korún, peniaze venovali z veľkej časti súkromní sponzori.
Pri prechádzke si všimnite aj zadnú stranu sochy. Na chrbte H. Ch. Andresena sú zobrazené známe
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postavičky z jeho rozprávok. Na tabuli vedľa sochy je vyrytá veta z Andersenovho denníka: "Hádam si raz
spomeniete na cudzinca, ktorý navštívil vaše mesto".
Keď budete okolo sochy najbližšie prechádzať, všimnite si aj jej zadnú stranu. Na chrbte H. Ch.
Andresena sú zobrazené známe postavičky z jeho rozprávok.
Žiaľ, pamiatka na svetoznámeho rozprávkara neušla pozornosti vandalov. Bronzovú sochu Hansa
poškodil neznámy páchateľ, z podstavca sochy odlomil jednu z Andersenových rozprávkových
postavičiek - škaredé káčatko. Odvtedy socha nie je kompletná. Čoskoro sa však možno vráti na svoje
pôvodné mieste. Mnohí zanietenci sa o to snažia.
3. Nymfa so srnkou od Alojza Rigeleho
Fontánka z umelého kameňa s názvom "Nymfa so srnkou" (uvádza sa aj názov "Dievča so srnkou") je
len pár krokov od sochy H. Ch. Andersena. Podľa popisu je prisudzovaná Alojzovi Rigelemu a Róbertovi
Kuhmayerovi. Bratislavský okrášľovací spolok v roku 1938 vypísal konkurz na vyhotovenie fontány v
petržalskom Sade Janka Kráľa, ktorý vyhral slávny bratislavský rodák a uznávaný sochár Alojz Rigele.
Jeho sochy nájdete na mnohých miestach po celej Bratislave. Zo Starého Mesta stojí za zmienku socha
Krista Spasiteľa na na fasáde legendárnej Lekárne u Salvátora na Panskej ulici, ako aj socha sv. Alžbety
na nádvorí Prepoštského paláca na Kapitulskej ulici.
Nymfa so srnkou od Alojza Rigeleho (Marko Salíni)
Podľa pôvodného návrhu malo ísť o zobrazenie na skale sediacej lesnej nymfy v spoločnosti srny,
pričom nymfa sa mala pozerať na obrovitú, rozvalenú žabu, ktorá otočená k nej chrbtom vystrekuje z úst
tenký prúd vody vo vysokom oblúku. Dnes už ťažko zistíme, prečo si Rigele za tému súsošia vybral
nemeckú ľudovú rozprávku z diela bratov Grimmovcov, ktorá je v slovenskej verzii známa z diela Pavla
Dobšinského (rozprávka Jelenček). Označenie srnka by v tomto prípade malo nahradiť skôr označenie
"jelenček", keďže rozprávka hovorí o tom, ako kliatba zlej macochy premenila brata dievčiny na malého
jeleňa. Víťazný Rigeleho návrh sa nakoniec nerealizoval v dôsledku spoločensko-politickej situácie.
Vedenie mesta sa k projektu vrátilo až po Rigeleho smrti v roku 1940. A tak dva roky po jeho smrti mesto
poverilo sochára Róberta Kuhmayera, aby spracoval zjednodušenú verziu pôvodného návrhu. Socha,
ktorá mala byť pôvodne fontánou v Sade Janka Kráľa, tak nakoniec skrášľuje Hviezdoslavovo námestie.
4. Pocta bratislavskému rodákovi J. N. Hummelovi
Ďalšie cenné dielo sa nachádza len pár metrov od sochy "Nymfa so srnkou" pred budovou ambasády
Spolkovej republiky Nemecko. Je poctou slávnemu hudobnému skladateľovi Johannovi Nepomukovi
Hummelovi, ktorý sa narodil v Bratislave a na Klobúčnickej ulici dodnes môžete obdivovať jeho rodný
renesančný dom ukrytý pred zrakmi okoloidúcich za múrmi predajne s hudobninami Hummer Music.
Hummelov pamätník pred budovou Nemeckého veľvyslanectva (Marko Salíni)
Hummel patril vo svojej dobe k hudobným "celebritám" a dokonca bol žiakom aj veľkého Wolfganga
Amadea Mozarta. Autorom pomníka, pochádzajúceho z roku 1887, je známy bratislavský sochár Viktor
Oskar Tilgner. Finančné prostriedky potrebné na jeho zhotovenie pri príležitosti 50. výročia úmrtia J. N.
Hummela sa podarilo získať vďaka bratislavskému archivárovi Jánovi Batkovi, ktorý na tento účel
zorganizoval niekoľko benefičných koncertov a rôznych výstav. Zaujímavosťou je, že jedným z takýchto
koncertov bolo aj vystúpenie Franza Liszta, ktorý si Hummela veľmi vážil a finančné prostriedky za
vystúpenia v Bratislave venoval na realizáciu tohto pomníka. Vskutku šľachetné gesto. Liszt mal
Bratislavu rád. Mal tu veľa priateľov, dokonca tu zazneli premiéry niekoľkých jeho slávnych kompozícií.
Hummelov rodný dom na Klobúčnickej ulici skrytý za múrmi obchodu s hudobninami
Práve v tomto prípade ide o dielo, ktoré sa od svojho vzniku hneď niekoľkokrát premiestňovalo.
Pôvodne stálo pred budovou Slovenského národného divadla, kde ho nahradila socha P. O.
Hviezdoslava. Potom v parčíku neďaleko Slovenskej filharmónie, kde musel v toku 1945 ustúpiť pomníku
osloboditeľov. Potom ho presunuli pred Neszterov palác (dnešné Nemecké veľvyslanectvo),odtiaľ po
krátkom čase smeroval do záhrady Grassalkovičovho paláca, až sa nakoniec opäť vrátil pred budovu
Nemeckého veľvyslanectva, kde si ho v súčasnosti môžete prezrieť vo svojej plnej kráse. Je
obdivuhodné, že sa mu to nakoniec podarilo prežiť bež väčšej ujmy. Mnoho sôch v Starom Meste bolo
takto popremiestňovaných v dôsledku spoločenských zmien.
5. Busta Jána Krónera na budove kina Mladosť
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Keď budete kráčať ďalej smerom k Slovenskému národnému divadlu, môžete si všimnúť na fasáde
kina Mladosť dve pamätné tabule. Prvá pripomína jedno z bratislavských prvenstiev. V budove kina
Mladosť totiž od roku 1913 začalo pravidelne a bez prestávky premietať vôbec prvé verejné kino na
území Uhorska s názvom Elektro Bioscop. Bratislava bola prvým mestom v Uhorsku, ktoré malo svoje
vlastné kino. Chvályhodné prvenstvo. Na to nezabúdajme. Busta Jozefa Krónera, ako aj pamätná tabuľa
pripomínajúca spomínané prvenstvo, pribudla na tomto mieste v roku 2013.
Busta Jozefa Krónera na fasáde kina Mladosť (Marko Salíni)
Pamätná tabuľa venovaná osobnosti J. Krónera pripomína ďalšie prvenstvo. A to fakt, že film "Obchod
na korze", v ktorom J. Króner ukázal naplno svoje herecké majstrovstvo, získal v roku 1966 Oscara za
najlepší cudzojazyčný film. Zaujímavosťou je, že poľská herečka Ida Kaminska bola o rok na to
nominovaná na Oscara za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe (cenu nakoniec získala Liz
Taylor za úlohu Marthy vo filme Kto sa bojí Virginie Woolfovej?). Pri najbližšej prechádzke
Hviezdoslavovým námestím sa zastavte na tomto mieste a prečítajte si text oboch pamätných tabúľ, ktoré
pripomínajú slávnu bratislavskú históriu, ako aj úspech slovenskej kinematografie. Naozaj máme byť na
čo pyšní.
6. Pavol Országh Hviezdoslav hľadiaci na Slovenské národné divadlo
Na historickú budovu Slovenského národného divadla od roku 1937 úpenlivo hľadí P. O. Hviezdoslav,
ktorý dal názov jednému z najkrajších a najfrekventovanejších námestí v Bratislave. Pred ním sa na
tomto mieste nachádzal pomník vyššie spomínaného J. N. Hummela a ešte pred ním socha Petofiho,
ktorá dnes zdobí Medickú záhradu.
Petofiho sochu dnes nájdete v Medickej záhrade. Predtým však stála pred budovou SND. Po Petofim
prišiel Hummel, až sa na tomto mieste napokon v roku 1937 natrvalo usadil Hviezdoslav.
Hviezdoslavov pomník vytvorili sochári Vojtech Ihriský a Jozef Pospíšil v spolupráci s architektom
Júliusom Lehockým.
(Marko Salíni)
Pôvodne mali za sochou básnika v nadživotnej veľkosti stáť na polkruhovom pôdoryse kamenné stĺpy
a tie mali niesť kamenný architráv s textom z Hviezdoslavovej básne. Namiesto nich za sochou vysadili
rad tují. Hviezdoslav mal byť pôvodne vytesaný z bieleho talianskeho mramoru, sochu však nakoniec
odliali z bronzu. Socha stála pôvodne bližšie k divadlu. V deň jej odhalenia 26. septembra 1937 sa v
Slovenskom národnom divadle hrala Hviezdoslavova dráma Herodes a Herodias. Hviezdoslav tak už
nepretržite vyše 80 rokov hľadí na náš významný kultúrny svätostánok. Zatiaľ sa mu na tomto mieste
darí.
Socha Hviezdoslava bola ešte v roku 1947 omnoho bližšie k SND.
7. Ganymedova fontána od Viktora Tilgnera
Nakoniec sa dostávame na opačnom konci námestia k jednému z najkrajších a najvýznamnejších
umeleckých diel Starého Mesta. Ganymedova fontána od sochára Viktora Oskara Tilgnera je skutočným
bratislavským skvostom par excellence. Novú budovu SND odhalili v roku 1886 a dva roky po tom
Bratislavčania dostali ešte jeden pekný dar, akýsi bonus v podobe Ganymedovej fontány. U Tilgnera si ju
objednala Prvá bratislavská sporiteľňa. Ten hľadal inšpiráciu pre svoje nové dielo v Taliansku. Zaujala ho
napríklad
Korytnačia fontána na rímskom námestí Piazza Mattei poslúžila Tilgnerovi ako inšpirácia
Hlavným motívom fontány je staroveká báj o Ganymedovi, ktorý bol synom trójskeho kráľa Tróa, ktorý
dal meno slávnemu mestu. Povesť o jeho šarme sa doniesla až na bájnu horu Olymp. Mládencova krása
padla do oka samotnému Diovi. Rozhodol sa mladého Ganymeda prekabátiť podobným trikom, aký
použil už pri únose krásnej Európy, kedy sa premenil na býka. Tentoraz však zobral na seba podobu
vznešeného orla. Bronzová socha tak zachytáva akt únosu mladého Ganymeda samotným bohom bohov
Diom, ktorý si ho odnáša na Olymp, aby mu slúžil, ako božský čašník.
Zeus v podobe orla unáša mladého ničnetušiaceho Ganymeda. (Marko Salíni)
Pod bronzovou sochou môžeme vidieť nádrž, na okraji ktorej sedia tri dvojice vodných živočíchov.
Raky, žaby a korytnačky pripomínajú, že mesto Bratislava je bytostne späté s neďalekou riekou Dunaj.
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Žaba, rak a korytnačka (Marko Salíni)
Aj sochy pod riečnymi živočíchmi tú takpovediac dunajské. Postavičky detí držia v rukách štyri
najtypickejšie dunajské ryby - zubáča, kapra, sumca a šťuku.
(Marko Salíni)
8. Pamätník sviečkovej manifestácie
Medzi historickou budovou SND a budovou Slovenskej filharmónie sa v malom parčíku nachádza na
prvý pohľad nenápadný pamätník. Keď pristúpite bližšie k nemu, dočítate sa, že je venovaný pamiatke
sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988. Má zaujímavú symboliku, o ktorej ak vám nejaký sprievodca
nepovie, ťažko ju vylúštite. Keď som sa po prvýkrát na tento pamätník zadíval, symboliku som nepochopil
a tak som pátral. Zistil som, že trojuholníkový podklad symbolizuje Božiu moc. Kľúčovou časťou
pamätníka je však kamenná polguľa s priemerom jeden meter osadená rezom hore. V reze polgule sú
zapustené brúsené sklá, cez ktoré svieti svetlo ako symbol svetla sviece. Vylúštiť symboliku tohto
pamätníka dá určite zabrať nejednému znalcovi slovenskej histórie.
Pamätník sviečkovej manifestácie (Marko Salíni)
Na pamätníku je krátky nápis "Na počesť sviečkovej manifestácie 1988". Iniciátorom stavby
pamätníka bolo občianske združenie Hlbiny, ktoré chcelo poukázať na to, že manifestácia bola prvým
výraznejším ľudovým odporom proti komunistickému režimu na území Československa. Slávnostne
odhalený bol na tomto mieste v roku 2008 pri príležitosti 20. výročia sviečkovej manifestácie. Autorom
víťazného návrhu je výtvarník Patrik Kovačovský.
9. Pamätník padlým osloboditeľom Bratislavy
Len pár metrov od pamätníka venovanému sviečkovej manifestácii neujde pozornosti žiadneho
okoloidúceho ďalšia socha, resp. pamätník venovaný padlým pri oslobodzovaní Bratislavy počas II.
svetovej vojny. V bojoch o Bratislavu zahynulo 742 sovietskych, 470 nemeckých a maďarských vojakov a
121 civilistov. Tento pamätník pripomína ich hrdinskú smrť, ich boj proti nacizmu. Autorom alegorickej
bronzovej sochy v podobe ženskej postavy je známy slovenský sochár, zakladateľ slovenského
moderného sochárstva, Jozef Kostka. Pamätník odhalili 4. apríla 1950.
Pamätník padlým osloboditeľom Bratislavy (Marko Salíni)
Ako som v úvode spomínal, len samotná prechádzka Hviezdoslavovým námestím nám môže
vyrozprávať pohnutú vyše tristoročnú históriu nášho hlavného mesta, ako aj nášho mladého štátu, ktorý
bol pred rokom 1993 súčasťou niekoľkých štátnych útvarov. Morový stĺp je svedkom doby, kedy bolo
územie dnešnej Slovenskej republiky súčasťou Habsburskej monarchie. Andresen pricestoval do
Bratislavy v roku 1841, teda len 7 rokov predtým, ako týmto územím otriasla tzv. Uhorská revolúcia, ktorej
súčasťou bolo aj Slovenské povstanie. Hummelova socha, ako aj Ganymedova fontána, vznikli po ďalšej
významnej udalosti, po rakúsko-uhorskom vyrovnaní z roku 1867, v dôsledku čoho sa Habsburská
monarchia rozpadla na Rakúsko-Uhorskú monarchiu. Socha Hviezdoslava vznikla po tom, ako na
troskách Rakúsko-Uhorskej monarchie vznikol v roku 1918 nový štát Čechov a Slovákov,
Československá republika. Mladá republika si však neužila dlhý komfort na vytúžene budovanie
demokracie. Po mníchovských udalostiach vzniká Slovenský štát, satelit nacistického Nemecka. V tomto
období prišla sa svet socha Nymfa so srnkou. O krutých a smutných udalostiach tohto obdobia svedčí aj
tabuľa na fasáde kina Mladosť. Po konci II. svetovej vojny a obnoveniu Československa vyrástol na
Hviezdoslavovom námestí pamätník obetiam bojov o Bratislavu. Dejiny spred roka 1993 uzatvára
pamätník sviečkovej manifestácie.
Na ploche pár metrov štvorcových tak máme spletitú vyše tristoročnú históriu kúska strednej Európy.
Rakúsky spisovateľ Martin Pollack použil vo svojej nedávnej knihe Americký cisár veľmi trefné slovné
spojenie, ktorým pomenoval región Haliče, do konca prvej svetovej vojny súčasť rakúskej časti
Rakúsko-Uhorskej monarchie. Toto slovné spojenie by som si vypožičal a označil ním aj región dnešnej
Bratislavy, ako aj celého územia Slovenska, pretože ho naozaj vystihuje. Ide o slovné spojenie "územie
kontaminované dejinami". A naše územie takým naozaj je.
Priblížili sme si len pár sôch Starého Mesta, ako nemých svedkov slávnej histórie. Len jeho malú a
zanedbateľnú časť. V jeho zvyšku by sme našli ďalšie vzácne majstrovské diela, ktoré rozprávajú pútavé
a fascinujúceho príbehy. Či už ide o sochu sv. Martina so žobrákom od Georga Raphaela Donnera v
Dóme sv. Martina, ktorá je skutočným bratislavským pokladom, slávne Messerschmidtové charakterové

stránka č. 128

hlavy, ktorých kópie môžete vidieť v novej mestskej štvrti Zuckermandel, Bártfayova Bosorka v Podhradí,
Svätopluk pred Bratislavským hradom, Štefánik pre novou budovou SND, či súsošie Štúrovcov na
Námestí Ľudovíta Štúra, o ktorom som písal vo svojom blogu Bláznivý príbeh bratislavského
korunovačného pahorku. Ale o tom zas niekedy inokedy...
https://markosalini.blog.sme.sk/c/476023/pocta-najkrajsiemu-bratislavskemu-namestiu.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

50. Kresťanská jar 1988 hrozí kresťanskou zimou 2018 [akt.09:06:02]
(13.02.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Hostia, , s. -; Ondrej Prostredník)

Z vnútra KDH však na prahu tohtoročnej jari vanú čudné vetry. Svoju mrazivú silu berú kdesi za
Tatrami.
Autor je evanjelický teológ
Dobre, toho autentickejšieho kresťana Richard Vašečka ako-tak vysvetlil. Zároveň však potvrdil, že
určite nie je autentický kresťanský demokrat.
Lebo obsah tohto pojmu pre Európu už dávno pred ním definovali ľudia ako Konrad Adenauer či
Robert Schuman. Kresťanskej demokracii vložili do vienka také hodnoty, ako je liberálna demokracia,
právny štát a sociálne trhové hospodárstvo.
Áno, európski kresťanskí demokrati odvíjajú svoje politické princípy od kresťanského učenia o človeku
a spoločnosti. To však dnes celkom jednoznačne rešpektuje individuálne práva každého občana. V
záujme ochrany ľudskej dôstojnosti preto napríklad nemeckí kresťanskí demokrati síce brzdia prílišnú
liberalizáciu interrupcií, nikomu z nich však ani vo sne nenapadne, aby presadzoval ich zákaz, či
uvažoval o trestnoprávnych postihoch za podstúpenie umelého oplodnenia.
"
Arabská jar začala mohutným vzdutím demokratických síl proti diktátorom a korupcii. Veľmi skoro sa
však na nich priživili aj náboženskí fundamentalisti.
"
Z vnútra KDH však na prahu tohtoročnej jari vanú čudné vetry. Svoju mrazivú silu berú kdesi za
Tatrami. Tam poľskí kresťania vidia politické vyjadrenie svojich hodnôt v strane Právo a spravodlivosť. V
ich podaní zákon a justícia znamená popretie oddelenia súdnej a výkonnej moci.
Samozrejme zdôvodňujú to cieľom, ktorý je sympatický aj mnohým na Slovensku. Politická moc chce
v protikorupčnom zápale jednoducho vymeniť sudcov. Síce lákavá, ale neprípustná skratka, za ktorú
Poľsku v decembri minulého roka Európska komisia pohrozila spustením článku 7 Zmluvy o fungovaní
EÚ. Poľsko by sa tak mohlo stať členom EÚ bez práva hlasovať.
Úplnú kriminalizáciu interrupcií v Poľsku odvrátil len masívny občiansky odpor proti návrhu zákona z
dielne PiS. Rovnaký navrhovali slovenskí "autentickí" kresťanskí demokrati Jozef Mikloško a Štefan Kuffa
dávno pred tými poľskými ešte v decembri 2015. Do druhého čítania ho vtedy svojím hlasom tlačil aj
Richard Vašečka.
Natíska sa na prvé počutie absurdná paralela. Arabská jar začala mohutným vzdutím demokratických
síl proti diktátorom a korupcii. Veľmi skoro sa však na nich priživili aj náboženskí fundamentalisti.
Namiesto jari potom prišlo zmrazenie akýchkoľvek nádejí na slobodu. Celý región uvrhli do eskalujúceho
násilia a Európu naservírovali populistom všakovakej proveniencie.
V tejto analógii je Bratislavská sviečková manifestácia z marca 1988, od ktorej KDH odvodzuje svoje
revolučné tradície, nesporne slovenskou kresťanskou jarou. V napätí nás teraz drží otázka, či sa snem
KDH v marci 2018 v snahe mobilizovať "autentického" kresťanského voliča, nezapíše do dejín ako nástup
slovenskej kresťanskej zimy.
https://komentare.sme.sk/c/20759602/krestanska-jar-1988-hrozi-krestanskou-zimou-2018.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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51. Kresťanská jar 1988 hrozí kresťanskou zimou 2018
(13.02.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Hostia, , s. -; Ondrej Prostredník)

Z vnútra KDH však na prahu tohtoročnej jari vanú čudné vetry. Svoju mrazivú silu berú kdesi za
Tatrami.
Autor je evanjelický teológ
Dobre, toho autentickejšieho kresťana Richard Vašečka ako-tak vysvetlil. Zároveň však potvrdil, že
určite nie je autentický kresťanský demokrat.
Lebo obsah tohto pojmu pre Európu už dávno pred ním definovali ľudia ako Konrad Adenauer či
Robert Schuman. Kresťanskej demokracii vložili do vienka také hodnoty ako je liberálna demokracia,
právny štát a sociálne trhové hospodárstvo.
Áno, európski kresťanskí demokrati odvíjajú svoje politické princípy od kresťanského učenia o človeku
a spoločnosti. To však dnes celkom jednoznačne rešpektuje individuálne práva každého občana. V
záujme ochrany ľudskej dôstojnosti preto napríklad nemeckí kresťanskí demokrati síce brzdia prílišnú
liberalizáciu interrupcií, nikomu z nich však ani vo sne nenapadne, aby presadzoval ich zákaz, či
uvažoval o trestnoprávnych postihoch za podstúpenie umelého oplodnenia.
((piano))"
Arabská jar začala mohutným vzdutím demokratických síl proti diktátorom a korupcii. Veľmi skoro sa
však na nich priživili aj náboženskí fundamentalisti.
"
Z vnútra KDH však na prahu tohtoročnej jari vanú čudné vetry. Svoju mrazivú silu berú kdesi za
Tatrami. Tam poľskí kresťania vidia politické vyjadrenie svojich hodnôt v strane Právo a spravodlivosť. V
ich podaní zákon a justícia znamená popretie oddelenia súdnej a výkonnej moci.
Samozrejme zdôvodňujú to cieľom, ktorý je sympatický aj mnohým na Slovensku. Politická moc chce
v protikorupčnom zápale jednoducho vymeniť sudcov. Síce lákavá, ale neprípustná skratka, za ktorú
Poľsku v decembri minulého roka Európska komisia pohrozila spustením článku 7 Zmluvy o fungovaní
EÚ. Poľsko by sa tak mohlo stať členom EÚ bez práva hlasovať.
Úplnú kriminalizáciu interrupcií v Poľsku odvrátil len masívny občiansky odpor proti návrhu zákona z
dielne PiS. Rovnaký navrhovali slovenskí "autentickí" kresťanskí demokrati Jozef Mikloško a Štefan Kuffa
dávno pred tými poľskými ešte v decembri 2015. Do druhého čítania ho vtedy svojím hlasom tlačil aj
Richard Vašečka.
Natíska sa na prvé počutie absurdná paralela. Arabská jar začala mohutným vzdutím demokratických
síl proti diktátorom a korupcii. Veľmi skoro sa však na nich priživili aj náboženskí fundamentalisti.
Namiesto jari potom prišlo zmrazenie akýchkoľvek nádejí na slobodu. Celý región uvrhli do eskalujúceho
násilia a Európu naservírovali populistom všakovakej proveniencie.
V tejto analógii je Bratislavská sviečková manifestácia z marca 1988, od ktorej KDH odvodzuje svoje
revolučné tradície, nesporne slovenskou kresťanskou jarou. V napätí nás teraz drží otázka, či sa snem
KDH v marci 2018 v snahe mobilizovať "autentického" kresťanského voliča, nezapíše do dejín ako nástup
slovenskej kresťanskej zimy.
https://komentare.sme.sk/c/20759602/krestanska-jar-1988-hrozi-krestanskou-zimou-2018.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

52. Hrozí kresťanská zima 2018?
(14.02.2018; Sme; mut. , názory , s. 10; Ondrej Prostredník)

Dobre, toho autentickejšieho kresťana Richard Vašečka akotak vysvetlil. Zároveň však potvrdil, že
určite nie je autentický kresťanský demokrat. Lebo obsah tohto pojmu pre Európu už dávno pred ním
definovali ľudia ako Konrad Adenauer či Robert Schuman. Kresťanskej demokracii vložili do vienka také
hodnoty, ako je liberálna demokracia, právny štát a sociálne trhové hospodárstvo. Áno, európski
kresťanskí demokrati odvíjajú svoje politické princípy od kresťanského učenia o človeku a spoločnosti. To
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však dnes celkom jednoznačne rešpektuje individuálne práva každého občana. V záujme ochrany ľudskej
dôstojnosti preto napríklad nemeckí kresťanskí demokrati síce brzdia prílišnú liberalizáciu interrupcií,
nikomu z nich však ani vo sne nenapadne, aby presadzoval ich zákaz, či uvažoval o trestnoprávnych
postihoch za podstúpenie umelého oplodnenia. Z vnútra KDH však na prahu tohtoročnej jari vanú čudné
vetry. Svoju mrazivú silu berú kdesi za Tatrami. Tam poľskí kresťania vidia politické vyjadrenie svojich
hodnôt v strane Právo a spravodlivosť. V ich podaní zákon a justícia znamená popretie oddelenia súdnej
a výkonnej moci. Samozrejme zdôvodňujú to cieľom, ktorý je sympatický aj mnohým na Slovensku.
Politická moc chce v protikorupčnom zápale jednoducho vymeniť sudcov. Síce lákavá, ale neprípustná
skratka, za ktorú Poľsku v decembri minulého roka Európska komisia pohrozila spustením článku 7
Zmluvy o fungovaní EÚ. Poľsko by sa tak mohlo stať členom EÚ bez práva hlasovať. Úplnú kriminalizáciu
interrupcií v Poľsku odvrátil len masívny občiansky odpor proti návrhu zákona z dielne PiS. Rovnaký
navrhovali slovenskí "autentickí" kresťanskí demokrati Jozef Mikloško a Štefan Kuffa dávno pred tými
poľskými ešte v decembri 2015. Do druhého čítania ho vtedy svojím hlasom tlačil aj Richard Vašečka.
Natíska sa na prvé počutie absurdná paralela. Arabská jar začala mohutným vzdutím demokratických síl
proti diktátorom a korupcii. Veľmi skoro sa však na nich priživili aj náboženskí fundamentalisti. Namiesto
jari potom prišlo zmrazenie akýchkoľvek nádejí na slobodu. Celý región uvrhli do eskalujúceho násilia a
Európu naservírovali populistom všakovakej proveniencie. V tejto analógii je Bratislavská sviečková
manifestácia z marca 1988, od ktorej KDH odvodzuje svoje revolučné tradície, nesporne slovenskou
kresťanskou jarou. V napätí nás teraz drží otázka, či sa snem KDH v marci 2018 v snahe mobilizovať
"autentického" kresťanského voliča, nezapíše do dejín ako nástup slovenskej kresťanskej zimy. Autor je
evanjelický teológ
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

53. Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom začne 10. ročník
(26.02.2018; www.dobrenoviny.sk; , 20:02, s. -; TASR)

Prihlasovanie spúšťame práve v tieto dni, keď si pripomíname Február 1948, aby sme poukázali na
realitu komunistického režimu, ktorého obete mapujú mladí ľudia, uviedla koordinátorka D. Kachútová.
Prezident Andrej Kiska prijal študentov, účastníkov projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s
komunizmom. Projekt zorganizovalo OZ Nenápadní hrdinovia spolu s Konfederáciou politických väzňov
Slovenska a Múzeom zločinov a obetí komunizmu. - Foto: TASR - Michal Svítok
Bratislava 26. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Nenápadní hrdinovia začalo prihlasovanie
študentov a učiteľov, ktorí sa zapojili do uplynulých deviatich ročníkov projektu Nenápadní hrdinovia v
zápase s komunizmom.
"Prihlasovanie spúšťame práve v tieto dni, keď si pripomíname smutný Február 1948, aby sme
poukázali na realitu komunistického režimu, ktorého obete mapujú mladí ľudia s cieľom spoznať odvahu
nenápadných hrdinov i dobu, ktorá bola proti človeku," zdôvodňuje koordinátorka OZ Nenápadní
hrdinovia Dorota Kachútová.
Zároveň dodala, že v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii, Nadáciou Konrada Adenauera,
Združením kresťanských senior a ďalšími partnermi pripravujú v predvečer 30. výročia Sviečkovej
manifestácie 24. marca o 15.30 hodine rekonštrukciu zhromaždenia i policajného zásahu na
bratislavskom Hviezdoslavovom námestí s dobovými vozidlami a technikou, ako aj stretnutie s účastníkmi
manifestácie z roku 1988.
Nasledujúci deň, 25. marca o 16.00 h, presne k 30. výročiu manifestácie slávnostne otvoria jubilejný
10. ročník tohto projektu za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a bývalého prezidenta Nemecka
Joachima Gaucka v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Projekt otvorí jeho zakladateľ František
Neupauer, ktorému bola udelená cena OZ Človek v ohrození a nedávno aj cena Nadácie Antona Tunegu
za prínos v oblasti vzdelávania o období neslobody.
"Očakávame okolo 110 účastníkov podujatia aj zo zahraničia, nakoľko mnohí bývalí účastníci projektu
sú dnes pracujúci či vysokoškoláci po celom svete," dodala Kachútová.
×
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https://www.dobrenoviny.sk/c/125825/projekt-nenapadni-hrdinovia-v-zapase-s-komunizmom-zacne-10-ro
cnik
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

54. Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom začne 10. ročník
(26.02.2018; www.24hod.sk; Kultúra, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Prezident Andrej Kiska prijal študentov, účastníkov projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s
komunizmom. Projekt zorganizovalo OZ Nenápadní hrdinovia spolu s Konfederáciou politických väzňov
Slovenska a Múzeom zločinov a obetí ...
Bratislava 26. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Nenápadní hrdinovia začalo prihlasovanie
študentov a učiteľov, ktorí sa zapojili do uplynulých deviatich ročníkov projektu Nenápadní hrdinovia v
zápase s komunizmom.
"Prihlasovanie spúšťame práve v tieto dni, keď si pripomíname smutný Február 1948, aby sme
poukázali na realitu komunistického režimu, ktorého obete mapujú mladí ľudia s cieľom spoznať odvahu
nenápadných hrdinov i dobu, ktorá bola proti človeku," zdôvodňuje koordinátorka OZ Nenápadní
hrdinovia Dorota Kachútová.
Zároveň dodala, že v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii, Nadáciou Konrada Adenauera,
Združením kresťanských senior a ďalšími partnermi pripravujú v predvečer 30. výročia Sviečkovej
manifestácie 24. marca o 15.30 hodine rekonštrukciu zhromaždenia i policajného zásahu na
bratislavskom Hviezdoslavovom námestí s dobovými vozidlami a technikou, ako aj stretnutie s účastníkmi
manifestácie z roku 1988.
Nasledujúci deň, 25. marca o 16.00 h, presne k 30. výročiu manifestácie slávnostne otvoria jubilejný
10. ročník tohto projektu za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a bývalého prezidenta Nemecka
Joachima Gaucka v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Projekt otvorí jeho zakladateľ František
Neupauer, ktorému bola udelená cena OZ Človek v ohrození a nedávno aj cena Nadácie Antona Tunegu
za prínos v oblasti vzdelávania o období neslobody.
"Očakávame okolo 110 účastníkov podujatia aj zo zahraničia, nakoľko mnohí bývalí účastníci projektu
sú dnes pracujúci či vysokoškoláci po celom svete," dodala Kachútová.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/projekt-nenapadni-hrdinovia-v-zapase-s-komunizmom-zacne-10-rocnik-cl570005.ht
ml
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

55. Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom začne 10. ročník
(26.02.2018; www.teraz.sk; .SK, 17:07, s. -; TASR, Daniel Forgács)

Prihlasovanie spúšťame práve v tieto dni, keď si pripomíname Február 1948, aby sme poukázali na
realitu komunistického režimu, ktorého obete mapujú mladí ľudia, uviedla koordinátorka D. Kachútová.
Bratislava 26. februára (TASR) - Občianske združenie (OZ) Nenápadní hrdinovia začalo prihlasovanie
študentov a učiteľov, ktorí sa zapojili do uplynulých deviatich ročníkov projektu Nenápadní hrdinovia v
zápase s komunizmom.
"Prihlasovanie spúšťame práve v tieto dni, keď si pripomíname smutný Február 1948, aby sme
poukázali na realitu komunistického režimu, ktorého obete mapujú mladí ľudia s cieľom spoznať odvahu
nenápadných hrdinov i dobu, ktorá bola proti človeku," zdôvodňuje koordinátorka OZ Nenápadní
hrdinovia Dorota Kachútová.
Zároveň dodala, že v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii, Nadáciou Konrada Adenauera,
Združením kresťanských senior a ďalšími partnermi pripravujú v predvečer 30. výročia Sviečkovej
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manifestácie 24. marca o 15.30 hodine rekonštrukciu zhromaždenia i policajného zásahu na
bratislavskom Hviezdoslavovom námestí s dobovými vozidlami a technikou, ako aj stretnutie s účastníkmi
manifestácie z roku 1988.
Nasledujúci deň, 25. marca o 16.00 h, presne k 30. výročiu manifestácie slávnostne otvoria jubilejný
10. ročník tohto projektu za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a bývalého prezidenta Nemecka
Joachima Gaucka v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Projekt otvorí jeho zakladateľ František
Neupauer, ktorému bola udelená cena OZ Človek v ohrození a nedávno aj cena Nadácie Antona Tunegu
za prínos v oblasti vzdelávania o období neslobody.
"Očakávame okolo 110 účastníkov podujatia aj zo zahraničia, nakoľko mnohí bývalí účastníci projektu
sú dnes pracujúci či vysokoškoláci po celom svete," dodala Kachútová.
http://www.teraz.sk/magazin/projekt-nenapadni-hrdinovia-v-zapase/310769-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

56. Študenti z projektu Nenápadní hrdinovia oslávia 25. marec s
prezidentom
(26.02.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, fne; ml ))

<p>Študenti z projektu Nenápadní hrdinovia oslávia 25. marec s prezidentom P:3, 26. 02. 2018 10:40,
DOM Bratislava 26. februára (TK KBS) V týchto dňoch začalo občianske združenie Nenápadní hrdinovia
prihlasovanie študentov a učiteľov z celého Slovenska, ktorí sa v minulosti zapojili do deviatich ročníkov
projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. V spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii,
Nadáciou Konrada Adenauera, Združením kresťanských senior a ďalšími partnermi pripravujú v
predvečer 30. výročia Sviečkovej manifestácie 24. marca 2018 o 15:30 h rekonštrukciu manifestácie a
policajného zásahu na Hviezdoslavovom námestí s dobovými vozidlami a technikou a stretnutie s
účastníkmi manifestácie z roku 1988. V nedeľu 25. marca 2018 o 16:00 h, presne v deň 30. výročia
manifestácie, slávnostne otvoria jubilejný X. ročník projektu Nenápadní hrdinovia za účasti prezidenta SR
Andreja Kisku a bývaleho prezidenta Nemecka Joachima Gaucka v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca. Projekt slávnostne otvorí jeho zakladateľ František Neupauer, ktorému bola udelená cena
Človeka v ohrození a pred pár dňami aj cena Nadácie Antona Tunegu za prínos v oblasti vzdelávania o
období neslobody. "Očakávame okolo 110 účastníkov podujatia a doslova môžeme povedať, že "z celého
sveta" nakoľko mnohí bývalí účastníci projektu sú dnes pracujúci, či vysokoškoláci po celom svete,"
uviedla koordinátorka OZ Nenápadní hrdinovia D. Kachutová. "Prihlasovanie spúšťame práve v tieto dni,
keď si pripomíname smutný Február 1948, aby sme poukázali na realitu komunistického režimu, ktorého
obete mapujú mladí ľudia s cieľom spoznať odvahu nenápadných hrdinov i dobu, ktorá bola proti
človeku." Bližšie informácie o projekte je možné nájsť na facebooku Nenápadní hrdinovia, na webovej
stránke www.november89.eu alebo na mobilnom čísle 0905 783 748. Koordinárkou podujata je D.
Kachútová (kachuti@gmail.com). Koordinátor podujatia za bývalých účastníkov projektu je M. Štefánik,
Stropkov (stefanik.matej@gmail.com) (Poznámka: Snímka ilustračná). TK KBS informoval František
Neupauer
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180226029
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

57. Mesiac tridsiateho výročia
(01.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Tomas Bily)

sviečkovej manifestácie. Už viac symbolické tieto dni ani nemôžu byť. Aj keby nás tam prišlo iba
toľko ako v roku 1988, už teraz vieme, že je čas opäť pohnúť dejinami.
Myslieť si, že skočíme rovnými nohami do rozvinutej demokracie po skončení toho autoritatívneho
stranícko-byrokratického kapitalizmu v roku 1989 bolo škodlivo naivné od ľudí, ktorí boli tak ubytí tým
zriadením, že im nič iné nezostávalo.
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Naša generácia má už za sebou tréning celospoločenských demonštrácii (vo význame preukázania
nevôle s vládou- základným prostriedkom demokracie), takže naša generácia vie, že to nie je doslovne
"LEN TAK" zmeniť zriadenie a zároveň má oveľa sebavedomejšie presvedčenie, že to JE MOŽNÉ. Tento
priam paradox z nás robí oveľa viac odhodlaným spoločenstvom to dokázať a tento krát poriadne, žiadne
následné prenechávanie rozhodovania na iných. Tu ani nie je priestor na dohadovanie sa na urovnaní, tu
je jednoznačná skutočnosť, ktorá sa musí vyriešiť do konca. To z tejto situácie stráca opar krehkej
"zamatovosti", ale práve naopak stavia nás do pozície rozhodnej a priamej spoluzodopovednosti za
konečné vyriešenie týchto politických dlhoročných hier. Princíp Occamovej britvy bude musieť byť
nastolený v celom spoločenskom meradle a priestor pre bankovkové zaslepujúce divadlá skončia.
Je to vývin. Po tridsiatich rokoch vstupujeme touto krízou spoločnosti do ďalšieho obdobia, kde
červené čiary deliace minulosť od budúcnosti nemajú miesto.
Želám všetkým spoluobčanom, aby sa zhostili tejto dejinnej chvíle s pevným postojom a priamym
pohľadom, že pomáhame vyriešiť, nielen vraždu, nielen podvody, nielen situáciu minimálne v európskom
meradle, ale aj vlastnú a možno aj civilizačnú zneúcťovanú a zneužívanú minulosť, teda dejiny.
Práve sme sa ako krajina otvorene postavili organizovanému zločinu nadnárodnej úrovne. Začal to
Ján Kuciak a toto je len začiatok.
Zachovajme si chladné hlavy a rozvážne emócie, už sme stratili dosť. Toto musí byť kategorické a
prísne odsúdenie násilia vo všetkých podobách, o tom je právna a etická spoločnosť, že si budujeme
vymožiteľné práva, povinnosti a aj tresty bez rozdielu.
25.marec 1988 Sviečková manifestácia. Začiatok zmeny 40-ročného režimu.
2.marec 2018 Začiatok konca 30-ročnej éry rannej demokracie moderného typu
https://tomasbily.blog.sme.sk/c/477649/mesiac-tridsiateho-vyrocia.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

58. Tím Rady pre mládež zverejnil šiestu katechézu v duchovnej príprave
P18
(01.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, sbi; ml ))

<p>Tím Rady pre mládež zverejnil šiestu katechézu v duchovnej príprave P18 P:3, 01. 03. 2018
10:27, DOM Bratislava 1. marca (TK KBS) Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) zverejnil šiestu zo série deviatich katechéz v duchovnej príprave Národného stretnutia
mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. Prináša ju na stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti Odvážny rok). Prvých päť pozvalo mladých k odvahe zmeniť
sa, dôverovať, rozmýšľať, odvahe žiť v pravde a odvahe nechať sa uzdraviť. Najnovšia je o odvahe
uveriť. Novinka začína opäť špeciálnym listom pre mladých ľudí. Napísal ho františkán Filip Čierny, ktorý
stojí aj za textom novej adorácie. Katechéza tiež prináša aj nové aktivity. Seriál mariánskych modlitieb od
rožňavského biskupa Stanislava Stolárika približuje tentokrát najznámejší chválospev Magnifikat.
Katechéza prináša aj špeciálnu novinku. Tento mesiac si pripomenieme 30. výročie Sviečkovej
manifestácie. Tím P18 k tomuto výročiu venoval jednu špeciálnu aktivitu Odvaha sviec. Súčasťou
katechézy je aj nová divadelná hra. Napísal ju salezián Maroš Husár. Záverečnou časťou je nová pieseň
Odvážneho roka. Skladbu "Večný prístav" vytvorila Táňa Danková so skupinou FireFly. . ďżĽ Príprava
"Odvážny rok" začala po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana. Za každou
novinkou, ktorá pripraví mladých na P18 v Prešove a SDM v Paname, stojí tím skúsených lektorov.
Počas celej prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s
vodou a s odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov, katechétov a učiteľov. Odvážny
rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok. Prípravu Národného
stretnutia mládeže P18 v Prešove je možné podporiť na čísle účtu IBAN: SK27 0200 0000 0034 3335
3358, alebo darcovskou sms v tvare DMS medzera P18 na číslo 877. Cena DMS je 2eur v sieti
operátorov O2, Orange a Telekom. P18 z nej dostane 96%. TK KBS informoval Komunikačný tím P18
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180301023

stránka č. 134

[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

59. Tím Rady pre mládež zverejnil šiestu katechézu v duchovnej príprave
P18
(02.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Bratislava 2. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zverejnil šiestu zo série
deviatich katechéz v duchovnej príprave Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní
mládeže (SDM) v Paname. Prináša ju na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk(v časti Odvážny
rok). Prvých päť pozvalo mladých k odvahe zmeniť sa, dôverovať, rozmýšľať, odvahe žiť v pravde a
odvahe nechať sa uzdraviť. Najnovšia je o odvahe uveriť.
P18
Novinka začína opäť špeciálnym listom pre mladých ľudí. Napísal ho františkán Filip Čierny, ktorý stojí
aj za textom novej adorácie. Katechéza tiež prináša aj nové aktivity. Seriál mariánskych modlitieb od
rožňavského biskupa Stanislava Stolárika približuje tentokrát najznámejší chválospev Magnifikat.
Katechéza prináša aj špeciálnu novinku. Tento mesiac si pripomenieme 30. výročie Sviečkovej
manifestácie. Tím P18 k tomuto výročiu venoval jednu špeciálnu aktivitu Odvaha sviec. Súčasťou
katechézy je aj nová divadelná hra. Napísal ju salezián Maroš Husár. Záverečnou časťou je nová pieseň
Odvážneho roka. Skladbu "Večný prístav" vytvorila Táňa Danková so skupinou FireFly. .
Príprava "Odvážny rok" začala po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa
Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých na P18 v Prešove a SDM v Paname, stojí tím
skúsených lektorov. Počas celej prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola
Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov, katechétov a
učiteľov. Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.
Prípravu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove je možné podporiť na čísle účtu IBAN: SK27
0200 0000 0034 3335 3358, alebo darcovskou sms v tvare DMS medzera P18 na číslo 877. Cena DMS
je 2E v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. P18 z nej dostane 96%.
TK KBS informoval Komunikačný tím P18
https://www.hlavnespravy.sk/tim-rady-pre-mladez-zverejnil-siestu-katechezu-v-duchovnej-priprave-p18/13
30524
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

60. Smutná doba pôstna, smutná duša moja
(04.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Peter Ďuroška)

Roky končiace sa osmičkou boli v našej spoločnosti často poznamenané pohnutými udalosťami. Po
rokoch 1918, 1938, 1948, 1968, 1988 sa k nim pridáva aj rok 2018.
Možno nie vedome a dobrovoľne, ale určite vo vážnej veci. Tak zvyknú kresťania hodnotiť hriechy - na
všedné (ľahké) a ťažké (smrteľné). Musia byť vedomé, dobrovoľné a na okolnostiach závisí, či sú
spáchané vo vážnej alebo menej dôležitej veci. Príkazy Desatora sú zhrnuté jasne.
Smutná pôstna doba trvá štyridsať dní, nedele však pôstu nepodliehajú, lebo sú dňami Pána. Sú
dňami vzkriesenia, dňami víťazstva života nad smrťou, dobra nad zlom, spravodlivosti nad hriechom.
Ostatné dni týždňa sú dňami, keď je duša človeka smutná až na smrť kríža ako bola tá Ježišova.
V marci 1988 som bol študentom teológie v Bratislave. 25. marca bola zorganizovaná pokojná
sviečková manifestácia na protest proti neľudskému komunistickému režimu. Štyridsať rokov trvajúca
devastácia morálnych hodnôt v spoločnosti už nemohla dlhšie vydržať. Vtedajšia štátna moc nariadila
zatvoriť náš jediný slovenský bohoslovecký seminár, aby sme sa na tomto modlitebnom zhromaždení
nezúčastnili. Všetkých nás poslali domov. Napriek tomu sa niektorí na sviečkovom pochode objavili. O
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rok sme štrngali už potom na hlavnom námestí. Padla vláda, padla vedúca úloha strany, padol zločinecký
režim.
A to mám byť teraz po tridsiatich rokoch od nežnej revolúcie azda ticho? Napätie v spoločnosti ma
opäť nenecháva ľahostajným. A bolo by mi beda, keby som opäť nehlásal a nevyjadroval zroneným
potešenie, pozostalým úprimnú sústrasť.
Vedomé, klamlivé a zavádzajúce masírovanie slušných ľudí, ba až vymývanie mozgov nezmyselnými
argumentmi ministra vnútra v priamom prenose RTVS ma dvíhali z pohodlného kresla obývačky. Celý
týždeň som bol pohltený rôznymi verziami o vražde novinára Jána Kuciaka so snúbenicou. Sledoval som
komentáre, analýzy, dával som čas a priestor renomovaným odborníkom i novinárom. Ale dnes, v
nedeľu, v Pánov deň, pohár mojej trpezlivosti pretiekol. Cez túto presmutnú dobu pôstu som počas
všedných dní týždňa počúval obviňovanie a osočovanie politikov, sledujúc ich mocenské ambície. V
dnešný sviatočný deň vzkriesenia s veľkou nádejou očakávam prejav štátnika, nie politika, prejav
prezidenta republiky. Ak celý kontext udalostí nepochopili mocnári tohto sveta, ovládaní mafiou a
oligarchami v krajine, bezcharakterné kreatúry, ktoré konajú v návale strachu o svoje pozície, tak prvý
muž štátu môže byť svetlou výnimkou.
Pôst, modlitba a almužna sú prostriedkami pokánia v svätopôstnom čase. Občerstviť sa pôstom,
obohatiť sa darovanou almužnou a očistiť sa modlitbou. Takto sa díva na skutky pokánia sv. Augustín. Čo
urobíme my, keď je naša duša tak zanovito smutná, zmietaná v úzkostiach? Odpoveď Ježišových
apoštolov by bola: poďme a zomrime s ním. Poďme a vyjdime opäť do ulíc ako v rokoch 1988 a 1989,
keď sme porazili jedno morálne zlo. Teraz nás tu ovláda druhé, ešte horšie, s dosahom mafiánskych
praktík až k predsedovi vlády. Nemôže to tu dlho trvať, netolerujme túto donebavolajúcu vraždu. Ani ja
neverím v jej nezávislé vyšetrenie pod vedením skorumpovaných ľudí.
Čingiz Ajtmatov vo svojom románe Popravisko kladie otázku pútnika: vedie táto cesta ku chrámu?
Keď dostane odpoveď nie, tak hovorí: načo je komu takáto cesta, ktorá nevedie ku chrámu Bohorodičky?.
Načo je komu taká cesta, ktorá nás nevedie k spáse? Vedome, dobrovoľne a v odpovedi svedomia, že to
tu na zemi má ešte vôbec nejaký význam.
Páni, odstúpte! Nezavádzajte a nezavadzajte! Rok 2018 môže byť rokom vytriezvenia z opojenia
mocou, rokom novej nádeje, rokom vzkriesenia Slovenska k pravej demokracii. Veľká noc sa blíži!
https://duroska.blog.sme.sk/c/477943/smutna-doba-postna-smutna-dusa-moja.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

61. Výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej televízie LUX (10)
(05.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TV LUX, elo; ml ))

<p>Výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej televízie LUX (10) P:3, 05. 03. 2018 08:30,
DOM Bratislava 5. marca (TK KBS) Prinášame výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej
televízie LUX (10). ------------------------------------------------ Pondelok 5. marca 2018: - 7:40 h Týždeň s...
(Farnosť Hubošovce) Krátky príspevok o farnosti, ktorá sa zapája do týždňových modlitieb za Televíziu
LUX. - 17:30 h Doma je doma (Výtvarná súťaž Pre Klbko) Spustenie výtvarnej súťaže Pre Klbko tento rok
viac súvisí s 10. výročím, ktoré TV LUX slávi. Klbko je zvedavý na rôzne profesie, ktoré v televízii treba, a
tak sa stretne so zvukárom, kameramanom i strihačom. A nakoniec vyzve deti, aby sa aj tento rok zapojili
do výtvarnej súťaže. Utorok 6. marca 2018: - 17:30 h Doma je doma (Odvážny rok - O2H uveriť) Peter
kráčajúci po mori, Peter topiaci sa, Peter kričiaci o pomoc... Ale tiež stovky odvážnych ľudí so sviecami v
rukách a modlitbou na perách, čeliaci vodným delám... Odvaha uveriť je ďalšou témou duchovnej
prípravy na P18 a SDM v Paname. Odvážny rok pokračuje s Palim Dankom a jeho
hosťami - františkánom Filipom Čiernym, saleziánom Marošom Husárom a pamätníkmi Sviečkovej
manifestácie z roku 1988. - 21:45 h Pod sudánskym slnkom V Južnom Sudáne poznajú Miroslava
Spišiaka ako zanieteného kňaza, ale aj ako pracovitého elektrikára. Keď ho zavolajú rehoľné sestričky či
slovenskí dobrovoľníci, ochotne opravuje pokazené elektrické zariadenia, čerpadlá, slnečné kolektory...
Život v jednej z najmladších krajín sveta je poznačený desaťročia trvajúcim konfliktom. Napriek
aktuálnemu prímeriu nad krajinou visí hrozba ďalšieho krviprelievania. Streda 7. marca 2018: - 20:30 h
Fundamenty (Tretie prikázanie - svätiť sviatočný deň) Diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus
Katolíckej cirkvi. - 21:50 h Viera v Rusku: Biskup Maletský, don Bosco z Petrohradu Anton Maletský sa
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stal kňazom, aby mohol bojovať proti úpadku morálnych hodnôt. Sovietsky režim zakázal všetky cirkevné
školy a sirotince. Otec Maletský bol prenasledovaný a vyhnaný. Tajne bol vysvätený za biskupa. Štvrtok
8. marca 2018: - 16:30 h Kulmenie (Povolanie pápež) Slovensko ako prvá krajina uviedla muzikál o
svätom Jánovi Pavlovi druhom! V novej časti relácie Kulmenie vám predstavíme pôvodný slovenský
muzikál Daniela Heviera a Gaba Dušíka Povolanie pápež, ktorý sa teší mimoriadnemu diváckemu záujmu
v nitrianskom Divadle Andreja Bagara. - 21:50 h Volanie do boja Je dnes mužské milovať a potom odísť,
splodiť dieťa a potom rodinu opustiť? Nie. Dnes zúri epický boj o duše mužov. V hre je láska, skutočný
vzťah, rodina a samotné prežitie našej spoločnosti. Piatok 9. marca 2018: - 15:30 h Krížová cesta
Záznam modlitby krížovej cesty. - 17:00 h Kajúca pobožnosť Svätý Otec bude sláviť kajúcnu pobožnosť
vo Vatikánskej bazilike v rámci každoročnej pôstnej iniciatívy "24 hodín pre Pána". Sobota 10. marca
2018: - 17:30 h LUXáreň Priestor pre vaše otázky a naše odpovede. - 20:30 h Apoštol Akim, mladý
moslim predurčený stať sa imámom, prechádza krízou náboženskej identity, keď pocíti dotyk Kristovej
lásky... Musí čeliť hlbokému nesúhlasu a odmietnutiu od svojej rodiny, čo ho postaví dokonca proti
bratovi. Akim sa rozhodne bojovať o ich prijatie skrze svedectvo viery a odpustenia. Film bol natočený
podľa skutočnej udalosti. Relácie pre deti: Pondelok - Piatok 5. - 9. marca 2018: - 8:20 h / 18:35 h
Kráľovstvo bez hraníc. Animované príbehy Nového zákona. ------------------------------------------------ TK KBS
informovala Eva Lokajová
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180305015
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

62. Marcové vydanie Viery do vrecka bude o výročí Sviečkovej manifestácie
(05.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, vdb; ml ))

<p>Marcové vydanie Viery do vrecka bude o výročí Sviečkovej manifestácie P:3, 05. 03. 2018
12:19, DOM Bratislava 5. marca (TK KBS) Už tento mesiac si pripomíname tridsiate výročie Sviečkovej
manifestácie. Tejto téme sa venuje aj najnovšie vydanie edície Viera do vrecka. Čo sa udialo 25. marca
1988 a ako tento ten deň ovplyvnil našu krajinu i svetové dianie? Brožúrka s názvom Odvaha so sviečkou
v ruke na 44 stranách prináša množstvo zaujímavých informácií o tejto historickej udalosti, ktorú si
každoročne pripomíname ako pamätný deň - Deň zápasu za ľudské práva. Autorom je publicista a
historik ÚPN František Neupauer. "Tak ako pri futbalovom zápase pociťujeme hrdosť na našich hráčov a
spájame sa v duchu s ich výkonom z pohodlia štadiónov či našich domovov, tak aj pohľad na udalosti z
marca 1988 vzbudzuje podobnú emóciu - hrdosť na tých, ktorí svojimi postojmi podporili návrat
občianskej slobody. Hrdosť na tých, ktorí písali príbeh našej slobody. Uvedomujeme si to zvlášť pri
pohľade na množstvo delegácií, prezidentov, no i toľkých mladých ľudí, študentov, veriacich i neveriacich,
ktorí prichádzajú zapáliť sviecu k pamätníku Sviečkovej manifestácie." Publikáciu Odvaha so sviečkou v
ruke aj komplet dvanástich brožúrok Viera do vrecka 2018 si môžu záujemcovia objednať na internetovej
stránke www.donbosco.sk. TK KBS informovalo Vydavateľstvo Don Bosco
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180305028
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

63. Marcové vydanie Viery do vrecka bude o výročí Sviečkovej manifestácie
(06.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Bratislava 6. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
Už tento mesiac si pripomíname tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie. Tejto téme sa venuje aj
najnovšie vydanie edície Viera do vrecka. Čo sa udialo 25. marca 1988 a ako tento ten deň ovplyvnil
našu krajinu i svetové dianie? Brožúrka s názvom Odvaha so sviečkou v ruke na 44 stranách prináša
množstvo zaujímavých informácií o tejto historickej udalosti, ktorú si každoročne pripomíname ako
pamätný deň - Deň zápasu za ľudské práva. Autorom je publicista a historik ÚPN František Neupauer.
Marcové vydanie Viery do vrecka bude o výročí Sviečkovej manifestácie
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"Tak ako pri futbalovom zápase pociťujeme hrdosť na našich hráčov a spájame sa v duchu s ich
výkonom z pohodlia štadiónov či našich domovov, tak aj pohľad na udalosti z marca 1988 vzbudzuje
podobnú emóciu - hrdosť na tých, ktorí svojimi postojmi podporili návrat občianskej slobody. Hrdosť na
tých, ktorí písali príbeh našej slobody. Uvedomujeme si to zvlášť pri pohľade na množstvo delegácií,
prezidentov, no i toľkých mladých ľudí, študentov, veriacich i neveriacich, ktorí prichádzajú zapáliť sviecu
k pamätníku Sviečkovej manifestácie."
Publikáciu Odvaha so sviečkou v ruke aj komplet dvanástich brožúrok Viera do vrecka 2018 si môžu
záujemcovia objednať na internetovej stránke www.donbosco.sk.
TK KBS informovalo Vydavateľstvo Don Bosco
https://www.hlavnespravy.sk/marcove-vydanie-viery-vrecka-bude-o-vyroci-svieckovej-manifestacie/13343
46
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

64. KBS chystá sériu podujatí k 30. výročiu tzv. sviečkovej manifestácie
(07.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:FZ)

Bratislava 7. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:FZ)
Slovensko si tento rok 25. marca pripomenie tridsiate výročie sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom. Hlavným organizátorom spomienky bude Konferencia biskupov Slovenska. Spolupracuje s
Fórom kresťanských inštitúcií.
KBS chystá sériu podujatí k 30. výročiu tzv. sviečkovej manifestácie
"Uplynie 30 rokov od momentu, kedy pokojne modliaci sa veriaci so sviečkami v rukách boli napadnutí
príslušníkmi vtedajšieho režimu na jednom z bratislavských námestí. Práve na tomto mieste si chceme
opätovne pripomenúť, že je dôležité na to nezabudnúť a pamätať na tých, čo za tým stáli. Pamätať a
oceniť ich úsilie a túžbu po zmene. Sme radi, že si ich hrdinské činy môžeme pripomenúť na troch
hlavných podujatiach - na svätej omši v Katedrále sv. Martina, na pietnom zhromaždení s kladením
vencov pri pamätníku na Námestí Eugena Suchoňa, a koncertom v Redute s príhovormi čestných hostí.
Týmto si pripomenieme zápas za občianske a náboženské slobody počas obdobia socializmu. Naše
podujatie má ekumenický a občiansky charakter," hovorí o zámere spomienky výkonný sekretár KBS
Anton Ziolkovský.
Slávnostné podujatie pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie sa uskutoční v nedeľu 25.
marca 2018. Osobne sa na ňom zúčastnia emeritný prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim
Gauck a prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Slávnosť sa pripravuje pod záštitou predsedu
Národnej rady SR Andreja Danka, ktorý taktiež prisľúbil účasť. Prvé dve časti sú určené pre verejnosť.
Svätá omša v bratislavskej katredrále sv. Martina začne o 10:30 h a pietne zhromaždenie s kladením
vencov je naplánované na 18:00 h. Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista, ktorý patril k
organizátorom sviečkovej manifestácie - bývalý predseda Slovenskej Národnej rady František Mikloško.
Tretia časť, koncert v Redute so začiatkom o 19:00 h, bude pre pozvaných hostí. Očakáva sa účasť
zástupcov cirkví, občianskych spoločností, laických organizácií a členov vlády, parlamentu a
predstaviteľov diplomatického zboru.
https://www.hlavnespravy.sk/kbs-chysta-seriu-podujati-k-30-vyrociu-tzv-svieckovej-manifestacie/1335896
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

65. KBS chystá sériu podujatí k 30. výročiu tzv. sviečkovej manifestácie
(07.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ml; mk ))

<p>KBS chystá sériu podujatí k 30. výročiu tzv. sviečkovej manifestácie P:3, 07. 03. 2018 09:45,
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DOM Bratislava 7. marca (TK KBS) Slovensko si tento rok 25. marca pripomenie tridsiate výročie
sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému
režimu v bývalom Československu. Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody
sa skončilo tvrdým policajným zásahom. Hlavným organizátorom spomienky bude Konferencia biskupov
Slovenska. Spolupracuje s Fórom kresťanských inštitúcií. "Uplynie 30 rokov od momentu, kedy pokojne
modliaci sa veriaci so sviečkami v rukách boli napadnutí príslušníkmi vtedajšieho režimu na jednom z
bratislavských námestí. Práve na tomto mieste si chceme opätovne pripomenúť, že je dôležité na to
nezabudnúť a pamätať na tých, čo za tým stáli. Pamätať a oceniť ich úsilie a túžbu po zmene. Sme radi,
že si ich hrdinské činy môžeme pripomenúť na troch hlavných podujatiach - na svätej omši v Katedrále
sv. Martina, na pietnom zhromaždení s kladením vencov pri pamätníku na Námestí Eugena Suchoňa, a
koncertom v Redute s príhovormi čestných hostí. Týmto si pripomenieme zápas za občianske a
náboženské slobody počas obdobia socializmu. Naše podujatie má ekumenický a občiansky charakter,"
hovorí o zámere spomienky výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský. Slávnostné podujatie pri príležitosti
30. výročia sviečkovej manifestácie sa uskutoční v nedeľu 25. marca 2018. Osobne sa na ňom
zúčastnia emeritný prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck a prezident Slovenskej
republiky Andrej Kiska. Slávnosť sa pripravuje pod záštitou predsedu Národnej rady SR Andreja Danka,
ktorý taktiež prisľúbil účasť. Prvé dve časti sú určené pre verejnosť. Svätá omša v bratislavskej katredrále
sv. Martina začne o 10:30 h a pietne zhromaždenie s kladením vencov je naplánované na 18:00 h.
Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista, ktorý patril k organizátorom sviečkovej
manifestácie - bývalý predseda Slovenskej Národnej rady František Mikloško. Tretia časť, koncert v
Redute so začiatkom o 19:00 h, bude pre pozvaných hostí. Očakáva sa účasť zástupcov cirkví,
občianskych spoločností, laických organizácií a členov vlády, parlamentu a predstaviteľov diplomatického
zboru.
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180307014
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

66. Zlomové osmičky
(09.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Ján Raclavský)

To že pre našu mladú krajinu sú osmičkové roky zlomové, dokazuje historická skúsenosť za bezmála
100 rokov.
(Martin Bajaník)
Rok 1918 je symbolom doby, kedy sme ako Slovensko a Slováci, stali súčasťou vlastného
štátu - Československej republiky s prezidentom T. G. Msarykom, ministrom zahraničia E. Benešom a
ministrom vojny Mi. R. Štefánikom. Sen o spoločnom štáte Čechov a Slovákov náhle zmenil Mníchovský
diktát (30. Septembra 1938), ktorý viedol k zásadnému oslabeniu Československej republiky a v roku
1939 ku vzniku prívesku nacistického Nemecka - Slovenskému štátu.
Ani po skončení 2. sv. vojny nemal spoločný štát na ružiach ustlané. V 1948 (februárovým prevratom)
prevzali moc v krajine komunisti, ktorí ju uvrhli do "doby temna" na celých 40 rokov. Ale aj počas 40 rokov
komunistickej nomenklatúrnej diktatúry sa diali zlomové udalosti. Najvýraznejšou bola Pražská jar (1968).
Snaha o demokratizáciu krajiny bola potlačená inváziou vojsk Varšavskej zmluvy. Tie vpadli do našej
krajiny na základe tzv. pozývacieho listu so žiadosťou o zásah proti kontrarevolúcií.
17. novembru 1989 - Nežnej revolúcii a zmene diktatúry na demokratické zriadenie, predchádzala
Sviečková manifestácia v roku 1988. Požiadavka občanov na náboženské a občianske práva a
slobody. Sila študentov, hercov, divadelníkov a občanov dokázala vytrvať a docieliť zmenu - umožniť v
krajine v roku 1990 realizovať prvé slobodné voľby.
Neopomeniem ani ukončenie Mečiarovej vlády, poznačenej - nocou dlhých nožov, únosom
prezidentovho syna, či prepojením slovenskej mafie na tajné služby. Toto všetko charakterizovalo
vtedajšiu čiernu dieru uprostred Európy, ako charakterizovala Slovensko Madeleine Albrightová (bývala
ministerka zahraničných vecí USA).
Všetky tieto udalosti sú súčasťou našej histórie a formovali podobu nášho demokratického zriadenia.
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Ukazuje sa, že aj dnes stojíme opätovne pred historickým rázcestím. V hre je podoba našej krajiny. Je na
nás, či rok 2018 bude nadväzovať na pozitívny vývoj alebo negatívny, skúsenosti máme s voľbou oboch
ciest.
Srdce Európy opäť krváca
Aj začiatkom roka 2018 Slovensko, jeho občania a demokracia zažívajú zlomové udalosti. Po vražde
novinára Jána Kuciaka a jeho mladej snúbenice Martiny Kušnírovej vyplávali na povrch prepojenia
talianskej mafie s najbližšími spolupracovníkmi priamo v blízkosti premiéra Róberta Fica. Ani Vladimír
Mečiar si nedovolil, v čase keď bol na vrchole moci, priviesť na Úrad vlády tak pochybné osoby s tak
okatým prepojením na organizovaný zločin ako to spravil Róbert Fico.
Súčasná búrlivá politická situácia výrazne zneprehľadňuje situáciu. Všetci na Slovensku pevne
veríme, že skutočné okolnosti brutálnej vraždy budú čoskoro vyšetrené a vinníci odsúdení. Aj keď
existujú silné pochybnosti o nezasahovaní najvyšších politikov do vyšetrovania. R. Kaliňák, toho času
stále minister vnútra, Prezident Policajného zboru T. Gašpar ako aj samotný premiér R. Fico na
bombastickej tlačovej konferencii, položili na stôl 1 000 000 eur (v cashi). Čoraz viac sa zamotávajú do
vlastných vyjadrení a o vyšetrovaní, čo v spoločnosti budí dojem politických zásahov do objektívneho
vyšetrovania.
Druhou vážnou diskusiou, ktorou by sme mali podrobiť vládu je odhalenie prepojenia mafie priamo na
bezpečnostné zložky štátu, tajomníka Bezpečnostnej rady SR Viliama Jasaňa a asistentky premiéra
Márie Troškovej. Tento samotný fakt poukazuje na evidentné zlyhania bezpečnostných zložiek a čelných
predstaviteľov, ktorí ich predstavujú. O to viac podivuhodné ticho vládne zo strany ministerstva
spravodlivosti a ministerky Lucii Žitňanskej. Odpoveď môžeme nájsť pravdepodobne opätovne v
spomínanom článku Jána Kuciaka: "Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky" ,
ktorý priamo píše ako slovenské súdy prepúšťali talianskych mafiánov na slobodu. Strana Smer - SD a jej
predstavitelia sa rozhodli celú situáciu posunúť do bizarných vôd a konšpirujú o zahraničnom sprisahaní.
Toto trápne divadlo zvýrazňuje ich úpadok.
Dnešné tragické udalosti odkrývajú hlbšie zakorenený problém nefungujúcich demokratických
inštitútov Slovenskej republiky. Zlyhanie polície, ktorá mala chrániť; súdov, ktoré mali odsúdiť zločincov a
nečinili tak. Útok na jeden z pilierov verejnej kontroly, psov demokracie, je fatálnym zlyhaním týchto
inštitúcií. V tejto situácií uzurpovanie si stoličky ministra je trestuhodné hazardovanie s dôverou občanov.
Táto hodnotová vyprázdnenosť nás môže stáť priveľa. Jednotlivcov život, spoločnosť jej hodnoty a riziko
opätovného návratu totalitárnych režimov. Po tejto ceste sa vydali naši susedia Maďarsko, či Poľsko.
Pravdepodobne sa tam samotný premiér inšpiroval konšpiráciami o sprisahaní.
Nevydajme sa cestou, ktorá nás na desaťročia odsúdi na krvácanie za ostatným drôtom. Každý z nás
je rozhodujúci. Postavme za sa slušné Slovensko.
(Za slušné Slovensko)
Článok môžete podporiť aj na VYBRALI.SME.SK
https://raclavsky.blog.sme.sk/c/478613/zlomove-osmicky.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

67. Iniciatíva Desiatok za Slovensko
(12.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 11/21; Pavol Hudák / Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka:
"Modliť sa za svoju krajinu desiatok ruženca každý večer o dvadsiatej druhej hodine. S touto
iniciatívou prišli študenti Kolégia Antona Neuwirtha a študenti Katolíckej univerzity. Cieľom iniciatívy
Desiatok za Slovensko je sa modliť za politikov, ktorí spravujú našu krajinu. Modlitbová iniciatíva potrvá
do dvadsiateho piateho marca, keď si pripomenieme tridsiate výročie sviečkovej manifestácie. Do
modlitby sú pozvaní všetci kresťania. Viac zisťoval redaktor Pavol Hudák."
Pavol Hudák, redaktor:
"Modliť sa za Slovensko napadlo študentovi Kolégia Antona Neuwirtha Františkovi Bartekovi v
súvislosti s dianím v našej krajine. Najprv sa chcel modliť len rámci kolégia, potom sa rozhodol zapojiť
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ďalších ľudí."
František Bartek, študent Kolégia Antona Neuwirtha:
"Vidíme, že tá kríza, ktorá je v našej spoločnosti, tak je nejakým spôsobom predovšetkým politická a
teda že predovšetkým chceme prosiť aj tých politikov, ktorí sú tam teraz, ktorí sú teraz vo vláde, aj ktorí
sú v opozícií, ale zároveň aj za nás všetkých, lebo jednak je to o tom, že koho si my zvolíme a jednak je
to o tom, že akú my im dávame spätnú väzbu. Jedna vec je vyjsť do ulíc a vyjadriť okrem spôsobom ten
svoj protest a druhá vec je, že ako kresťania môžeme urobiť aj niečo viac a to je práve tá modlitba."
Pavol Hudák:
"Desiatok za Slovensko spoluiniciuje aj Catholic Gentlemen's Club pri Katolíckej univerzite v
Ružomberku. Jeho člen Ľubomír Sahúľ chce, aby sa v modlitbe zjednotilo celé Slovensko."
Ľubomír Sahúľ, člen Catholic Gentlemen's Club:
"Prosiť aj toho najvyššieho nášho Pána o požehnanie a vyriešenie tejto neľahkej situácie, aby
Slovensko sa mohlo tak znova dobre nadýchnuť, aby mohlo žiť v pokoji a stabilite."
Pavol Hudák:
"Soňa Matiová z Kolégia Antona Neuwirtha dodáva, že k modlitbe sú pozvaní nielen katolíci, ale aj
všetci kresťania."
Soňa Matiová, Kolégium Antona Neuwirtha:
"Do spoločnej večernej modlitby každý deň o desiatej večer pozývame akýmkoľvek spôsobom aj
ďalšie cirkvi na Slovensku."
Pavol Hudák:
"Iniciátori modlitby za Slovensko sa inšpirovali aj reakciou na aktuálne spoločenské dianie od
bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Ten povedal, že tma sa nedá vyhnať tmou, iba
svetlom."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

68. .kreslo pre františka mikloška
(12.03.2018; Týždeň; č. 11, .kreslo pre františka mikloška , s. 21; František Mikloško)

Čo sa dá povedať o Sviečkovej manifestácii po tridsiatich rokoch?
Génius národa má schopnosť vo vypätých situáciách vysloviť prorocké slovo alebo gesto bez toho,
aby to v danej chvíli chápal. V máji 1947 sa konala v Bratislave tradičná pešia púť z kostola jezuitov do
Marianky. Na túto púť priniesli študenti z katolíckeho internátu Svoradov drevený kríž ľudskej veľkosti,
ktorý ľudia rôznych stavov niesli na pleciach. Keď sa to medzi Bratislavčanmi roznieslo, pri ceste naspäť
lemovali ulice zástupy ľudí. Ľudia prichádzali ku krížu, dotýkali sa ho. Symbol kríža sa potom uchytil na
celom Slovensku a na všetkých tradičných púťach v tom roku s ním ľudia putovali. V čase, keď politici
hľadali riešenia, ako zabrániť nástupu komunistov k moci, slovenskí veriaci vyzdvihli pred tvárou krajiny
kríž, ktorý na ňu o pár mesiacov na ďalších štyridsať rokov doľahol.
To isté sa odohralo o 40 rokov na Hviezdoslavovom námestí. Proti vodným delám, obuškom, psom,
dažďu si modliaci ľudia stále znovu zapaľovali sviece. O týždeň bola Veľká noc. Horiaca sviečka ako
symbol vzkrieseného Krista a víťazstva. O rok komunizmus v Európe zázračne padol.
Keby niekto vtedy na Hviezdoslavovom námestí ľuďom povedal, že o tridsať rokov tu bude sloboda,
samostatné Slovensko, veľká časť Európy bez hraníc a spoločná mena, asi by tomu nevenovali
pozornosť. Toto je fascinácia dejinami. Mocní si myslia, že ich doba, vízie a vládnutie budú trvať naveky,
ale odrazu sa všetko zmení. Po tridsiatich rokoch sa však zmenila aj atmosféra vytúženej slobody, mier
vo svete už nie je samozrejmosťou, je tu napätie pre masovú migráciu, ohrozuje nás terorizmus a doma
korupcia. Táto krehkosť dejín je zásadným odkazom pre každú garnitúru, ktorá sa podieľa na putovaní
národa, štátu alebo štátnych zoskupení dejinami. Dejiny nás učia, že v nich neexistuje samozrejmosť
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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69. Mladí pozývajú k dennej modlitbe desiatku svätého ruženca za našu
krajinu
(12.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, mka; ml ))

<p>Mladí pozývajú k dennej modlitbe desiatku svätého ruženca za našu krajinu P:3, 12. 03. 2018
09:01, DOM Bratislava 12. marca (TK KBS) Modliť sa za svoju krajinu. Taký je úmysel, ktorý zjednotí v
modlitbe mladých z celého Slovenska. Všetkých pozývajú iniciátori modlitovej iniciatívy. Sú to študenti a
absolventi Kolégia Antona Neuwirtha a ľudia zo spoločenstva Catholic Gentlemen´s Club pri KU v
Ružomberku. "Chceme pozvať k tomu, aby sme spoločne ako kresťania namiesto nadávania na súčasnú
vládu, okrem dôležitého vyjadrenia svojho postoja na občianskych zhromaždeniach, zaujali aj postoj
modlitby. Ako povedal vo svojej reakcii na aktuálne spoločenské dianie bratislavský arcibiskup
metropolita Mons. Stanislav Zvolenský: "Tma sa nedá vyhnať tmou, iba svetlom." Pozývame všetkých
priniesť svetlo kresťanskej lásky tam, kde vládne tma a spoločne sa v modliť za našu krajinu. Za našu
vládu, opozíciu, za obete, pozostalých aj za tých, ktorí za tými činmi stoja. Veríme, že modlitba má moc
meniť veci a srdcia ľudí. Predstavme si stovky, tisíce alebo desaťtisíce ľudí naprieč celým Slovenskom.
Zjednotení v tú istú hodinu pre jeden jediný cieľ - modliť sa za svoju krajinu," avizujú iniciátori akcie.
Všetkých ľudí dobrej vôle pozývajú pripojiť sa k iniciatíve, ktorú nazvali Desiatok za Slovensko. Spočíva v
modlitbe desiatku svätého ruženca každý večer o 22:00 h. K modlitbe pozývajú nielen katolíkov, ale
"bratov a sestry všetkých kresťanských denominácií". A to nielen v modlitbe ruženca, ale v modlitbe a
formou, ktorá im je najvlastnejšia. "Spolu sa za Slovensko budeme modlievať denne o 22:00 do 25.
marca - 30. výročia sviečkovej manifestácie. Nadviažme na tých, ktorým osud Slovenska nebol
ľahostajný," informovali. Iniciatíva ma svoju vlastnú udalosť na sociálnej sieti. Jej iniciátori pozývajú aj
ďalších k vyjadrenie podpory tejto iniciatívy na stránkach organizácii a spoločenstiev či priamo v evente.
K dispozícii sú tiež odznaky s nápisom "Modlím sa za slušné Slovensko".
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180312013
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

70. Literárny týždenník píše o básnikovi a divadelníkovi J. Mokošovi
(14.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 12:52, s. -; TASR)

Viac úvahovú ako biografickú esej o jeho živote a tvorbe napísal Dušan Mikolaj, pričom vychádzal z
kolektívneho diela viacerých súčasných teatrologičiek.
Jozef Mokoš. - Foto: TASR/Vladimír Benko
Bratislava 14. marca (TASR) - Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (9-10) na prvej strane
uverejňuje stĺpcový komentár Romana Michelku "Slovensko na križovatke", ktorý sumuje politické
udalosti u nás po odpornom čine dvojvraždy. Na prvej strane sa začína (s presahom do vnútra čísla) aj
sociálna a sociologická esej Pavla Dinku "Sen verzus skutočnosť" o osude bezdomovcov, ktorí sú
najvýraznejším svedectvom zle nastaveného sociálneho systému súčasného kapitalizmu.
Zahranično-politické komentáre napísali Branislav Fábry (Protisystémový pat v talianskych voľbách) a
František Škvrnda (Putin o prelome v bezpečnosti sveta). Za vnútropolitický komentár môžeme
považovať príspevok Jozefa Mikloška "Boj za náboženskú slobodu", venovaný sviečkovej manifestácii
v Bratislave pred tridsiatimi rokmi.
V pokračovaní ankety Literárneho týždenníka (LT) k 25. výročiu vzniku SR a 30. výročiu založenia LT
v tomto čísle vystúpili básnik Martin Vladik, Jozef Šovčík, spisovateľ Ján Marcinko, maliar Milan Stano,
český básnik Alexej Mikulášek, spisovateľka Margita Kániková a historik Stanislav Bajaník. Vyjadrenia
osobností kompozične uzatvára strana venovaná Vladimírovi Mináčovi a jeho zápasu o slovenskú štátnu
samostatnosť. Stranu pripravil Štefan Cifra a uvádza ju myšlienka V. Mináča "Suverénny národ sa dá
vysloviť iba suverénnou ústavou".
Číslo venuje celostranovú pozornosť básnikovi, dramatikovi a divadelníkovi Jozefovi Mokošovi. Viac
úvahovú ako biografickú esej o jeho živote a tvorbe napísal Dušan Mikolaj, pričom vychádzal z
objemného kolektívneho diela viacerých súčasných teatrologičiek "Čítanie v mysli bábkara a básnika
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Jozefa Mokoša", ktorá vyšla vlani ako pocta k jeho jubileu z roku 2016.
Celostranovú pozornosť číslo venuje aj spisovateľovi a prekladateľovi ukrajinskej národnosti Ivanovi
Jackaninovi. Rozhovor pod názvom "Spisovatelia vždy nájdu spoločnú reč" pripravil Dušan Mikolaj a
dopĺňa ho ukážka z prozaickej tvorby I. Jackanina.
Slovesné umenie je v čísle zastúpené esejou Pavla Tomašoviča "Sila slova" a filozofujúcou esejou
Ivana Bindasa "Človečenstvo v súčasnosti".
Rubrika "Pohľady na výtvarné umenia a architektúru" v informačných článkoch pozýva na návštevu
výstavy M. Paštéku v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, výstavu ikon v Snine, výstavu fínskeho maliara
Alvara Aaltu v Tatranskej galérii v Poprade a výstavu z diela Majstra Pavla na Bratislavskom hrade.
Vybrané udalosti zo scénických umení reprezentuje recenzia Márie Bátorovej o inscenácii hry
existencionalistu A. Camusa "Nedorozumenie" na scéne viedenského Volkstheatra a informačný článok
Dušana Poliščáka o výstave "k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu", významného ruského a
európskeho choreografa a baletného majstra. Výstava je inštalovaná v priestoroch SND.
Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Jany Šimulčíkovej na román Daniely Příhodovej "Po
noci deň". Recenzný charakter (no uverejnený mimo rubriky) má aj úvaha Milana Poláka "Oneskorené,
no vzácne svedectvo" o monografii Antona Kreta "Ján Solovič", v ktorej mapuje život a dielo významného
slovenského dramatika druhej polovice 20. storočia.
Samostatnou prílohou čísla s názvom "Slovenská pôvodná a prekladová tvorba" je kompletný prehľad
55 knižných titulov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Vydavateľstva SSS, Edície mladých
slovenských autorov časopisu Dotyky a Kultúrno-literárnej akadémie za rok 2017.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127042/literarny-tyzdennik-pise-o-basnikovi-a-divadelnikovi-j-mokosovi
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

71. Literárny týždenník píše o básnikovi a divadelníkovi J. Mokošovi
(14.03.2018; www.24hod.sk; Kultúra, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (9-10) na prvej strane uverejňuje stĺpcový komentár
Romana Michelku "Slovensko na križovatke", ktorý sumuje politické ...
Bratislava 14. marca (TASR) - Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (9-10) na prvej strane
uverejňuje stĺpcový komentár Romana Michelku "Slovensko na križovatke", ktorý sumuje politické
udalosti u nás po odpornom čine dvojvraždy. Na prvej strane sa začína (s presahom do vnútra čísla) aj
sociálna a sociologická esej Pavla Dinku "Sen verzus skutočnosť" o osude bezdomovcov, ktorí sú
najvýraznejším svedectvom zle nastaveného sociálneho systému súčasného kapitalizmu.
Zahranično-politické komentáre napísali Branislav Fábry (Protisystémový pat v talianskych voľbách) a
František Škvrnda (Putin o prelome v bezpečnosti sveta). Za vnútropolitický komentár môžeme
považovať príspevok Jozefa Mikloška "Boj za náboženskú slobodu", venovaný sviečkovej manifestácii
v Bratislave pred tridsiatimi rokmi.
V pokračovaní ankety Literárneho týždenníka (LT) k 25. výročiu vzniku SR a 30. výročiu založenia LT
v tomto čísle vystúpili básnik Martin Vladik, Jozef Šovčík, spisovateľ Ján Marcinko, maliar Milan Stano,
český básnik Alexej Mikulášek, spisovateľka Margita Kániková a historik Stanislav Bajaník. Vyjadrenia
osobností kompozične uzatvára strana venovaná Vladimírovi Mináčovi a jeho zápasu o slovenskú štátnu
samostatnosť. Stranu pripravil Štefan Cifra a uvádza ju myšlienka V. Mináča "Suverénny národ sa dá
vysloviť iba suverénnou ústavou".
Číslo venuje celostranovú pozornosť básnikovi, dramatikovi a divadelníkovi Jozefovi Mokošovi. Viac
úvahovú ako biografickú esej o jeho živote a tvorbe napísal Dušan Mikolaj, pričom vychádzal z
objemného kolektívneho diela viacerých súčasných teatrologičiek "Čítanie v mysli bábkara a básnika
Jozefa Mokoša", ktorá vyšla vlani ako pocta k jeho jubileu z roku 2016.
Celostranovú pozornosť číslo venuje aj spisovateľovi a prekladateľovi ukrajinskej národnosti Ivanovi
Jackaninovi. Rozhovor pod názvom "Spisovatelia vždy nájdu spoločnú reč" pripravil Dušan Mikolaj a
dopĺňa ho ukážka z prozaickej tvorby I. Jackanina.
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Slovesné umenie je v čísle zastúpené esejou Pavla Tomašoviča "Sila slova" a filozofujúcou esejou
Ivana Bindasa "Človečenstvo v súčasnosti".
Rubrika "Pohľady na výtvarné umenia a architektúru" v informačných článkoch pozýva na návštevu
výstavy M. Paštéku v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, výstavu ikon v Snine, výstavu fínskeho maliara
Alvara Aaltu v Tatranskej galérii v Poprade a výstavu z diela Majstra Pavla na Bratislavskom hrade.
Vybrané udalosti zo scénických umení reprezentuje recenzia Márie Bátorovej o inscenácii hry
existencionalistu A. Camusa "Nedorozumenie" na scéne viedenského Volkstheatra a informačný článok
Dušana Poliščáka o výstave "k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu", významného ruského a
európskeho choreografa a baletného majstra. Výstava je inštalovaná v priestoroch SND.
Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Jany Šimulčíkovej na román Daniely Příhodovej "Po
noci deň". Recenzný charakter (no uverejnený mimo rubriky) má aj úvaha Milana Poláka "Oneskorené,
no vzácne svedectvo" o monografii Antona Kreta "Ján Solovič", v ktorej mapuje život a dielo významného
slovenského dramatika druhej polovice 20. storočia.
Samostatnou prílohou čísla s názvom "Slovenská pôvodná a prekladová tvorba" je kompletný prehľad
55 knižných titulov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Vydavateľstva SSS, Edície mladých
slovenských autorov časopisu Dotyky a Kultúrno-literárnej akadémie za rok 2017.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/literarny-tyzdennik-pise-o-basnikovi-a-divadelnikovi-j-mokosovi-cl573318.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

72. BOJ ZA NÁBOŽENSKÚ SLOBODU
(14.03.2018; Literárny týždenník; č. 09, DEJINY VÝROČIE ESEJ , s. 7; JOZEF MIKLOŠKO)

Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov
JOZEF MIKLOŠKO
Dôležité roky v našej histórii obsahovali osmičku: koniec prvej svetovej vojny (1918), vznik
Česko-slovenska (1918), mnichovská zrada (1938), februárový puč (1948), okupácia ČSSR (1968),
cyrilo-metodské oslavy na Velehrade (1985), pád komunizmu (1989) a mečiarizmu (1998). Sviečková
manifestácia v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí bola v roku s dvoma osmičkami -1988.
Dňa 5. 1. 1870 mal salezián Don Bosco videnie, ktoré sa uvádza v jeho životopise (Mem. Biogr. IX, a
X, 59 - 62): ,,Prezente sa mohutný uragán, neprávosť sa dovŕši a stav hriechu sa skončí, skôr než prejdú
dva splny mesiaca v mesiaci kvetov a nad zemou sa objaví jas pokoja." Posledný rok v 20. storočí, v
ktorom mal máj dva splny, bol rok 1988.
A práve 25. marca 1988, na sviatok Zvestovania Pána, sa uskutočnila sviečková demonštrácia. Veľa
veriacich sa odhodlalo verejne bojovať za svoje práva mimo kostolov. Bola to jedna z prvých veľkých
demonštrácií proti komunizmu - konala sa so sviečkami, modlitbou a s tolstojovským neprotivením sa
násiliu za účasti zhruba 3 500 ľudí. Jej cieľom bolo prispieť k vymenovaniu katolíckych biskupov, postaviť
sa za úplnú náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských práv. Vďaka patrí aj ďalším tisíckam
prizerajúcich sa, ktorí stáli v uzavretých bočných uliciach.
V roku 1988, ktorý pápež Ján Pavol II. vyhlásil za Mariánsky rok, sa uskutočnilo viacero historických
udalostí. Už v roku 1987 sa v ČSSR začali masové podpisové akcie, tajná cirkev u nás si vybudovala
príslušné štruktúry pripravené na podporu požiadaviek veriacich: napríklad 31-bodovú petíciu
moravských katolíkov na čele s A. Navrátilom za náboženské slobody obratom podpísalo, najmä na
Slovensku, vyše 500-tisíc ľudí. Bol to šok pre komunistov, pochopili, že ide do tuhého. Dňa 14.8.1988 sa
uskutočnila v Nitre celoslovenská púť k Matke Božej, 18.9.1988 k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.
Na týchto, ale aj iných púťach veriaci o polnoci zapálili sviečky a prihlásili sa k odkazu sviečkovej
demonštrácie.
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. 12. 1988, v roku tisíceho jubilea kristianizácie
Kyjevskej Rusi, M. Gorbačov a R. Reagan prekvapili svet - podpísali dohodu o odzbrojení, začala sa
nová éra v dejinách.
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Pád totality sa v ČSSR začal púťou na Velehrade v roku 1985. Bol som jej účastník, zišlo sa na nej
200-tisíc ľudí. Keď zástupca štátu povedal, že ide o mierové slávnosti, dav skandoval, že ide o svätých
Cyrila a Metoda. Zástupca pápeža kardinál A. Casaroli určite nezažil takú oslavu. Na Slovensku aktívne
pôsobila, ako som už uviedol, ,,tajná cirkev". Jej činnosť napokon vyústila do ,,sviečkovej" demonštrácie,
za ktorej organizovaním stáli F. Mikloško, J. Čarnogurský, V. Jukl, S. Krčméry, arcibiskup J. Ch. Korec.
Bola dejinnou udalosťou, ktorou sa začala nová etapa boja za práva veriacich. Skrytý ľadovec narazil na
Titanic totality, nastupuje vlastne Nežná revolúcia na Slovensku...
Toto nedovolené zhromaždenie inicioval František Mikloško listom adresovaným národnému výboru v
Bratislave, ráno 25. 3. ho ŠtB zatkla. Demonštráciu zvolali na čas od 18.00 hod. do 18.30 hod., jej
obsahom bol ruženec, sviečky a spevy. Mesto bolo plné ľudí, aj policajtov v civile i uniformách. O 17.00
hod. začalo pršať, striekacie autá polievali ulice. Neskôr sa pripojili vodné delá, ktoré chrlili vodu na
demonštrantov. Vládna moc nasadila 1061 príslušníkov ZNB, 20 policajných áut, 15 vozidiel-antonov, 14
kropiacich a 6 čistiacich áut, 250 príslušníkov polície v civile, pohotovostnú jednotku kukláčov, 150
príslušníkov špeciálnej polície s prilbami a štítmi, 2 vodné delá, 8 eskort, policajtov so psami.
Demonštranti vydržali v napätí a strachu 30 minút na námestí. Vodné delá pozhasínali sviečky, ale svetlo
slobody v srdciach ľudí svietilo v ústrety skutočnému zázraku, pádu totalitného systému v roku 1989.
Deň pred demonštráciou zatvorili internáty a študentov poslali domov. Dňa 25. 3. obmedzili dopravu,
na cestách robili kontroly, posilnili lekárske pohotovosti a zásoby krvných konzerv. Tí, čo išli na
demonštráciu, nemali isté, že sa vrátia domov zdraví. Boli medzi nimi najmä katolíci, ale aj členovia
bratskej cirkvi, evanjelici, adventisti, ba aj ateisti.
Počas demonštrácie a po nej polícia zatkla a vyšetrovala 141 ľudí. Prítomné boli aj matky s kočíkmi.
Neznáma účastníčka v siedmom mesiaci tehotenstva porodila v ten večer dieťa. Starena bijúcemu
policajtovi povedala: ,,Idete proti vlastným matkám?" Známy je prípad vtedy neznámej ,,panej v modrom",
na ktorú vydali príkaz na zaistenie.
Na demonštrácii som sa nezúčastnil, v meste som sa stretol s J. Čarnogurským, ktorý ma požiadal,
aby som svojho brata Františka zastupoval na súde, čo som sľúbil. Všade vládlo vzrušenie a radosť z
úspechu. Večer o manifestácii podrobne hlásil Anton Hlinka z Hlasu Ameriky. Svet sa o všetkom rýchlo
dozvedel.
V lete 1988 som bol na vedeckom pobyte vo Vietname, v Hanoji a Saigone. Stretol som tam
skromných ľudí s obdivuhodnou kultúrou a vzdelanosťou. Veľa si vytrpeli od Francúzov a Američanov.
Dojala ma ich zbožnosť, najmä v severnom Vietname. Na spevy a modlitby v hanojskej katedrále
nezabudnem. Profesor z Filipín sa ma spýtal: ,,Neorganizovali ste vy sviečkovú demonštráciu? " Povedal
som, že to bol brat, viacerí Vietnamci mi takisto tvrdili, že o demonštrácii počuli.
V marci 1990 som v bratislavskom Večerníku uverejnil výzvu: ,,Pani v modrom, prihláste sa! Televízia
získala videokazetu zo ,sviečkovej', z ktorej časť odvysiela 21. 3.1990. Potom bude beseda s
organizátormi a účastníkmi akcie. Zo záznamu rádioamatéra, ktorý zaznamenal povely riadenia zásahu,
občania poznajú políciou menovanú ,paniu v modrom', na ktorú vydali príkaz na zaistenie. Na videu ju
dobre vidieť v modrej vetrovke a bielych čižmách s kabelou cez plece. Modlí sa, zapaľuje sviecu, stojí
sama na námestí, v ceste striekaciemu vozu, odťahuje ju ŠtB, onedlho je zasa medzi veriacimi. Radi by
sme túto nebojácnu ženu dnes predstavili. Prosíme ju, aby sa prihlásila a vydala svedectvo o priebehu
tohto večera."
Uverejnenie výzvy vyvolalo pozornosť. O legendárnej ,,panej v modrom" sa vedelo, no nikto ju
nepoznal. Demonštranti tvrdili, že napriek zatýkaniam sa vždy zjavila. Jej sviecu vraj nezhasli ani vodné
delá, po polhodinovom ruženci zmizla. Niektorí tvrdili, že to bola Panna Mária, ktorá prišla Slovensku
pomôcť. S napätím sme čakali, či sa znova objaví. Redaktor Zdeno Cho sa mal s ňou pred kamerami
zhovárať. Dvere sa otvorili a ,,pani v modrom" - Ľudmila Heribanová (dnes Tollarovičová) z
Ružindola - vstúpila do štúdia. Áno, 25. marec je pamätný deň SR. Treba ho pripomínať najmä mladým,
ktorí veľa nevedia o totalite, prenasledovaní cirkvi, veriacich a ináč zmýšľajúcich. Za slobodu treba stále
bojovať, ak ju nechceme zasa stratiť.
Foto:
Autentická fotografia zo Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Zdroj - Cas svitania
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[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

73. V MENE VÝZNAMNÝCH JUBILEÍ
(14.03.2018; Literárny týždenník; č. 09, TÉMA , s. 4; MARTIN VLADIK)

Anketa k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky a 30. výročiu založenia Literárneho týždenníka (V)
V tomto roku si pripomíname dve významné výročia - 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej
republiky (1.1.1993) a 30. výročie založenia Literárneho týždenníka (september 1988). Týmto jubileám sa
budeme v našom časopise venovať po celý rok v rámci rozličných publicistických a literárnych foriem.
Články na danú tému očakávame najmä od našich stálych priaznivcov a prispievateľov. V
predchádzajúcich vydaniach sme sa obrátili na čitateľov so žiadosťou o odpovede na tri anketové otázky
(odpovede budeme uverejňovať na pokračovanie aj v ďalších vydaniach LT).
1. Čo pre vás znamenal vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993?
2. Naplnila samostatná slovenská štátnosť vaše očakávania a čo jej želáte do ďalších rokov?
3. Ako vnímate zástoj Literárneho týždenníka v národnoemancipačných zápasoch a v podpore
štátotvorných úsilí Slovákov od jeho vzniku v roku 1988 do vzniku samostatnej SR i pri upevňovaní jej
štátnosti až do súčasných dní?
MARTIN VLADIK
básnik, Poprad
1. Vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 znamenal pre mňa zavŕšenie
národnoemancipačného úsilia našich predkov na vytvorenie vlastného štátu. Odvtedy Slovensko a
Slováci nie sú čeko. V bývalom ČSSR sa o Slovensku a Slovákoch nevedelo, boli iba príveskom
spoločného štátu.
2. Moje očakávania boli iné. Nečakal som, že sa totálne sprivatizuje majetok, ktorý nahromadili naši
predkovia, a skončí v rukách niekoľkých oligarchických jednotlivcov a západných štátov. Nečakal som
negatívne kroky a politické rozhodnutia niektorých politikov v neprospech občanov. Nečakal som odlev
našich mladých ľudí do západných štátov za prácou, kde sú niekoľkonásobné vyššie platy ako u nás.
Nečakal som marazmus poľnohospodárstva, zdravotníctva, školstva a podobne. V súčasnosti sa mi
nepáčia vízie predsedu SPD Martina Schulza o federatívnej Európskej únii, čo bude znamenať
odovzdávanie ďalších kompetencií Bruselu, ktorého úradníci odčerpávajú milióny a milióny eur. Do
ďalšieho roku Slovenskej republike želám prosperitu, ekonomický rozvoj, rozvoj poľnohospodárstva,
zdravé zdravotníctvo, školstvo, spokojnosť občanov a aby naši mladí ľudia sa zo západu vrátili na
Slovensko a pomáhali rozvoju Slovenska.
3. Literárny týždenník splnil svoju úlohu v národnoemancipačných zápasoch Slovenska. Plní svoju
úlohu i dnes. LT je pravdivý a objektívny oproti nepravdivým a zavádzajúcim mienkotvorným médiám na
Slovensku. Nemusím ich menovať, pretože každý si o tom vie urobiť názor.
JOZEF ŠOVČÍK
Bratislava
1. Vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 som vnímal ako emancipačné zavŕšenie
obrovskej snahy mnohých našich generácií národovcov, vzdelancov, kultúrnych pracovníkov, ale i
jednoduchých občanov tejto krajiny. Dosiahnutie tohto úsilia bolo len za veľkých obetí, odriekania a
nepochopenia mocných, čo nakoniec vyvrcholilo uznaním Slovákov ako národa, ktorý v Európe žije už
stáročia. Je smutné, že táto udalosť nenapĺňa vážnosťou a hrdosťou aj tú časť spoluobčanov, ktorí sú
vlažní k národným potrebám a kultúrnemu spolunažívaniu.
2. Uznaním slovenskej štátnosti sa naplnili aj moje túžby, ktoré s trpezlivosťou prenášam aj do svojho
najbližšieho okolia. Očakávam, že pocity národnej hrdosti a oddanosti slovenskej pospolitosti sa
postupne prenesú do celej spoločnosti aj napriek tomu, že v niektorých skupinách sa hrdosť nepestuje,
ba skôr bagatelizuje ako historicky prekonaná vec už vo vlastnom štáte. Rozvíjaním a pestovaním našich
kultúrnych, rodinných a spoločenských tradícií nám národne pomohlo prežiť aj napriek nežičlivému
obdobiu. Preto som presvedčený, že aj pričinením Literárneho týždenníka, neúnavným apelom na
verejnosť, sa tieto atribúty národa budú posilňovať v prospech celého nášho spoločenstva.
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3. Literárny týždenník osobne vnímam ako významný zdroj informácií z oblasti národnej literatúry,
kultúrnych a spoločenských udalostí, dôležitých pre Slovákov. Pestrosť, vecnosť a hĺbavosť
uverejňovaných článkov sú orientované na národné cítenie, čo ma posilňuje vo viere, že toto úsilie
nakoniec posunie slovenskú spoločnosť do nového obdobia, v ktorom sa budeme rozvíjať kultúrnejšie a v
národnom duchu. Toto moje presvedčenie vychádza z poznania, že som dlhé roky pravidelným
odberateľom Literárneho týždenníka. Štruktúra týždenníka je zaujímavá, aktuálna a čitateľský príťažlivá.
Týždenník je citlivý a objektívny k našim neduhom, ale aj úspechom. Je propagáciou vzácnych kultúrnych
osobností, ktoré sa na procese vývoja slovenského národa pozitívne podieľajú. Do ďalšieho obdobia
želám LT veľa invencie, širokú spoluprácu s aktívnymi kultúrnymi osobnosťami a spolupracovníkmi.
Celému kolektívu tvorcov týždenníka prajem aj vďačných a úprimných čitateľov. Teším sa na každé nové
vydanie LT, ktorý je zdrojom nielen nových informácií, ale aj optimizmu do ďalšieho žitia.
JÁN MARC1NKO
autor literatúry faktu, Košice
1. Pre mňa znamenal veľkú radosť, ale aj vďačnosť všetkým generáciám, čo sa svojím konaním
zaslúžili či nejakým spôsobom prispeli k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Stáročný boj Slovákov
na sebaurčenie bol úspešný len vďaka tomu, že slovenská politická garnitúra dosiahla, aby sa stal
predmetom medzinárodného záujmu. Vznik štátu je zložitý akt, pri ktorom okrem dosiahnutej zrelosti
národa je potrebný súhlas veľmocí a susedných štátov. Dosiahli sme métu, vlastný štát, ktorý nás
Slovákov chráni i bráni a reprezentuje navonok voči zahraničiu. Vznik Slovenskej republiky v roku 1993
znamenal v prvom rade schopnosť Slovákov prevziať správu štátu do vlastných rúk. Slováci vyšli z tieňa
a zaradili sa medzi ostatné vyspelé národy sveta. Zavŕšil sa tým aj proces kreovania formy modernej
demokratickej štátnosti.
2. Samostatná slovenská štátnosť naplnila moje očakávania, a nielen moje. Bez slovenskej
demokratickej štátnosti by nebolo možné rozvíjať potrebným tempom celú spoločnosť. Teraz sa
nemôžeme spoliehať (ani vyhovárať) na cudzie sily, ale musíme uplatniť vlastnú múdrosť a napnúť
vlastné svaly. Životaschopnosť slovenského národa sa prejavila v správe vecí verejných nielen vo vnútri
vlastného štátu, ale aj namedzinárodnej úrovni. Slovenská republika v druhom polroku 2016 úspešne
viedla predsedníctvo Rady EÚ a v súčasnosti jej minister zahraničia bol zvolený za' predsedu Valného
zhromaždenia OSN.
3. Literárny týždenník vykonal neoceniteľné služby v národnoemancipačných zápasoch i v podpore
štátoprávnych úsilí Slovákov od svojho vzniku v roku 1988 a tejto služby sa nevzdal, lebo ju vykonáva
veľmi zdarne a prospešne aj v súčasnosti. Redakcia LT vhodným spôsobom nastoľuje otázky a hľadajú
sa aj odpovede na riešenie problémov našej spoločnosti. Dôkazom toho je skutočnosť, že LT sa stal
veľmi potrebným a nezastupiteľným periodikom pre širokú čitateľskú verejnosť.
MILAN STANO
výtvarník, Bratislava
1. Pre mňa znamenalo samostatné Slovensko veľmi veľa. Pred štyridsiatimi rokmi som mal problém
vždy vysvetľovať v zahraničí, kde som bol maľovať, že nie som Čech, lež Slovák. Slovensko je krásne, na
malom kúsku zeme je zhromaždených toľko krás ako nikde na svete. Obdobie, v ktorom vznikala SR,
bolo priaznivé: zo strednej Európy odišli Rusi, a Američania ešte neprišli. A tí, čo chceli štátnu zmluvu a
stoličku v EÚ, nech sa pozrú na Kataláncov, čo ich stojí úsilia a námahy založiť si vlastný štát. Nikto z EÚ
im nepomôže, skôr naopak. Veril som, že budeme úspešní, lebo som videl, že Slováci sa všade vo svete
presadili. Veď si len zoberte, čo sa za sto rokov urobilo. Z utláčaného národa sa stal svojbytný národ,
ktorý má svoj rešpektovaný štát.
2. Bohužiaľ, všetky moje očakávania sa doteraz nenaplnili. Chcel som nezávislý štát aj preto, aby sa v
ňom rozvíjali kultúra a umenie. Vďaka bulvarizácii je kultúra na okraji a trvalé hodnoty umenia v
konzumnej a spotrebnej spoločnosti sa ustavične spochybňujú. Je to síce naša republika, ale nám tu patrí
veľmi málo. Skoro všetok priemysel ovládajú cudzie nadnárodné spoločnosti. Pôda sa predáva cudzím
neslovenským firmám. Obchodné reťazce predávajú iba zlomok slovenských výrobkov, ľudia si nevážia
naše potraviny. Pritom si ani neuvedomujeme, akých ľudí volíme do politiky. Ako karikaturista a satirik
mám nepreberné množstvo námetov do svojho Kocúrkova. To by si Chalupka zgustol. Vidím tu naše
slovenské chyby: korupciu, nevzdelanosť, nežičlivosť, malosť, predajnosť politikov, ale aj novinárov i
umelcov rozličného druhu.
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Literárny týždenník som registroval od samého začiatku, pravidelne som ho čítal a sledoval debaty o
slovenskej ústave, znaku, o našej histórii. Písali doň články moji priatelia Ľuboš Jurík, Anton Hykisch,
Anton Hrnko a iní. Sám som v ňom uverejňoval svoje karikatúry. LT bol pri všetkých zlomových
udalostiach Slovenska. Držím palce redakcii, tvorcom LT, lebo je to jeden z mála časopisov, ktoré sa
venujú našej kultúre, umeniu a národnej problematike.
ALEXEJ MIKULÁŠEK
Česká republika, člen vedenia Únie českých spisovateľov
1. Rok 1992 a 1993, rozpad federácie, som vnímal ako súčasť deformácií spojených s novembrovými
udalosťami prejavujúcimi sa okrem iného divou privatizáciou, rozpredajom národného majetku za
smiešne ceny, čistkami na všetkých úrovniach, prezliekaním kabátov, zmenou hodnotových kritérií.
Rozdelenie federácie bez referenda do týchto defektných javov, vydávaných i dnes za daň zo slobody a
demokracie, takisto patrilo. Aj napriek tomu by som nehodnotil vznik samostatných republík (českej i
slovenskej) jednoznačne negatívne už aj z tých dôvodov, že prebehlo pokojnou a mierovou cestou bez
väčších excesov. A po rokoch relatívneho ochladenia vzťahov sme znovu nadviazali na mnohé pozitíva
spolužitia oboch národov v jednom štáte, a rád konštatujem: vysoko nadštandardné vzťahy. Vznik
samostatného Slovenska pre mňa znamenal predovšetkým vznik (tzv. ,,samostatnej"?) Českej republiky
domnelou obnovou českej štátnosti, po ktorej som netúžil, pretože som sa stotožnil s československou
štátnosťou. Dodnes sa v zahraničí prezentujem ako Čechoslovák. Prirodzene, nastal divergentný vývoj
oboch krajín i kultúr, no v srdci Európy sme si stále blízki -jazykom, skúsenosťami, čiastočne i mentalitou
(Čechov nie náhodou častujú označením Švédi). Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že postavenie
spisovateľa na Slovensku je predsa len prestížnejšie ako v Čechách či na Morave, kde sa táto profesia
javí len ako súkromná aktivita uspokojujúca súkromné potreby autora napríklad v podobe kuchárskych
kníh a návodov na montáž. Čiastočne si za to môže literatúra sama, ale to je téma na inú anketu.
2. Slovenská republika vstúpila do EÚ i do NATO a stala sa tak do istej miery podobne ako Česká
republika - vazalskou krajinou. Nič na tom nemení skutočnosť, že do roku 1989 sme boli súčasťou
sovietskeho impéria s takisto obmedzenou suverenitou. Výhodou Českej republiky sa stal fakt, že sa javí
ako relatívne bezpečný finančný a investičný prístav, do ktorého prúdia ruské, čínske, prirodzene i
nemecké, kórejské a ďalšie investície. Aj za Rakúska sme boli relatívne vyspelou krajinou. Rozvoj
Slovenska, v porovnaní s nedávnou minulosťou (napríklad deväťdesiatymi rokmi), je viac ako zreteľný.
Páči sa mi u vás existencia celého radu literárnych a literatúre blízkych časopisov i to, že niektoré si môžu
dovoliť u nás neznámy prepych vyplácanie honorárov. Zdá sa mi, že degradácia práce spisovateľa na
živnostníka a súkromného uspokojovateľa akýchsi súkromných potrieb publikovať ešte nedosiahla na
svoje dno. Zatiaľ...
3. Literárny týždenník je periodikum s dlhou tradíciou a s vysokým renomé: sám ho pravidelne
sledujem zhruba dvadsať rokov. Výtlačky, ktoré dostáva Únia českých spisovateľov, dáme vždy zviazať
podľa jednotlivých ročníkov, takže je možné zoznámiť sa s jednotlivými číslami v našej únijnej knižnici.
Úloha LT v podpore štátotvorného úsilia bola a zostáva neklamná, veď kultúra je chrbtovou kosťou
národa v akomkoľvek zmysle tohto slova. Súčasne by som však zdôraznil jednotu zápasu o národnú
svojbytnosť s hodnotami umeleckými, estetickými a s rešpektom ku kultúram iných národov. Preklad: -pdMARGITA KÁNIKOVÁ
spisovateľka, Trnava
1. Naplnenie túžob mnohých Slovákov, ktorí za samostatnosť boli ochotní obetovať nielen slobodu, ale
aj krv. Tí, čo boli nútení emigrovať do zahraničia, boli znechutení vyjadrovaním niektorých ,,Slovákov",
ktorí boli z tohto vzniku nešťastní. Jeden z nich mi napísal: ,, Uvidíš, keď začne Slovenská republika
prosperovať, a ona bude prosperovať, tí istí sa budú biť v prsia, ako bojovali za samostatnosť Slovenska."
Jeho slová sa naplnili. Stále počúvame, že Slovenská republika nevznikla na základe referenda. A či prvá
Česko-slovenská republika vznikla na základe referenda? Mnohí Slováci sa skutočnosť, že žijú v novej
republike, dozvedeli so značným oneskorením. Načo bolo platné referendum na Kryme a v Katalánsku?
V Kosove referendum nikto nežiadal! Mnohí Slováci sa ešte vždy boja vysloviť svoj názor zo strachu o
zamestnanie. Chýba nám viac sebavedomia.
2. Áno. I keď sme mali oproti Čechom veľmi nevýhodnú štartovaciu čiaru, postupne sa im
vyrovnávame vo všetkých parametroch, a čo je potešujúce, v mnohých sme ich aj predbehli.
Dokazujeme, že aj menšie štáty sa môžu úspešne vyvíjať. Vzorom by nám mohlo byť Nórsko. Želám
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Slovenskej republike, aby pokračovala v nastúpenom trende a znásobila úspechy na poli hospodárstva,
zahraničnej politiky, kultúrneho a športového diania.
3. S radosťou som v roku 1988 privítala vychádzanie Literárneho týždenníka a uverejňovanie aj veľmi
odvážnych článkov. Ich redaktori sa zúčastňovali na rôznych besedách po celom Slovensku. V trnavskom
Dome kultúry ROH si za svoje otvorené názory vyslúžili potlesk. Účastníkmi boli aj príslušníci ŠtB, ktorí
však nepodali čakané hlásenie, lebo aj vedenie cítilo, že sa blíži ich koniec. Aj dnes LT uverejňuje články,
ktoré nie sú po chuti niektorým ,,demokratom". Dúfam, že v nastúpenej línii vydržia.
STANISLAV BAJANÍK
vedecký pracovník Svetového združenia Slovákov v zahraničí
1. Obnovená slovenská štátnosť by u každého vzdelaného a zorientovaného občana nášho štátu
mohla vyvolať pocit zadosťučinenia aj prostredníctvom tých, ktorí sa v jej mene obetovali pred nami doma
i v zahraničí. Leví podiel na jej obnove, resp. uskutočnení majú bývalí politickí väzni, trpitelia za národ a
vlasť, Slováci vyhnaní po roku 1945, najmä po roku 1948 režimom z domu. Vyše desiatky slovenských,
európskych, zámorských emigrantských slovenských subjektov (Slovenská liga v Amerike, Zahraničná
Matica slovenská, Slovenská kanadská liga, Slovenský oslobodzovací výbor, Slovenský akčný výbor,
Slovenský kongres slovenských demokratických exulantov, Ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Slovenský
ústav v Clevelande, Svetový kongres Slovákov, slovenské misie v Európe i v zámorí a i.), stovky
väznených, ba i desiatky skrivodlivo popravených, prenasledované, najmä kresťanské cirkevné
denominácie, osobnosti, obety vulgárneho režimu, obete tzv. normalizácie, mnohí naši učitelia, profesori,
kňazi, naši rodičia i starí rodičia, vylúčené deti zo štúdií, z kariéry komunizmom, inteligencia, umelci,
národovci odsúdení na kopáčske a lopatové, pre nich ponižujúce práce, aby mohli uživiť rodiny. Novinári,
publicisti vyradení pre názor z redakcií, všetci, ktorí nastavili krk, osudy rodín, životy, kariéru, aby
nepodporili spoluúčasť na politicko-národnej genocíde po roku 1948, a mnohí iní, to boli aj pre mňa
národné, duchovné stopy pamäti a výzvy, aby sme sa pokúsili ako naša generácia im živým i neživým
vrátiť stratený ideál... Tí, ktorí sa, žiaľ, ocitli zoči-voči šibenici, nech ich Boh oslávi, by nám toho dnes vedeli mnoho pripomenúť. Mobilizácia národa,
pamätlivci, Slovenská autonómia, Slovenský štát, okupácia, Sviečková manifestácia, Bratislava nahlas
a národný pohyb v roku 1989, pravda, vtedy nie za slovenskú štátnosť, ale slovenské národné a
duchovné práva, spojením síl, viribus unitis bez ohľadu na stav, vzdelanie, verili: Salus populi (rei
pulolicae) suprema lex esto. Cicero. Bol to dejinný výkon aj Matice slovenskej a jej partnerov zo všetkých
proštátne orientovaných národných subjektov. Tí, čo vtedy nepokojne sledovali bratislavské proštátne
aktivity na Námestí SNP, sliediac od rohu dnešného Poľského kultúrneho strediska, z okien priľahlých
úradov, dokonca, ako viem, z veže Kostola Milosrdných bratov, dnes nám ,,radia" a nás ,,vyraďujú"...
Nuž, tempora mutantur et nos mutamus in illis... - Časy sa menia a my sa meníme v nich... Dejiny
nezabúdajú.
2. Všetko sa nedá očakávať podľa nášho súkromného želania a ideálu. Máme štátnosť, relatívnu
slobodu a demokraciu. Aj zakladateľ gréckej demokracie Peisistratos ostal zavše v pochybnostiach, či sa
vyvíja jeho dielo podľa predstáv. Navrhujem zvažovať novú mobilizáciu slovenskej inteligencie a národne
orientovaných subjektov do ,,vlasteneckého fóra" - I. sektor, v čom majú Literárny týždenník a Slovenské
národné noviny dôležitú mobilizačnú úlohu. 3. Otvorená, hoci nie na plné dvere, publicistická platforma
LT od roku 1988 nebývalo (po KŽ) osviežovala slovenský priestor. To nemá byť floskula, ale okrem
slovenských zahraničných tlačovín (Európa, USA, Kanada) nemala konkurenciu, jedine ak v nejakých
samizdatoch, ktoré zavše medzi nami kolovali. Vedno s nimi aj Bratislava nahlas a niektoré duchovné
periodiká. Literárny týždenník si svoje odtrpel a vytrpel, ako vieme, trpí aj teraz. Keď sa svojho času S. H.
Vajanský sťažoval priateľovi A. Heydukovi, že slovenská, ba ani veriaca inteligencia mu nechce priveľmi
pomáhať v podpore Slovenských pohľadov, básnik mu odpovedal: ,, Službe vlasti sa neplatí, preto sú tí
druhí bohatí!'' Sapienti sat.
(Pokračovanie v budúcom dvojčísle)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

74. Literárny týždenník píše o básnikovi a divadelníkovi J. Mokošovi
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(14.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:32, s. -; TASR, Andrej Smatana)

Viac úvahovú ako biografickú esej o jeho živote a tvorbe napísal Dušan Mikolaj, pričom vychádzal z
kolektívneho diela viacerých súčasných teatrologičiek.
Bratislava 14. marca (TASR) - Najnovšie dvojčíslo Literárneho týždenníka (9-10) na prvej strane
uverejňuje stĺpcový komentár Romana Michelku "Slovensko na križovatke", ktorý sumuje politické
udalosti u nás po odpornom čine dvojvraždy. Na prvej strane sa začína (s presahom do vnútra čísla) aj
sociálna a sociologická esej Pavla Dinku "Sen verzus skutočnosť" o osude bezdomovcov, ktorí sú
najvýraznejším svedectvom zle nastaveného sociálneho systému súčasného kapitalizmu.
Zahranično-politické komentáre napísali Branislav Fábry (Protisystémový pat v talianskych voľbách) a
František Škvrnda (Putin o prelome v bezpečnosti sveta). Za vnútropolitický komentár môžeme
považovať príspevok Jozefa Mikloška "Boj za náboženskú slobodu", venovaný sviečkovej manifestácii
v Bratislave pred tridsiatimi rokmi.
V pokračovaní ankety Literárneho týždenníka (LT) k 25. výročiu vzniku SR a 30. výročiu založenia LT
v tomto čísle vystúpili básnik Martin Vladik, Jozef Šovčík, spisovateľ Ján Marcinko, maliar Milan Stano,
český básnik Alexej Mikulášek, spisovateľka Margita Kániková a historik Stanislav Bajaník. Vyjadrenia
osobností kompozične uzatvára strana venovaná Vladimírovi Mináčovi a jeho zápasu o slovenskú štátnu
samostatnosť. Stranu pripravil Štefan Cifra a uvádza ju myšlienka V. Mináča "Suverénny národ sa dá
vysloviť iba suverénnou ústavou".
Číslo venuje celostranovú pozornosť básnikovi, dramatikovi a divadelníkovi Jozefovi Mokošovi. Viac
úvahovú ako biografickú esej o jeho živote a tvorbe napísal Dušan Mikolaj, pričom vychádzal z
objemného kolektívneho diela viacerých súčasných teatrologičiek "Čítanie v mysli bábkara a básnika
Jozefa Mokoša", ktorá vyšla vlani ako pocta k jeho jubileu z roku 2016.
Celostranovú pozornosť číslo venuje aj spisovateľovi a prekladateľovi ukrajinskej národnosti Ivanovi
Jackaninovi. Rozhovor pod názvom "Spisovatelia vždy nájdu spoločnú reč" pripravil Dušan Mikolaj a
dopĺňa ho ukážka z prozaickej tvorby I. Jackanina.
Slovesné umenie je v čísle zastúpené esejou Pavla Tomašoviča "Sila slova" a filozofujúcou esejou
Ivana Bindasa "Človečenstvo v súčasnosti".
Rubrika "Pohľady na výtvarné umenia a architektúru" v informačných článkoch pozýva na návštevu
výstavy M. Paštéku v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne, výstavu ikon v Snine, výstavu fínskeho maliara
Alvara Aaltu v Tatranskej galérii v Poprade a výstavu z diela Majstra Pavla na Bratislavskom hrade.
Vybrané udalosti zo scénických umení reprezentuje recenzia Márie Bátorovej o inscenácii hry
existencionalistu A. Camusa "Nedorozumenie" na scéne viedenského Volkstheatra a informačný článok
Dušana Poliščáka o výstave "k 200. výročiu narodenia Mariusa Ivanoviča Petipu", významného ruského a
európskeho choreografa a baletného majstra. Výstava je inštalovaná v priestoroch SND.
Z recenznej rubriky zaznamenávame recenziu Jany Šimulčíkovej na román Daniely Příhodovej "Po
noci deň". Recenzný charakter (no uverejnený mimo rubriky) má aj úvaha Milana Poláka "Oneskorené,
no vzácne svedectvo" o monografii Antona Kreta "Ján Solovič", v ktorej mapuje život a dielo významného
slovenského dramatika druhej polovice 20. storočia.
Samostatnou prílohou čísla s názvom "Slovenská pôvodná a prekladová tvorba" je kompletný prehľad
55 knižných titulov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Vydavateľstva SSS, Edície mladých
slovenských autorov časopisu Dotyky a Kultúrno-literárnej akadémie za rok 2017.
http://www.teraz.sk/kultura/literarny-tyzdennik-pise-o-basnik/313742-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

75. Členovia slovenskej a českej biskupskej konferencie budú sláviť omšu
v Nitre
(14.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, kbs; ml, mk ))

<p>Členovia slovenskej a českej biskupskej konferencie budú sláviť omšu v Nitre P:3, 14. 03. 2018
12:00, DOM Bratislava/Nitra 14. marca (TK KBS) Pri príležitosti spoločného plenárneho rokovania
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Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie budú členovia oboch biskupských
konferencií sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre. Uskutoční sa v utorok 10. apríla 2018 o
18:00 h. Hlavným celebrantom bude kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup metropolita a predseda
Českej biskupskej konferencie, kazateľom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.
"Motívom k stretnutiu je aj niekoľko jubileí. V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku KBS (23.3.) a
ČBK, 25. výročie vzniku SR a ČR, 30. výročie sviečkovej manifestácie, 100. výročie vzniku
Československa a 30. decembra 2017 sme si pripomenuli 40. výročie vzniku samostatnej cirkevnej
provincie," vysvetlil výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180314020
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

76. Zbierka na pomoc kresťanom v Sýrii a Iraku
(15.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 12/23; Pavol Hudák / Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka:
"Pomôcť prenasledovaným kresťanom môžeme všetci. V nedeľu sa vo všetkých kostoloch bude konať
zbierka na pomoc kresťanom v Sýrii a Iraku. Podľa bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka je
symbolické, že sa zbierka uskutoční v čase, keď si pripomíname 30. výročie sviečkovej manifestácie,
ktorá bola výrazom náboženskej neslobody a prenasledovania kresťanov u nás. Výťažok zbierky biskupi
prerozdelia na konkrétne projekty prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity a ACN
Slovensko - pomoc trpiacej cirkvi. Viac zisťoval redaktor Pavol Hudák."
Pavol Hudák, redaktor:
"Kto prispeje hoci len malou sumou na pomoc prenasledovaným kresťanom, má účasť na uľahčení
ťažkého osudu tých, ktorí pre vieru v Ježiša sú v svojich krajinách prenasledovaní, potláčaní, väznení a
zabíjaní. Hovorí bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko."
Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup:
"By som chcel pozvať všetkých ľudí dobrej vôle, všetkých, ktorí sa zúčastnia na svätých omšiach túto
nedeľu, aby mysleli na to, že svojim príspevkom pomôžu konkrétnym spôsobom trpiacim ľuďom za svoju
vieru. Kým u nás prenasledovanie kresťanov je dejinná záležitosť, sú také časti sveta, kde
prenasledovanie kresťanov je každodenná súčasná realita."
Pavol Hudák:
"Výnos zbierky rozdelí konferencia biskupov na projekty, ktoré pripravila slovenská katolícka charita v
spolupráci so svojimi partnermi v Iraku, či Sýrii. Hovorí Hugo Gloss z katolíckej charity."
Hugo Gloss, Slovenská katolícka charita:
"Je vytvorená zmluva medzi konferenciou biskupov a Slovenskou katolíckou charitou, ktorá pokrýva
dohodnuté projekty. Na záver predkladáme vyúčtovanie, pôjde o rekonštrukciu zničených domovov,
infraštruktúry, ako sú napríklad studne alebo nejaké budovy, ktoré využívajú miestne komunity."
Pavol Hudák:
"Nedeľná zbierka by mala podporiť aj projekt Návrat z ruín domovu pod záštitou pápežskej nadácie
ACN - pomoc trpiacej cirkvi. Pokračuje riaditeľka slovenskej pobočky Martina Hatoková."
Martina Hatoková, riaditeľka slovenskej pobočky:
"A je dvestopäťdesiatmiliónovým celosvetovým projektom na záchranu irackých kresťanov v deviatich
obciach na Ninivskej planine."
Pavol Hudák:
"Podľa štatistík je vo svete prenasledovaných pre svoju vieru viac ako dvesto miliónov kresťanov v asi
päťdesiatich krajinách."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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77. Členovia slovenskej a českej biskupskej konferencie budú sláviť omšu
v Nitre
(15.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:wikipedia)

Bratislava/Nitra 14. marca (HSP/TK KBS/Foto:wikipedia)
Pri príležitosti spoločného plenárneho rokovania Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej
konferencie budú členovia oboch biskupských konferencií sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v
Nitre. Uskutoční sa v utorok 10. apríla 2018 o 18:00 h. Hlavným celebrantom bude kardinál Dominik
Duka, pražský arcibiskup metropolita a predseda Českej biskupskej konferencie, kazateľom bude Mons.
Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup.
Ilustračné foto
"Motívom k stretnutiu je aj niekoľko jubileí. V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku KBS (23.3.)
a ČBK, 25. výročie vzniku SR a ČR, 30. výročie sviečkovej manifestácie, 100. výročie vzniku
Československa a 30. decembra 2017 sme si pripomenuli 40. výročie vzniku samostatnej cirkevnej
provincie," vysvetlil výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.
https://www.hlavnespravy.sk/clenovia-slovenskej-ceskej-biskupskej-konferencie-budu-slavit-omsu-v-nitre/
1341788
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

78. Ján Čarnogurský: Fico by mal priviesť svojich prívržencov na námestia
(15.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Bratislava 15. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
Po námestiach slovenských miest sa prehnala vlna demonštrácií. Demonštrácie sa opäť prejavili ako
korunný princ politiky. Kráľom sú voľby. Demonštrácie sú tiež meradlom mieru v krajine. Kde sa strieľa,
tam sa nedemonštruje.
Na snímke Ján Čarnogurský
Pripomeňme si z nedávnej minulosti, ako demonštrácie nastavili smerovanie krajiny. Sviečková
manifestácia prekročila hranicu verejnej demonštrácie, novembrové demonštrácie povalili komunizmus.
V 90-tych rokoch najskôr suverénne ovládal verejný priestor Vladimír Mečiar. Opozícia na čele s KDH
nešla cestou parlamentných návrhov na odvolanie ministrov a premiéra, ale cestou organizovania najskôr
malých verejných demonštrácií.
Začalo to za slobodu humoristov, potom za čosi iné, potom zase za čosi iné a vo volebnom roku 1998
HZDS nebolo schopné usporiadať verejnú demonštráciu na námestí, naproti SDK robilo kampaň na
námestiach. Výsledok sa dostavil. SDK vyhralo voľby v tom zmysle, že bolo schopné zostaviť vládu,
HZDS nie. Ponaučenie spočíva v tom, že kto ovláda námestia, má bližšie k volebnému víťazstvu.
Kombinácia demonštrácií na námestiach so zdrvujúcou mediálnou podporou vedie ešte bližšie k
volebnému víťazstvu. Priemerná verejnosť nadobudne dojem, že volebné víťazstvo je vopred jasné a kto
by nechcel patriť k víťaznému táboru?
Slovenský verejný priestor posledných dní vyvoláva otázky. Ako je možné, že SMER vyhral vysoko
voľby, sústavne vysoko vedie v prieskumoch verejnej mienky, ale doteraz nebol schopný zvolať svojich
prívržencov na akúsi protidemonštráciu? Spolieha sa, že aj tak vyhrá voľby? Zatiaľ dobrovoľne
vyprázdňuje verejný priestor protivníkovi.
Ako príklad pôsobenia verejného priestoru zvolím Rusko. Je to krajina s podobnými problémami ako
máme my, ale preto, že je väčšia, aj jej problémy sú väčšie. Ruské riešenie problémov môže byť pre nás
poučné. Po predchádzajúcej voľbe Vladimíra Putina za prezidenta Ruska v roku 2012 prepukli
demonštrácie v Moskve na Blatnom námestí. Spočiatku pôsobili prekvapujúco a vládna strana Jednotné
Rusko akoby na ne nevedela reagovať. Ale či Jednotné Rusko alebo jednoducho občianske iniciatívy
veľmi rýchlo zorganizovali prívržencov Putina a čoskoro boli schopní priviesť do ulíc viac ľudí než
opozícia. Zvolili si aj príhodné miesto Poklonnuju horu v Moskve, kde je najväčší pamätník ruského
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víťazstva vo vojne a Putin mohol vystupovať aj ako dedič ruského víťazstva. Kedy privedie Róbert Fico
svojich prívržencov na vhodné námestie?
Treba spomenúť ešte jednu okolnosť. Na vyvolanie demonštrácií je potrebné vyvolať určitý pátos.
Prívrženci Putina boli schopní vyvolať vo verejnosti pátos, najmä pátos vlastenectva. Aký pátos môžu
vyvolať prívrženci Fica? Pátos obrany krajiny pred migrantami, pred zásahmi Bruselu? Teraz sa vyjadrím
škaredo cynicky, lebo aj ja poberám dôchodok. Zvyšovanie dôchodkov ťažko vyvoláva pátos.
Porovnávanie demonštrácií vlády (žiadnych) a opozície nie je len pozorovanie šachovej partie.
Pozorujme ich zo zorného uhla, čo predurčí náš ďalší vývoj. Mladí ľudia na čele demonštrácií pôsobia
sympaticky a priťahujú ďalších demonštrantov. Aj pekný názov je dôležitý, napríklad "Za slušné
Slovensko". Ale pripomeniem, že mladý organizátor demonštrácií proti korupcii minulý rok nevdojak
prezradil, že o ním organizovanej demonštrácii veľa nevie, pretože ju v skutočnosti organizujú ľudia v
pozadí.
Majdan na Ukrajine v roku 2014 mal vznešený názov "revolúcia dôstojnosti" a kto by vtedy u nás
dokázal nahlas povedať, že je to klamstvo? Ale dnes vieme, že lídri demonštrácií objednali gruzínskych
snajperov, aby strieľali do policajtov aj demonštrantov. Americká diplomatka prezradila v Kongrese, že
USA investovali do prípravy Majdanu 5 miliárd dolárov. Naše demonštrácie spustila vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho priateľky. Nechcem ani len rozmýšľať, čo ešte môže o vražde vyjsť najavo.
Sú v dejinách národov chvíle, keď musia zmobilizovať to najlepšie, čo v nich je, aby mohli v dejinách
pokračovať a ich dejiny vyvolávali pátos. Možno takými chvíľami prechádzame.
Ján Čarnogurský
https://www.hlavnespravy.sk/jan-carnogursky-zapas-o-namestia/1341498
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

79. Ján Čarnogurský: Zápas o námestia
(15.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Bratislava 15. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
Po námestiach slovenských miest sa prehnala vlna demonštrácií. Demonštrácie sa opäť prejavili ako
korunný princ politiky. Kráľom sú voľby. Demonštrácie sú tiež meradlom mieru v krajine. Kde sa strieľa,
tam sa nedemonštruje.
Na snímke Ján Čarnogurský
Pripomeňme si z nedávnej minulosti, ako demonštrácie nastavili smerovanie krajiny. Sviečková
manifestácia prekročila hranicu verejnej demonštrácie, novembrové demonštrácie povalili komunizmus.
V 90-tych rokoch najskôr suverénne ovládal verejný priestor Vladimír Mečiar. Opozícia na čele s KDH
nešla cestou parlamentných návrhov na odvolanie ministrov a premiéra, ale cestou organizovania najskôr
malých verejných demonštrácií.
Začalo to za slobodu humoristov, potom za čosi iné, potom zase za čosi iné a vo volebnom roku 1998
HZDS nebolo schopné usporiadať verejnú demonštráciu na námestí, naproti SDK robilo kampaň na
námestiach. Výsledok sa dostavil. SDK vyhralo voľby v tom zmysle, že bolo schopné zostaviť vládu,
HZDS nie. Ponaučenie spočíva v tom, že kto ovláda námestia, má bližšie k volebnému víťazstvu.
Kombinácia demonštrácií na námestiach so zdrvujúcou mediálnou podporou vedie ešte bližšie k
volebnému víťazstvu. Priemerná verejnosť nadobudne dojem, že volebné víťazstvo je vopred jasné a kto
by nechcel patriť k víťaznému táboru?
Slovenský verejný priestor posledných dní vyvoláva otázky. Ako je možné, že SMER vyhral vysoko
voľby, sústavne vysoko vedie v prieskumoch verejnej mienky, ale doteraz nebol schopný zvolať svojich
prívržencov na akúsi protidemonštráciu? Spolieha sa, že aj tak vyhrá voľby? Zatiaľ dobrovoľne
vyprázdňuje verejný priestor protivníkovi.
Ako príklad pôsobenia verejného priestoru zvolím Rusko. Je to krajina s podobnými problémami ako
máme my, ale preto, že je väčšia, aj jej problémy sú väčšie. Ruské riešenie problémov môže byť pre nás
poučné. Po predchádzajúcej voľbe Vladimíra Putina za prezidenta Ruska v roku 2012 prepukli
demonštrácie v Moskve na Blatnom námestí. Spočiatku pôsobili prekvapujúco a vládna strana Jednotné
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Rusko akoby na ne nevedela reagovať. Ale či Jednotné Rusko alebo jednoducho občianske iniciatívy
veľmi rýchlo zorganizovali prívržencov Putina a čoskoro boli schopní priviesť do ulíc viac ľudí než
opozícia. Zvolili si aj príhodné miesto Poklonnuju horu v Moskve, kde je najväčší pamätník ruského
víťazstva vo vojne a Putin mohol vystupovať aj ako dedič ruského víťazstva. Kedy privedie Róbert Fico
svojich prívržencov na vhodné námestie?
Treba spomenúť ešte jednu okolnosť. Na vyvolanie demonštrácií je potrebné vyvolať určitý pátos.
Prívrženci Putina boli schopní vyvolať vo verejnosti pátos, najmä pátos vlastenectva. Aký pátos môžu
vyvolať prívrženci Fica? Pátos obrany krajiny pred migrantami, pred zásahmi Bruselu? Teraz sa vyjadrím
škaredo cynicky, lebo aj ja poberám dôchodok. Zvyšovanie dôchodkov ťažko vyvoláva pátos.
Porovnávanie demonštrácií vlády (žiadnych) a opozície nie je len pozorovanie šachovej partie.
Pozorujme ich zo zorného uhla, čo predurčí náš ďalší vývoj. Mladí ľudia na čele demonštrácií pôsobia
sympaticky a priťahujú ďalších demonštrantov. Aj pekný názov je dôležitý, napríklad "Za slušné
Slovensko". Ale pripomeniem, že mladý organizátor demonštrácií proti korupcii minulý rok nevdojak
prezradil, že o ním organizovanej demonštrácii veľa nevie, pretože ju v skutočnosti organizujú ľudia v
pozadí.
Majdan na Ukrajine v roku 2014 mal vznešený názov "revolúcia dôstojnosti" a kto by vtedy u nás
dokázal nahlas povedať, že je to klamstvo? Ale dnes vieme, že lídri demonštrácií objednali gruzínskych
snajperov, aby strieľali do policajtov aj demonštrantov. Americká diplomatka prezradila v Kongrese, že
USA investovali do prípravy Majdanu 5 miliárd dolárov. Naše demonštrácie spustila vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho priateľky. Nechcem ani len rozmýšľať, čo ešte môže o vražde vyjsť najavo.
Sú v dejinách národov chvíle, keď musia zmobilizovať to najlepšie, čo v nich je, aby mohli v dejinách
pokračovať a ich dejiny vyvolávali pátos. Možno takými chvíľami prechádzame.
Ján Čarnogurský
https://www.hlavnespravy.sk/jan-carnogursky-zapas-o-namestia/1341498
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

80. Rokovanie Združenia kresťanských seniorov
(16.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 9/19; Pavol Jurčaga / Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka:
"V kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne rokuje ústredie Združenia
kresťanských seniorov Slovenska. Počas stretnutia, ktoré sa koná štyrikrát do roka, zhodnotia doterajšie
pôsobenie a definujú priority na najbližšie obdobie. Viac už Pavlovi Jurčagovi povedal predseda
združenia Jozef Mikloško."
Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov:
"My ako Združenie kresťanských seniorov sme tuná od deväťdesiateho piateho, to znamená
dvadsaťtri rokov. Sme starší ako tá európska seniorská únia. Ešte Ján Benček to založil a odvtedy to
vlastne ťahá, no starí ľudia, aby pozitívne, radostne prežívali starobu a proste nebrečali, nenariekali,
nefrflali na všetko, ale tešili sa z toho, že sú starí, zdraví, Pán Boh im dal zdravie a zároveň šírili aj pre
ďalšie generácie túto myšlienku. To, že my ako starí sme zodpovední aj za tretiu, štvrtú generáciu, to si u
nás veľmi uvedomíme."
Pavol Jurčaga, redaktor:
"V rámci toho podujatia prebieha aj seminár prevencia trestnej činnosti, páchanej na senioroch."
Jozef Mikloško:
"Mierne, ale stále stúpa počet seniorov, ktorí sú okradnutí alebo nejako podvodne vymámené peniaze,
alebo nevedia so svojimi peniazmi robiť, sú v exekúciách, veľmi veľa seniorov je možno milión v
exekúciách, sa zaplietli sa do všelijakých vecí, podpísali zmluvy s malými písmenami. Nikdy ich nečítali a
vzapätí to na nich padne a tak ďalej. Čiže chceme ľuďom povyprávať, čo je to finančná gramotnosť, ako
sa musia starať aj o svoje peniaze."
Pavol Jurčaga:
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"Združenie kresťanských seniorov Slovenska bude prítomne aj na spomienkových oslavách
tridsiateho výročia sviečkovej manifestácie s názvom Spolu za slobodu."
Jozef Mikloško:
"V sobotu dvadsiateho štvrtého marca 2018 je práve tridsať rokov od Sviečkovej demonštrácie, no a
na Hviezdoslavovom námestí príde zo štyridsať policajtov v dobových uniformách. V jednej hodine
zrekonštruujeme všetko to, čo sa tam stalo."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

81. Slováci nevzdávajú boj za slušnú krajinu, v Bratislave vyšlo do ulíc 65
000 ľudí
(16.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 11:26, s. -; Redakcia)

"Prišli sme, lebo sa cítime oklamaní," posťažovali sa účastníci protestov, ktoré sa dnes konajú v
desiatkach miest na Slovensku i v zahraničí. Priebeh zhromaždení sme monitorovali ONLINE.
To najdôležitejšie:
- fotografie z protestov na Slovensku;
- zábery z podporných zhromaždení vo svete;
- účasť na zhromaždeniach v jednotlivých mestách (postupne aktualizujeme):
Banská Bystrica: 4000 (organizátori)
Bratislava: 65000 (odhad)
Brezno: 250 až 300 (odhad)
Košice: 10- až 13-tisic (organizátori)
Martin: 4500 (organizátori)
Nitra: 5000 (organizátori)
Piešťany: 500 (odhad)
Púchov: 300 (organizátori)
Trenčín: 2500 (organizátori)
Žiar nad Hronom: 600 (organizátorka)
VIDEO: Vystúpenie Zlatice Kušnírovej na zhromaždení v Košiciach
20:00 - ONLINE prenos zo zhromaždení sme ukončili, všetko podstatné sa dozviete v našom ďalšom
spravodajstve. Ďakujeme, že ste s nami. #allforjan
19:47 (BRATISLAVA) - Dav pred úradom vlády sa pomaly rozchádza. Skanduje však jasné "Toto nie
je koniec" alebo "Ešte sa vrátime". Niekoľko vajec letelo smerom na dvere úradu vlády.
19:40 (BRATISLAVA) - Ak ste nemali možnosť vypočuť si slovenskú hymnu v hlavnom meste,
prinášame záznam, ktorý redakcii Aktuality.sk poskytol Simon Ronec:
19:31 (BRATISLAVA) - Na bránu Úradu vlády SR priniesli transparent "Úrad skorumpovanej vlády". Z
reproduktorov znie štátna hymna.
19:20 (BRATISLAVA) - Pred Úrad vlády SR sa už takmer tradične presunulo niekoľko desiatok ľudí. Ti
pred dverami úradu skandujú "Dosť bolo Fica!" či "Béla Luhár".
Dav je zatiaľ pokojný.
18:56 (BRATISLAVA) - "Zhromaždenie v hlavnom meste sa oficiálne končí. Organizátori vyzývajú ľudí,
aby sa pokojne rozišli. "Veríme, že osud tejto krajiny nám nie je ľahostajný," hovorí Juraj Seliga.
18:52 (BRATISLAVA) - "Zastavme ich bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú," nesie sa Námestím
SNP v Bratislave. Tisíce ľudí na čele s Jurajom Benetinom zo skupiny Korben Dallas spievajú slovenskú
hymnu. Ľudia svietia mobilmi a baterkani.
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18:51 (NITRA) - Aj v Nitre dnešné zhromaždenie zakončil spev hymny. Zábery z mesta pod Zoborom
poskytol čitateľ Marek:
18:48 (PRAHA) - Protest v Prahe sa už skončil. Na konci zaznela česká a slovenská hymna. Účasť v
hlavnom meste Česka bola niekoľkokrát vyššia ako minulý týždeň aj napriek zime a dažďu.
18:46 (BRATISLAVA) - Budúci týždeň si budeme pripomínať sviečkovú manifestáciu. Organizatori
pozvali na pódium Františka Mikloška.
"Revolúciu, ktorú začali rodičia, musia dokončiť ich deti. Máte byt na čo hrdí. Vláda podala demisiu,"
povedal.
Ľudia hlasno štrngajú kľúčmi počas celého prejavu.
18:44 (MARTIN) - Zhromaždenie v metropole Turca sa skončilo, organizátori odhadli účasť na 4500
ľudí.
18:42 (BANSKÁ BYSTRICA) - Organizátori odhadujú účasť na približne 4-tisíc ľudí. Je to menej ako
minulý týždeň.
18:40 (BRATISLAVA) - "Minulý týždeň sme na námestiach zložili skúšku občianskej angažovanosti,
dnes skladáme skúšku vytrvalosti," hovorí Ondrej Prostrednik, evanjelický teológ.
"Ani mne nejde ten úškrn expremiéra z mysle. Ponížil pamiatku Jána a Martiny a všetkých slušných
ľudí," dodáva teológ.
18:36 (BANSKÁ BYSTRICA) - "Zhromaždenie v meste pod Urpínom sa práve končí. Ľudia sa v pokoji
rozchádzajú, pori tom ešte miestami skandujú to, čo znelo počas hodiny a pol najsilnejšie: "Predčasné
voľby!"
18:35 (MARTIN) - V metropole Turca spievali ľudia na zhromaždení hymnu:
18:31 (BRATISLAVA) - "Podľa našich informácií je nás tu dnes viac ako minulý týždeň" vyhlásila
organizátorka zhromaždenia Karolína Farská. Dav búrlivo tlieska. Organizátori poďakovali podnikom,
ktoré zatvorili skôr a umožnili zamestnancom prísť na zhromaždenie.
18:30 (BANSKÁ BYSTRICA) - "Nechceme ťa!" odkazujú rodáci Petrovi Pellegrinumu, ktorý sa má stať
novým premiérom.
18:24 (BRATISLAVA) - V hlavnom meste je na pódiu Ondrej Gažovič, bývalý diplomat:
"Videl som, ako si Robert Fico urobil z diplomacie cestovnú kanceláriu pre svoju asistentku. Toto sa
volá arogancia moci," hovorí diplomat, ktorý nedavno opísal zahraničnú návštevu Troškovej s
kancelárkou Merkelovou.
18:23 (PRAHA) - Václavské námestie je plné nespokojných ľudí. Slováci a Česi sa spojili, aby vyjadrili
nespokojnosť voči svojej vláde (aj keď v demisii). Námestie pod sochou Svätého Václava je plné.
18:21 (BRATISLAVA) - "Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica!" skanduje dav. "Aj Bugára!" zakričí ženský
hlas zozadu.
18:19 (BRATISLAVA) - Ľudová muzička na Námestí SNP spieva o mŕtvom Jankovi. Pokračujú s
notoricky znamou piesňou Na kráľovej holi. Ľudia sa postupne pridávajú.
18:18 (NITRA) - Na záver zhromaždenia zaznela hymna Slovenskej republiky, organizátori vyzvali na
zapálenie sviečky za Jána a Martinu.
18:16 (NITRA) - "Jano písal veľa o oligarchoch v Nitre, ale ľudia si to nevedeli predstaviť. Po vražde
Jána si to už vieme predstaviť, vieme aj ako vyzerá milión eur na stole," hovorí Marek Hattas.
18:14 (BRATISLAVA) - Na pódiu v centre hlavného mesta je herečka Zuzana Krónerová:
"Poďme povzbudiť všetkých poctivých, ktorí možno len uviazli v apatii. A povedzme im toto - urobte
niečo, na čo budete hrdí a čo ocenia aj vaše deti. Či to, čo robíte, je prospešné. Ak vás niekto núti kryť
korupciu, vzoprite sa. Prestaňte sa báť. Teraz máte šancu, možno poslednú. Poďte s nami."
18:13 (BANSKÁ BYSTRICA) - V meste pod Urpínom sa opäť rozpršalo, ale na odhodlaní ľudí sa nič
nemení. Hovoria, že na námestia budú chodiť dovtedy, kým to bude potrebné. "Potrebujeme obnoviť
dôveru v tento štát," hovorí moderátor Ján Gordič.
18:11 (NITRA) - " Založili sme v Nitre občianske združenie a Janovi som posielal informácie, čo sa tu
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deje: o Bödörovcoch, o Jaguari či primátori Dvončovi," dodáva Marek Hattas. Tvrdí, že v piatok prišlo na
námestie pod Zobor o 2000 ľudí viac ako pred týždňom.
18:09 (BRATISLAVA) - "Kto zaspí v demokracii, zobudí sa v totalite," odkázal režisér Viliam Čima
zhromaždeným na bratislavskom Námestí SNP.
18:07 (MARTIN) - Námestím znie pieseň Karla Kryla Zapření Petrovo. "Toto je skaza národa," hovorí
postarší muž na okraji zhromaždenia.
18:05 (ŽILINA) - "Pán premiér, nebojte sa, ani mi neodchádzame," vyhlásil na námestí v meste pod
Dubňom kazateľ Cirkvi bratskej Ján Mahrík.
Herečka Barbora Švidraňová: "Politici sú naši správcovia, nie vladári. Ak spravujú zle, máme právo ich
vymeniť."
18:03 (BREZNO) - V metropole Horehronia sa dnešné zhromaždenie už skončilo. Jeden z jeho
účastníkov Jaroslav Karak odhadol účasť na 250 až 300 ľudí.
18:02 (BRATISLAVA) - Dav kričí: "Vydržíme!"
18:01 (NITRA) - "S Janom sme sa poznali osobne z univerzity. Naposledy sme spoločne strávili
Silvester," hovorí orgaznizátor protestov v meste pod Zoborom Marek Hattas.
17:59 (BRATISLAVA) - Slovo má Martin Mojžiš, novinár a vysokoškolský pedagóg. "Ján Kuciak je
mŕtvy, zastreliliho aj s Martinou Kušnirovou. Vaša vláda, pán Pellegrini, bude vládou pohŕdania Jána
Kuciaka. Povedali ste, že si vážite ľudí, ktorí vyjadrujú názor na námestí. My si vás nevážime. Ste
figúrkou Róberta Fica," hovorí.
Mojžiš povzbudzuje dav: "Oni sa nás boja. Robia postupne to, čo hlásajú naše transparenty.
Neprestávajme. Sme to dlžní Janovi a Martine a všetkým slušným ľuďom." Vyzýva dav, aby spieval
hymnu nahlas, hrdo a vnímal aj slová.
17:56 (LYON) - Čitateľka Aktuality.sk Jana Konečná poslala do redakcie dokumentáciu dnešného
zhromaždenia vo franscúzskom Lyone.
17:54 (BRATISLAVA) - "Kde bolo, tam bolo, Fica tam nebolo," hovorí mladý muž spokojne kamarátovi
a vyfukuje cigaretový dym.
17:53 (BANSKÁ BYSTRICA) - Na pódium vystúpila bývala ombudsmanka Jana Dubovcová : "Vláda
ani raz nepovedala, Slovensko prepáč, že sme tak strašne zlyhali. Zlyhali tak, že desaťtisíce ľudí neveria,
že vražda Jana a Martiny že bude riadne vyšetrená. Prepáčte, že neveríte polícii, súdom" hovorí.
"Neveríme!" odpovedá dav.
17:52 (BRATISLAVA) - Juraj Kemka prirovnáva dnešné zhromaždenie k tomu z roku 1989.
"Včera ste sa nám pri demisii vysmievali do tvare, pan expremiér. Dobehli ste nás tak ako sa snažili
komunisti. Keď jedného komunistu nahradil druhý. Pan Bugar a Fico, nepotrebujeme vaše kozmetické
názory."
Herec vyprovokoval dav ku skandovaniu: "Slušné Slovensko!" Kemka cituje z knihy Júliusa
Satinského.
17:50 (ŽILINA) - List od emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka čítal herec Michal Legíň. "Je tu čas
obnovy a uzdravenia každého z nás," stálo v liste.
17:49 (BRATISLAVA) - V dave je viacero zahraničných štábov. "Prídeme znova!" kričí skupina
mladých do kamery rakúskej ORF.
17:48 (NITRA) - Dav v meste pod Zoborom sa spojil v modlitbe za hodnoty a spravodlivosť.
17:47 (BRATISLAVA) - Na pódiu je hudobník Tono S. Spieva o zavlečenom Kováčovi mladšom, o
krajine, kde rozhodujú prázdne hlavy deštruktívne pre krajinu. V pesničke zaznieva aj notoricky známy
hlas Vladimíra Mečiara: "...idem od vás, neublížil som nikomu z vás."
Raper sa prihovára davu: "Je to o vás, vytrvajte, nechajte sa počuť, nech sa vás tí hore boja."
17:45 (BANSKÁ BYSTRICA) - Ešte mierne popŕcha, ľudia však už stiahli dáždniky. Nad hlavami držia
zasvietené mobilné telefóny. Z davu zaznieva: "Preč s Gašparom!" a "Dosť bolo Smeru!"
17:42 (NITRA) - "Tak, ako starých ľudí vystríhame pred šmejdami, vystríhajme ich aj pred politickými
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agitátormi," znie z pódia v Nitre pri Divadle Andreja Bagara.
"Nie je nám to jedno," skanduje asi 5-tisícový dav.
17:41 (BRATISLAVA) - "Smrťou Janka a Martiny prekročili hranicu. Ak teraz nevydržíme a
nezabojujeme o zmenu, nezaslúžime si spravodlivé inštitúcie. Vydržme, lebo to dlhujeme všetkým
poctivým pracovníkom," hovorí Zuzana Wienk a menuje radu osobností, napríklad Vasiľa Špirku, Oskara
Vegyveresa, Jaroslava Spišiaka, Jána Kuciaka aj Martinu Kušnírovú.
17:40 (NITRA) - Na zhromaždení v meste pod Zoborom je aktuálne približne 5-tisíc ľudí.
17:39 (BRATISLAVA) - "Nechcela som prísť. Nemala som pocit, že to už má zmysel. Keď vidím, koľko
je tu napriek všetkému ľudí, mám nádej," sleduje okolie 50-tnička z Petržalky. "Ak budem môcť, prídem
zas."
17:38 (MARTIN) - "Ako zničiť zlo, skúšame stále nanovo," spieva spevák Juraj Hnilica. Viacerí ľudia v
dave sa neubránili slzám.
17:37 (BRATISLAVA) - "Prišli sme, lebo sa cítime oklamaní, Most-Híd už voliť nikdy, nikdy nebudeme.
A Robert Fico nemá byť predseda strany. Má byť vo väzbe," hovorí mladá rodina stojaca za pódiom.
17:35 (MARTIN) - Na pódiu dnes vystúpi aj herečka Jana Oľhová. "Pripomína mi to Nežnú, keď som
na námestí stála s troma malými deťmi. Považujem za rovnako dôležité ozvať sa aj dnes," hovorí.
17:33 (MARTIN) - Divadelné námestie sa postupne zaplnilo. Už teraz je jasné, že na zhromaždenie
dnes prišlo viac ľudí ako minulý týždeň.
17:32 (BRATISLAVA) - Vypočujte si celý prejav Richarda Stankeho:
17:31 (BRATISLAVA) - Na pódiu sú herci Slovenskho národného divadla (SND), Astorky a ostatných
divadiel. Za všetkých sa prihovoril Richard Stanke: "Hovoríme z plných pľúc, že stačilo! Už toho bolo
dosť! Slovom týchto dní je slovo nestačí. Pýtate sa prečo? Guma, ktorú Kaliňak a Fico naťahovali,
praskla. A odchod týchto dvoch nestačí."
Herec pripomenul, že ani jeden z politikov si v posledné dni už ani len nespomenul na vraždu dvoch
ľudí. "Ani jeden nevyzerá, že pochopil, čo sa stalo," uviedol Richard Stanke. V závere príhovoru opätovne
vyzval k predčasným voľbám.
17:30 (BANSKÁ BYSTRICA) - "Moc pochádza odo mňa, moc pochádza od vás - z Košíc, z Bratislavy,
z Banskej Bystrice... je len na nás, ako túto moc využijeme, " znie z pódia. Tisícky ľudí skandujú:
"Predčasné voľby!"
17:28 (BRATISLAVA) - Atmosféra v dave graduje, na pódiu je herec Richard Stanke, ľudia tlieskajú a
spoločne kričia: "Nestačí!"
17:26 (BANSKÁ BYSTRICA) - Organizátori zhromaždenia čítajú list od krajanov zo zahraničia: "Za
pravdu a spravodlivosť sa oplatí bojovať," odkazujú.
"Na Slovensku musí skončiť politické krytie spáchaných trestných činov" píšu ďalej v liste. Dav tlieska.
Krajania sa vyjatrujú aj o tom, ako politici v zahraničí prijímajú zodpovednosť za podstatne menšie
pochybenia ako na Slovensku.
17:24 (BRATISLAVA) - "Odíďte! Bugár je zradca!" skanduje dav po príhovore Filipa Vagača.
17:23 (BRATISLAVA) - "Mám pre vás dôležitý odkaz. Je nás viac - na Slovensku je viac slušných
ľudí," odkázal aktivista Filip Vagač. Ľudia skandujú: "Generálny štrajk!"
17:22 (MARTIN) - Dav na námestí skanduje heslá "Dosť bolo Fica!" a "Do basy!"
17:21 (BRATISLAVA) - "Chcú nám zobrať nádej. Najprv zobrali slušnosť, klamstvo povýšili na
múdrosť," odkázal na adresu politikov aktivista Filip Vagač. "To už nemôže byť o odstúpení z funkcie,
môže to byť o tom, aby odišli z verejného života. Odíďte. Stačilo!" dodal.
17:19 (BRATISLAVA) - Ľudia na zhromaždenie stále prichádzajú, električky smerom na Námestie
SNP sú plné.
"Opozícia nie je ideálna, ale títo musia odísť - a s nimi aj talianska mafia. Pre Slovensko sú hanbou,"
hovorí Bratislavčan približne vo veku 35 rokov.
17:18 (BANSKÁ BYSTRICA) - V meste pod Urpínom sa spomína aj na nezvestného novinára
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Miroslava Pejka, ktorý svoju novinársku kariéru začínal v Banskej Bystrici.
17:17 (BRATISLAVA) - Manželia Vagačovci, ktorí vystúpili počas Nežnej revolúcie `89 stoja na pódiu v
hlavnom meste aj dnes. "Nastal stret malých a stredných dejín. November `89, priniesol obrovské zmeny.
Verím, že aj táto situácia naštartuje proces, ktorý zmení Slovensko," vyhlásil Filip Vagač.
17:16 (PIEŠŤANY) - Po úvodnom prejave bola v kúpeľnom meste minúta ticha za Janka a Martinku.
Ľudia štrngali kľúčmi.
17:15 (BANSKÁ BYSTRICA) - Dav si minútou ticha uctil zavraždených mladých ľudí Jana Kuciaka a
Martinu Kušnírovú. "Častokrát nám hovoria že sme zabudli, ale my sme nezabudli," hovorí organizátor
protestu o vražde, ktorá sa udiala pred tromi týždňami v obci Veľká Mača.
17:10 (BRATISLAVA) - "Pán Fico, pán Bugár a pán Danko stále ostávajú pri moci. Znamená to, že
chcú zamiesť kauzy, o ktorých pisal aj Ján Kuciak," tvrdia organizátori Šeliga a Farská.
17:09 (BRATISLAVA) - Organizátori Juraj Šeliga a Karolína Farská na úvod protestu vyzvali
účastníkov, aby zachovali slušnosť a nenechali sa vyprovokovať.
17:08 (BANSKÁ BYSTRICA) - "Sľúbili sme si vydržať, sľúbili sme si nový deň..." spieva dav v meste
pod Urpínom na úvod zhromaždenia.
17:07 (BRATISLAVA) - Zhromaždenie v hlavnom meste prišli osobne podporiť aj herci SND či Astorky.
Za všetkých vystúpi Zuzana Krónerová a Juraj Kemka.
17:05 (BRATISLAVA) - Ľudia na Námestí SNP majú jasno v tom, prečo sa tu dnes zhromaždili. Kričia:
"Predčasné voľby!" a "Fico do basy!" či "Béla je klamár!".
17:03 (PIEŠŤANY) - Ani viacerým obyvateľom kúpelného mesta nie je jedno, v akej krajine budú žiť,
viacerí z nich pália sviečky za zavraždený pár Jána a Martinu.
17:00 (BANSKÁ BYSTRICA) - Hlavné námestie sa už výraznejšie zaplnilo. Spomedzi dáždnikov trčia
transparenty "charakter rozhoduje" či "nežerieme zrno".
16:55 (ŽILINA) - V meste pod Dubňom je na zhromaždení Za slušné Slovensko zatiaľ približne 300
ľudí. Intenzívne prší.
16:53 (BRATISLAVA) - Ľudia v hlavnom meste si už ladia hlasivky pokrikom "Dosť bolo Smeru!".
16:51 (MARTIN) - Desiatky ľudí sa v metropole Turca schádzajú aj napriek hustému dažďu.
16:49 (BRATISLAVA) - Dážď v hlavnom meste zrejme už definitívne ustal. Je však zrejmé, že počet
ľudí dnes nedosiahne podobné číslo ako pred týždňom, keď sa na Námestí SNP zišlo približne 60-tisic
ľudí.
Pozrite si atmosféru pred začiatkom prostestu v hlavnom meste:
16:45 (BANSKÁ BYSTRICA) - Na Námestí SNP sa zatiaľ zišla hŕstka ľudí. Muzikanti na pódiu si ladia
hudobné nástroje. Dážď neutícha.
16:40 (BRATISLAVA) - Pohľad do hlavného mesta na ľudí, ktorí sa rozhodli vyjsť do ulíc za slušné
Slovensko.
16:36 (OSOBNOSTI) - "Ak ti záleží, aby sme žili, pracovali a reprezentovali slušné Slovensko, príď
dnes podporiť o 17-stej v Bratislave i v ostatných slovenských mestách svojim hlasom pochod všetkých
slušných ľudí za slušné Slovensko," vyzýva na sociálnej sieti tenistka Dominika Cibulková.
16:32 (BRATISLAVA) - Medzi davom sú aj viaceré známe tváre, ako napríklad politik Ľudovít Kaník,
herec Ady Hajdu či filmový tvorca Marek Šulík.
16:28 (BRATISLAVA) - Hoci do začiatku protestu zostáva ešte viac ako polhodina, na Námestí SNP
sa už zhromažďujú prvé desiatky ľudí. Zatiaľ ich zabáva ľudová hudba.
16:26 - Pellegrini, ktorého prezident Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády po demisii tretej
vlády Roberta Fica sa nestretne s Andrejom Dankom zajtra, ako to mal pôvodne naplánované. Spoločné
rokovanie presunuli na pondelok 09:00 h.
16:18 - "Aj v Seattli dnes chystáme stretnutie na podporu protestov za slušné Slovensko," informoval z
USA čitateľ Aktuality.sk Ladislav Bitto.
15:58 - Peter Pellegrini začal oficiálne rokovať o zostavení novej vlády.
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15:47 - "Polícia je pripravená zabezpečiť verejné zhromaždenia s tým, aby pomáhala ľudom, ktorí sa
ich budú zúčastňovať a chránila všetkých slušných občanov," uviedol policajný viceprezident Ľubomír
Ábel.
Pozrite si, čo povedal policajný viceprezident pred dnešnými zhromaždeniami:
15:22 - Béla Bugár priznal stretnutie s Mariánom Kočnerom počas dovolenky na Maldivách. Kočner ho
poprel s tým, že bol na Novom Zélande. Šéf Mosta-Híd dnes pre výhražné e-maily požiadal o policajnú
ochranu.
15:03 - Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko odštartovali Slováci v Sydney.
Pozrite si, ako Slováci v Austrálii vyjadrili podporu dnešným zhromaždením Za slušné Slovensko:
"Požadujeme nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice a predčasné parlamentné
voľby," zdôrazňujú organizátori protestov. Len tak je podľa nich možno obnoviť dôveru ľudí v štát a vrátiť
politike slušnosť.
Odchod premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka v situácii všeobecnej nedôvery
nestačí.
Najväčšia účasť sa očakáva na proteste v Bratislave na Námestí SNP, kde sa zhromaždenie začína o
17:00.
Na sociálnej sieti až 51-tisíc ľudí uviedlo, že sa chystá práve na zhromaždenie v hlavnom meste.
Z pódia v hlavnom meste k ľuďom prehovoria herci Zuzana Kronerová, Juraj Kemka, bývalý politik
František Mikloško, novinár Martin Mojžiš, bývalý diplomat Ondrej Gažovič a občiansky aktivista Filip
Vagáč.
Protesty sa plánujú aj v ďalších mestách, celý zoznam nájdete tu:
Zoznam pochodov
Slovensko:
- Bánovce n. Bebravou
- Banská Bystrica
- Bratislava
- Brezno
- Dolný Kubín
- Humenné
- Komárno
- Košice
- Kežmarok
- Levice
- Levoča
- Liptovský Mikuláš
- Lučenec
- Martin
- Michalovce
- Námestovo
- Nitra
- Nové Zámky
- Partizánske
- Pezinok - sv. omša a presun do Bratislavy
- Piešťany
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- Poprad
- Považská Bystrica
- Prešov
- Prievidza
- Púchov
- Rimavská Sobota
- Revúca
- Rožňava
- Skalica
- Spišská Nová Ves
- Trnava
- Trenčín
- Veľký Krtíš
- Žiar nad Hronom
- Žilina
Zahraničie
- Berlín - zhromaždenie za dôveryhodnú vládu - 18. marca
- Brno
- Brusel
- Haag
- Dublin
- Edinburgh
- Glasgow
- Helsinki
- Kodaň
- Lisabon
- Londýn
- Luxemburg
- Madrid
- Malaga
- Mníchov
- New York
- Olomouc
- Paríž
- Palo Alto
- Praha
- Reykjavík
- Santiago de Chille
- Seattle
- Sydney
- Štokholm
- Varšava
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Zoznam priebežne aktualizujeme.
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:
Vražda Jána Kuciaka
https://www.aktuality.sk/clanok/573200/online-protesty-za-slusne-slovensko-16-marca-2018/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

82. "Revolučná osmička"
(16.03.2018; Prešovský večerník; č. , Publicistika , s. 5; Patrik Tomič)

Roky končiace číslicou 8 zanechávajú hlbokú stopu pre náš národ v jeho novodobých dejinách. Rok
1918 vznik ČSR, 1938 Mníchovská zrada, 1948 Víťazný február, 1968 pomoc spriatelených krajín, 1988
sviečková manifestácia a potom nežná revolúcia, 2018-tka priniesla vraždu dvoch mladých ľudí a
následne táto udalosť rozdelila našu krajinu. Mnohí začali túto ohavnosť zneužívať na svoje politické
ciele, mnoho špinavosti, o ktorej sa potichu rozprávalo, vyplávalo na povrch zemský. Kto si bez viny...
Politické špičky sa navzájom obviňujú, sociálne siete a médiá sú plné právd, poloprávd, nenávisti a špiny.
Jeden nevie, čo už je to pravé. Ľudia v uliciach, je ich na desaťtisíce, časť národa má požiadavky na
hradných pánov, ktorí zabudli a odtrhli sa od reality bežného človeka. Človeka, ktorý má problém prežiť,
ktorý si žije svoj bežný obyčajný život a jeho jedinou možnosťou ovplyvniť život svojej krajiny sú voľby
alebo ísť do ulíc. Tých ľudí je podstatne viac, ktorí chcú zmenu, ale svetlo nevidia. Koalícia plní
požiadavky ulice, síce pomalšie, ale predsa. Je to znakom, že občania ešte stále majú svoj hlas. Odišiel
minister, premiér je pripravený podať demisiu, je pripravená rekonštrukcia. Na ťahu je prezident. Všetci
proklamujú, že chcú stabilitu a pokoj na Slovensku. Nechcem byť zlým prorokom, ale donekonečna
zvyšovať svoje požiadavky, a to je jedno či z jednej alebo druhej strany, neprinesie tejto krajine nič dobré.
Nezastávam žiadnu politickú stranu, zastávam svoju rodnú vlasť Slovensko, ktoré je pevnou súčasťou
Európy, svoje rodné mesto Prešov a svoju rodinu. Akýkoľvek tlak prináša nešťastie a zlo, ale poväčšine
pre normálnych ľudí!!! Patrik Tomič
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

83. Osvietený Hviezdoslav, osvietený národ
(17.03.2018; Slovenské národné noviny; č. 11, Titulná strana , s. 1; Stanislav BAJANÍK)

Stanislav BAJANÍK - Foto: archív autora
Sviečková manifestácia pred tridsiatimi rokmi predznačila pohyb k demokracii
Sviečková manifestácia na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 25. marca 1988 na Veľký piatok,
v priestore násilne uzavretom mocenskými a represívnymi zložkami bývalého režimu, s odstupom času
evokuje Hviezdoslavove Žalmy a hymny, najmä "na tisícročnú pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a
Metodeja..."
Neviem, nakoľko si účastníci pokojného zhromaždenia veriacich, ktorých bolo okolo dvoch tisíc,
uvedomili, že vtedajšia jar je aj 1120. výročím povýšenia staroslovenčiny medzi štyri liturgické jazyky,
spomienkou na vysvätenie našich prvých kňazov, základom našej cirkevnej provincie - zrodom
najstaršieho biskupstva v strednej Európe - Nitre. A nielen to. Veriaci zo Slovenska i susednej Moravy
svojím protestom takmer po 1120 rokoch sa vlastne domáhali aj obsadenia biskupských sídiel,
odstránenia štátneho dirigizmu v náboženských právach občanov a slobodného dialógu s vtedajšou
mocou.
* VODA A OBUŠKY
Na to obdobie totality a prenasledovania to nebolo ani populárne, ani bezpečné, skôr až osudovo
riskantné. Napriek tomu účastníci protestu, povzbudení slovenskou emigráciou i demokratickými
európskymi silami, odvážne reagovali na výzvu organizátorov a... zdvihnuté hlavy dostali svoje. Ako? To
je už dnes všeobecne známe. Dunajská studená voda z polievacích a zo špeciálnych zásahových
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vozidiel a ešte studenšie boľševické obušky v sychravom marcovom podvečere zrejme nikomu príliš
nechutili.
Možno, že je menej známa okolnosť spojená s manifestáciou, pokiaľ ide o podporu susedného a
slovenského sveta. Menej je aj známe, že mnohí účastníci sa neskôr angažovali v obnovenom matičnom
hnutí, na ktorého pôde - a slobodne - plne rozvíjali obrodený duchovný slovenský život. Národná knižnica
MS, Krajanské múzeum MS, Štátny archív, Univerzitná knižnica v Bratislave a viaceré vedecké inštitúcie
získali po roku 1990 viac dokladov a dokumentov o takmer polstoročnom úsilí slovenského exilu o
obnovenie ľudských, duchovných, národných a štátotvorných práv Slovákov v režime po roku 1948. Patrí
im za to vďaka.
* VĎAKA ZA ODVAHU
Vďaka patrí žijúcim i nežijúcim, tým so sviečkami, s ružencami, so sochami Matky Božej pred
pamätníkom Hviezdoslava, zadržaným v susedných uliciach, lebo na námestie bezpečnostné zložky
nikoho nepustili, aj tým, ktorých zásahové útvary zadržali alebo im znemožnili úmysel zúčastniť sa na
manifestácii. Po roku 1968 tento odhodlaný dav znova oslovil kultúrnu, duchovnú Európu a svet.
Rakúsko, Nemecko, Ameriku, Francúzsko, samozrejme Rím, Taliansko, kresťanskú Európu. Bez slov,
potichu oslovil aj tzv. vtedajší socialistický svet vo východnom bloku, najmä Poľsko, Maďarsko, Ukrajinu,
Rumunsko... Až po roku 1990 sme sa dozvedeli o tichých modlitbách a sympatiách občanov týchto krajín
a o podpore v boji proti tomu, čo im tiež, aj keď nie vždy s príznačnou česko-slovenskou
ateisticko-marxistickou rivalitou ničilo duchovný život. Prvé stretnutia na pôde Matice slovenskej po
novembri 1989 sa často venovali aj informáciám o týchto, dovtedy utajovaných duchovných sympatiách,
aj o morálnej podpore Slovákov v bývalých socialistických krajinách.
* ZA DUCHOVNÚ SLOBODU
Mladí Slováci z krajanského svetového exilu v tom čase nemohli študovať rímskokatolícku teológiu na
Slovensku, čo však dokázali vyriešiť evanjelici najmä z Vojvodiny, Rumunska, Maďarska. A nielen to.
Horšie je, že mediálna pamäť zabúda na osobnosti, kardinálov, redaktorov Slobodnej Európy, Hlasu
Ameriky, Vatikánskeho rádia, predstaviteľov misií, slovenských zahraničných spolkov i na vysoké
duchovné európske autority, ktoré tento demokratický pohyb nielen iniciovali, diplomaticky v zahraničí
zastrešovali, ale jeho ozvenu aj široko rozšírili. Táto slovensko-slovenská súdržnosť patrí medzi historické
unikáty v zápasoch o duchovnú slobodu nášho národa v čase tvrdej boľševickej totality. V roku 1990 to
bola v Bratislave práve Matica slovenská s Kresťanskou mládežou, ktorá na Hviezdoslavovom námestí
organizovala prvú verejnú spomienku a vďaku na túto udalosť. Sviečky vymodelovali nový štátny znak.
Pamätliví a účastní vzali na vedomie, že chtiac-nechtiac, spolu už s už spomenutým zázemím, prispeli do
obnovy aj slovenskej štátnosti. Chvalabohu, pri Hviezdoslavovi v cyrilo-metodskom výročí 868 - 1988.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

84. Akreditácia na podujatie KBS pri tridsiatom výročí sviečkovej
manifestácie
(17.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, kbs, ml; mk ))

<p>Akreditácia na podujatie KBS pri tridsiatom výročí sviečkovej manifestácie P:3, 17. 03. 2018
08:00, PRE Bratislava 17. marca (TK KBS) Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK
KBS) upozorňuje médiá na potrebu akreditácie na slávnostné podujatie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.
marca 2018 v bratislavskej Redute, pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie. Na slávnostné
podujatie pozýva predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v spolupráci s
Fórom kresťanských inštitúcií. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky Andreja Danka. Akreditovať sa je možné oddnes do štvrtku 22. marca 2018 do 12:00 h na
e-mailovej adrese: lipiak@kbs.sk (Michal Lipiak, zodpovedný za akreditáciu médií). Redakcie prosíme o
dodržanie termínu akreditácie: po jeho uplynutí už nebude možné prijať ďalšie žiadosti. Požadované
údaje pre akreditáciu sú: meno a priezvisko, názov redakcie, dátum narodenia, číslo občianskeho
preukazu, kontaktný e-mail a telefón. Akreditácia zabezpečí novinárom vstup do vyčlenených priestorov
Reduty, kde sa uskutoční koncert pre pozvaných hostí. TK KBS neplánuje na mieste organizovať brífing;
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v prípade zmeny o tom bude informovať. Osobitne žiadame televízie, ktoré by mali záujem nahrávať
slávnostné podujatie, aby čím skôr kontaktovali zodpovedného za akreditáciu, v prípade, že tak doteraz
neurobili. ----------------------------------------------------------------- Program - pre potreby plánovania redakcií:
Nedeľa 25. marca 2018 10:30 h slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave (celebruje
predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský) /vstup pre médiá je možný bez
akreditácie/ 18:00 h pietne zhromaždenie spojené s kladením vencov na Námestí Eugena Suchoňa v
Bratislave (za účasti bývalého prezidenta Spolkovej republiky Nemecko Joachima Gaucka a prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku) /vstup pre médiá je možný bez akreditácie - zhromaždia sa na
vopred vyčlenenom priestore vedľa pamätníka sviečkovej manifestácie/ 19:00 h koncert pre pozvaných
hostí v Redute (s vystúpením prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, bývalého prezidenta
Spolkovej republiky Nemecko Joachima Gaucka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja
Danka a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského) /vstup pre médiá NA
ZÁKLADE AKREDITÁCIE - z Medenej ulice; odporúčame včasný príchod vzhľadom na povinnosť prejsť
kontrolou/ ----------------------------------------------------------------- TK KBS
<P>
-END
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180316020
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

85. Víťazný Veľký piatok
(19.03.2018; Týždeň; č. 12, .sviečková manifestácia .tridsať rokov , s.; peter Bálik;anton Vydra)

Ak pre slovenskú tajnú cirkev existuje mimoriadny, priam symbolický deň, tak je to nepochybne dátum
Sviečkovej manifestácie v Bratislave. A tak by sa mohol 25. marec pokojne stať aj Svetovým dňom
tajnej cirkvi.
.borovce 8. október 1987: Priviazané o rozpálený radiátor leží na zemi mŕtve telo Štefana Poláka,
miestneho farára. Tvár zohavená, v ústach prelepených páskou natlačený papier, oči zaviazané, telo
dobodané pilníkom. Záver oficiálneho vyšetrovania: lúpežná vražda. Až na to, že k nijakej závažnejšej
lúpeži nedošlo. Vyšetrovatelia však podsúvajú verejnosti aj iný motív. Čo ak mal celibátnik žiarlivého
homosexuálneho partnera? Nijaký taký sa však nenašiel. Okolo domu sa zišlo nečakane veľa
príslušníkov Štátnej bezpečnosti, obhliadka miesta činu bola spravená nedbalo. Každému príčetnému
bolo zrejmé, že Poláka zavraždili zrejme z iných dôvodov: kritizoval to, ako štát riadi cirkevnú politiku
prostredníctvom provládneho združenia Pacem in Terris.
Ohavná vražda kňaza bola v roku 1987 prisilnou šálkou kávy. Preč boli 50. a 60. roky,
Československo sa v roku 1975 podpísalo pod záverečný protokol Helsinskej konferencie, ktorá
európske štáty zaväzovala rešpektovať ľudské práva a základné slobody, aj tie náboženské. Vražda
kňaza bola za hranicou. Veriacich však nezastrašila, naopak, stala sa jedným z viacerých spúšťačov
udalostí najbližších mesiacov.
Sieť lokálnych kresťanských komunít už v tom čase tvorila rozsiahlu pavučinu. Tá svoju silu ukázala
zakaždým, keď sa zišla pokope. Napríklad na pohreb zavraždeného Štefana Poláka prišlo 12 000 ľudí.
No najzásadnejším zhromaždením, aj keď nie takým početným, bola Sviečková manifestácia na Veľký
piatok 25. marca 1988. Iniciátorom akcie išlo o to, aby na neobsadené biskupské stolce mohli zasadnúť
biskupi menovaní z Ríma, a nie podľa gusta komunistickej strany, a takisto, aby mohol každý slobodne
vyznávať svoje náboženské postoje. Vzali si do rúk sviece a smerovali na Hviezdoslavovo námestie, kde
sa mali iba pomodliť ruženec a tým prejaviť svoje presvedčenie. Na námestie sa ich dostalo 3 500, zatiaľ
čo 6 000 ďalších uviazlo v okolitých uličkách.
Úrady sa pred konaním zhromaždenia usilovali zastrašovať verejnosť prostredníctvom médií,
vyhlasovali, že organizátori podujatia nie sú schopní zabezpečiť verejný poriadok, že môže dôjsť k
výtržnostiam a že z dôvodu ohrozenia bezpečnosti budú na miesto zaslané špecializované policajné
jednotky.
Masa ľudí na námestí však neprejavovala najmenší záujem vyvolať vzburu a ničiť okolité priestranstvo
či budovy. Nedošlo ani ku krviprelievaniu, no represívne zložky polície začali beztak rozháňať dav autami,
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kropili ich vodou a nakoniec silnými prúdmi z vodných diel. Usilovali sa vyvolať paniku nasadením
provokatérov. Napokon sa polícia v hystérii uchýlila k obuškom a zatýkaniu. No moc aj tak prehrala.
Úspech Sviečkovej manifestácie spočíval v sile malých komunít tajnej cirkvi
Nasledujúce riadky patria príbehom troch celkom bežných ľudí, ktorí boli účastníkmi Sviečkovej
manifestácie.
.františek Petráš
Prvé, čo som uvidel, nebol dav, ale vystrašený policajt. Šenkvičan ako ja. Bolo mu trápne, že sa
vidíme. Všetci tí policajti tam boli povolaní do služby, nikto sa ich nepýtal, či s tým súhlasia, alebo nie. Môj
Šenkvičan po nikom nekričal, nikoho nemlátil. Popri ňom som sa dostal k SND, no tam už boli
rozmiestnené zátarasy s policajtmi a ľuďmi v civile, čo tam neprišli protestovať. Zabraňovali ďalším, aby
sa dostali na námestie. Na námestí som videl obrovský dav. Hlava na hlave. Vtedy mi prišlo ľúto, že
nemôžem byť medzi nimi. Ten 25. marec sa stal pre mňa traumou. Moje miesto bolo na námestí, nie
mimo neho.
Keď v živote človeka alebo národa nastanú pohnuté chvíle, je dobre, keď sú ľudia tam, kde majú byť.
Tak je to aj dnes. Ako som tam vtedy stál, začul som, ako sa dav začal modliť. Pridal som sa. Potom bolo
počuť húkačky a prišiel čas aj na obušky a vodné delá - vraj ,,mierne opatrenia". Tí, čo vymysleli a riadili
túto represívnu akciu, sa museli totálne zblázniť. Mať obavu z modliacich sa ľudí? Vedel som, že nežijem
v normálnom štáte. Nebál som sa. Prečo by som sa mal? Čo je strach? Keď veríte Biblii, ten hore sa o
vás postará.
To, že komunisti Sviečkovú rozprášili, ma nefrustrovalo. Čítal som samizdaty, počúval Hlas Ameriky,
vedel som, že sa niečo hýbe. Ale že komunizmus padne tak rýchlo? Veľký vplyv na mňa mal Silvo
Krčméry. To on ma podnietil zakladať malé kresťanské spoločenstvá v Šenkviciach a Modre. Aj keď
človek nemá plnú slobodu, môže ju prežívať vo svojom vnútri. To neznamená, že je pasívny. Ja som
pasívny nebol. Spolu s otcom sme tlačili samizdat. Cez pracovný deň pri nahlas pustenom rádiu, nie po
nociach, to aby sme nevzbudzovali podozrenie.
Toho policajta zo Šenkvíc som stretával aj po páde režimu. Občas som ho videl zájsť aj do kostola.
Raz som sa mu prihovoril, že si vážim, že vtedy nič zlé neurobil. Iba si povzdychol. Musel to tam vtedy
pretrpieť.
Je dobre, že aj dnes sú ľudia v uliciach. Majú na to silný dôvod. Tak totiž dopadne každá spoločnosť,
ktorá z Mojžišových tabúľ vymaže Nezabiješ a Nepokradneš. Na Slovensku sa to stalo. Nedávno som si
uvedomil jedno: u nás nemôže dôjsť k občianskej vojne, lebo pri našich protestoch sa nepodpaľujú autá a
nerozbíjajú výklady. To, že už stačilo, vieme povedať rázne a zároveň veľmi mierne.
.ľudmila Tollarovičová
Sviečková manifestácia bola mojou prvou demonštráciou v živote a aj preto pre mňa ostáva
najdôležitejšou. Šli sme vtedy viac s kožou na trh než v novembri 1989. Keď som prišla na
Hviezdoslavovo námestie, mala som pocit neskutočnej spolupatričnosti. Toľko ľudí sa nadchlo pre jednu
myšlienku. Mala som dvadsaťjeden rokov a pracovala na Onkologickom ústave na Heydukovej. S
kolegami v práci sme sa o manifestácii rozprávali už predtým. Vedeli, že tam chcem ísť. Niektorí ma aj
odhovárali, lebo z médií sme počúvali, že vláda neodporúčala ľuďom účasť na manifestácii.
Pochádzam z Ružindola. Bol odtiaľ aj komunista Viliam Šalgovič a tí, čo chceli profitovať z väzieb
naňho, boli k nemu patrične lojálni. Naša rodina bola veriaca, a tak sa ocitla v problémoch. Otec sa toho
nebál, a keď prišiel do obce nový kňaz, šiel ho verejne privítať. Tento postoj sa potom odrazil na tom, že
som aj ja celkom prirodzene šla na Sviečkovú.
Na námestí sme sa snažili udržať nejako disciplinovane, nedať sa vytočiť provokatérmi. Chceli sme to
zvládnuť dôstojne, a to sa aj podarilo. Aj tie dnešné demonštrácie sú veľmi kultivované, majú úroveň.
Sme už raz taký národ, veľa vydržíme, nebúrime sa hneď, no keď už pohár pretečie, vieme vystúpiť a
povedať si svoje.
Na námestie som prišla z Gorkého ulice, polícia už autami rozbíjala dav. Ocitla som sa pred
Národným divadlom, kde už boli vodné delá a polievacie autá, ktoré na nás kropili vodu, aby nám zhasli
sviece. Bolo smiešne, ako sa komunisti báli tých sviec. Nie my, oni mali strach z nás. Dovtedy sme boli
mokrí len trochu, no prúd z vodného dela - to už bola iná šupa. Mala som na sebe bledomodrú vetrovku.
Pán Mikloško ma preto neskôr nazval ,,pani v modrom", vraj som vyzerala ako zjavenie Panny Márie.
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(Smiech.) Medzi ľuďmi som teda nápadne vynikala. Preto si ma všimla aj polícia. Nasadili na mňa
policajtov, tí ma schmatli a tlačili do auta. Vtom som si povedala, že vyskúšam, či náhodou nie sú
otvorené dvere na druhej strane a na moje veľké prekvapenie boli. Tak som nimi vyšla a zmizla v dave.
Lenže pre tú vetrovku si ma pamätali a nakoniec chytili na Gorkého ulici a odviezli k Dvom levom. Do
jednej ma vypočúvali a na druhý deň ma držali v cele predbežného zadržania na Februárke až do
popoludnia.
V roku 1988 sme v Bratislave stáli najmä kvôli podpore náboženských slobôd a ľudských práv.
Komunisti zvykli hovoriť, aký sme my demokratický štát, no bola to iba falošná demokracia. V realite to
neplatilo. Keď naša súčasná vláda hovorí, že sme demokratická krajina, tiež je to len falošná demokracia.
Ukázalo sa, ako veľmi prenikla korupcia do vládnych štruktúr. Aj dnes sa vláda bojí občianskych
zhromaždení, pretože sa bojí pozrieť sa pravde do očí. Ešte ako-tak vedia byť politici arogantní k
médiám, no čeliť davu a holej pravde na ulici, to vezme odvahu všemocným.
.blažej Fekete
Každý si hľadá svoju cestu k pravde a Bohu. Mal som šestnásť, keď sa začali moje prvé kontakty s
ľuďmi z tajnej cirkvi. Počúval som Hlas Ameriky, Slobodnú Európu, čítal samizdaty. V mojom svete vládla
akoby schizofrénia. V škole sa hovorilo jedno, niečo celkom iné doma. A toto všetko vyústilo do účasti na
Sviečkovej manifestácii.
S mojou budúcou manželkou sme prišli v ten večer k jezuitom do kostola. Tam sa nás ujal Julo Brocka
a Fero Vikartovský. A vybrali sme sa na Hviezdoslavovo námestie. Už zďaleka sme videli veľa ľudí, ale aj
policajné autá. Boli tam aj hasiči, no nedošlo mi, že sú tam kvôli nám. Najprv sa zaspievala hymna,
potom sme sa všetci modlili ruženec. Medzitým padali výzvy ako ,,Rozíďte sa, občania" a začalo sa
kropiť. Dav vytláčali žiguláky, nás to strhlo na druhú stranu fontány. Všade nastal hluk a krik, desivá
atmosféra predtým pokojného zhromaždenia. Niežeby som sa nebál, to netvrdím, no moja budúca
manželka sa úplne triasla. Pravá tvár režimu sa ukázala naplno. Vedel rozdávať nielen karafiáty na MDŽ,
ale aj rany obuškom. Uvedomil som si, že sú tam niekde aj moji rodičia, no nemohol som tušiť, že sa už
na námestie nedostali. Mnohých tam vôbec nevpustili. S rodičmi sme sa stretli až doma v Kaplnej.
Našťastie sa im ani nám nič nestalo.
To, že biskupské stolce neboli obsadené, bola idea, za ktorú sme boli ochotní ísť tam a stáť proti
arogancii moci. Nepočítali sme s tým, že moc príde aj s korbáčom. Aj keď máte ruky v okovách, stále
môžete žiť v pravde. Za týmito ideálmi by mal ísť každý. A to je tiež dôvod, prečo sa aj dnes treba
postaviť na námestia.
Vtedy to bolo jednoznačnejšie. Nepriateľ bol viditeľný a hmatateľný. Dnes sa skrýva. No keď vidím
obrovské rozdiely medzi bohatými a chudobnými, prekáža mi to. Nablýskaný mercedes vedľa chudáka.
Vyrastá nám tu armáda chudobných. Ten nepomer spôsobil, že niet peňazí na dôležité veci. Nie sú
peniaze na zdravotníctvo, na dopravu, na školstvo. A tu zrazu príde informácia, že kdesi sa ulialo dvesto
mega. Len tak. Prepánajána, čo by si tí ľudia zaslúžili?! Bohu vďaka za slobodu, no tá musí ísť ruka v
ruke so zodpovednosťou. Aká bola zodpovednosť tých, ktorí dali svoje hlasy tým, čo nám dnes vládnu?
--Nie všetci ľudia tam prišli protestovať. Iba zabraňovali iným prísť na námestie.
Politici vedia byť arogantní k médiám, no čeliť davu, to vezme odvahu aj im.
Foto:
František Petráš pochádza zo Šenkvíc, spolu s otcom tlačil samizdat a organizoval tajné komunity
veriacich.
Blažej Fekete prišiel na Sviečkovú manifestáciu aj s budúcou manželkou. Moc im vtedy ukázala
svoju pravú tvár.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

86. Pocta hrdinom a ich odkaz pre dnešok
(19.03.2018; Týždeň; č. 12, .sviečková manifestácia .tridsať rokov , s.; andrej Kiska)
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Pred 30 rokmi sa tisíce ľudí zišli na Sviečkovej manifestácii, aby so sviečkami v ruke a s modlitbou v
srdci žiadali náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv. Pri spomienke na nich nám vyvstane
pred očami výrok Bertolda Brechta: ,,Nešťastná je krajina, ktorá potrebuje hrdinov."
.prišli tam napriek tomu, že štátna moc robila všetko pre to, aby sa takéto stretnutie vôbec
neuskutočnilo. Vyvolávala atmosféru strachu, rozpútala propagandistickú, bezpečnostnú a represívnu
mašinériu nebývalého rozsahu, do ktorej sa zapojili stovky pracovníkov politických a bezpečnostných
orgánov. Rozpútala sa hystéria na školách, od základných až po vysoké, ktorých funkcionári varovali
pred vychádzaním z domu, hrozili vylúčením, vynucovali od študentov podpisy, že sa na
,,protisocialistickej akcii" nezúčastnia, udeľovali mimoriadne voľno, vyhlasovali sanitárny deň, sprísnili
kontroly na internátoch. Vo všetkých denníkoch vyšli články odsudzujúce ,,protispoločenské zameranie"
demonštrácie, od ktorej sa dištancujú ,,čestní veriaci". K ťaženiu sa pridali kolaboranti z proštátnych
cirkevných kruhov, predstaviteľ Pacem in Terris v televízii hlásal, že pouličná manifestácia chce odviesť
veriacich ,,preč od Krista". Príslušníci bezpečnosti zastavovali autobusy, sledovali cestujúcich vo vlakoch
do Bratislavy a ,,v rámci zabezpečenia poriadku" si vyžiadali ,,zabezpečenie zdravotníckej pomoci
väčšieho rozsahu". Dňa 25. marca sa v meste premávali obrnené transportéry, kolóny áut verejnej
bezpečnosti, vozidlá plné uniforiem.
A keď to všetko nepomohlo a námestie sa zaplnilo ľuďmi, tak už tam ďalších nepúšťali a tých, ktorí
ostali, čakalo bitie, obušky, húkačky áut zrážajúcich ľudí k zemi, vodné delá.
Komunistický režim za účasti a s posvätením najvyšších predstaviteľov použil všetky prostriedky na to,
aby ukázal, komu patrí moc v štáte, ktorý práve potvrdil svoj totalitný charakter.
O tom všetkom rozpráva kniha Jána Šimulčíka Čas svitania. Je to napínavé čítanie, dramatické
rozprávanie nielen o mocenských represáliách, ale aj príbehov statočných občanov i organizátorov
Bratislavského Veľkého piatku, ktorým patrí naša úcta. Ktorých konanie nám pripomína, že sloboda nie je
zadarmo, nik nám ju nedaruje, ak nenájdeme odvahu prinášať obete. Ktorí priniesli svedectvo v duchu
vety, čo v Brechtovej hre predchádza výroku citovanému na začiatku: ,,Nešťastná je krajina, ktorá hrdinov
nemá."
Text vyšiel ako predslov k tretiemu vydaniu knihy Jána Šimulčíka Čas svitania - cassvitania.eu
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

87. Tichá demonštrácia
(19.03.2018; Týždeň; č. 12, .sviečková manifestácia .tridsať rokov , s.; redakcia)

Dvadsiaty piaty marec 1988 ostane v pamäti tohto národa zapísaný navždy ako dôležitý medzník.
Občiansko-náboženský protest so sviecami v rukách bol hrdým vzopätím Slovákov.
Foto:
25. marec 1988 Bratislava: Na Hviezdoslavovo námestie prišli tisíce ľudí vyjadriť svoj náboženský a
občiansky postoj.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

88. Náš transparent bolo ticho
(19.03.2018; Týždeň; č. 12, .sviečková manifestácia .tridsať rokov , s.; anton Vydra)

Je najvýraznejšou tvárou Sviečkovej manifestácie, bol jej iniciátorom a napriek tomu sa jej
nezúčastnil. V ten deň ho polícia zaistila a znemožnila mu zúčastniť sa. František Mikloško.
.tajná cirkev sa po latinsky povie ecclesia silentii, tichá, umlčaná. Keď v roku 1988 prehovorila, bolo už
toho ticha dosť? Keď Marián Šťastný začal organizovať demonštrácie vo viacerých západných
metropolách, povedal si, že ak inde protestujú, my nemôžeme byť ticho.
Zvolanie Sviečkovej manifestácie bolo slovo vypovedané v pravú chvíľu. Veď na jedinú výzvu sem
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prišli ľudia z celého Slovenska. No každé dôležité slovo sa rodí dlhý čas v tichu. Bol to čas ohromných
obetí a modlitieb.
.to napokon viedlo k zázračnému zrúteniu režimu, o ktorom si všetci mysleli, že tu bude naveky.
Kto vtedy videl mapu Sovietskeho zväzu, musel si isto povedať, že je to neporaziteľná krajina. Popri
všetkých tých faktoroch, akými boli Ján Pavol II., Gorbačov, Reagan, Solidarnosć, boli finálnym dôvodom
pádu komunizmu milióny nevinných obetí. Po hrozných rokoch ticha a poníženosti niečo dozrelo. Už sme
nemohli mlčať.
.hlas Sviečkovej manifestácie síce vyrastal z ticha, no sám aj tichý bol - nijakí rečníci, len sviece a
modlitba.
Áno, to bolo zaujímavé. Jána Čarnogurského ešte pred manifestáciou navštívil istý reportér z Hlasu
Ameriky a pýtal sa ho, kto tam bude rečniť. A on mu na to, že nikto. A aké tam budú transparenty? Nijaké.
,,Tak čo je to potom za demonštráciu?" pýtal sa reportér.
.prekvapilo ho to?
Nedokázal pochopiť, že tam mali byť len ľudia, čo sa modlia. Demokratický svet, zvyknutý na diskusiu,
na dožadovanie sa svojich práv, nebol na tento rozmer pripravený. V tom bol náš slovenský príspevok
výnimočný. Tí ľudia to tam vydržali napriek tomu, že ich zmietli na zem vodné delá, oni opätovne vstávali
a zapaľovali sviece. Modlitba tisícov ľudí je síce hlasná, no zo svojej podstaty je to najmä vnútorný
rozhovor.
.ty, organizátor celej akcie, si však nič z toho nevidel, netušil si, čo a či vôbec niečo sa tam vonku deje,
pretože si bol v cele predbežného zadržania.
Svoje ticho som strávil v cele od piatku večera až do nedeľného rána. Najmä sobota bola najtichšia,
nijaký pohyb, na cele som bol úplne sám. Nevedel som, či neskončím na niekoľko rokov vo väzení. Prišli
aj pochybnosti, či to za to stálo. No hneď som si spomenul na Silva Krčméryho, ktorý bol na samotke
niekoľko mesiacov a tešil sa, keď v rohu zazrel pavúka. Zrazu mal aspoň nejakého spoločníka. Ticho je
fascinujúca súčasť života.
.počas tých pár dní si netušil, ako vlastne manifestácia dopadla. Aké to bolo, keď si sa o tom o pár dní
dozvedel?
Keď som sa v nedeľu vrátil domov, šiel som pozdraviť susedov, ktorí tam boli tiež, a tí mi povedali:
,,Ferko, to je svetová udalosť." Potom mi o tom rozprával brat Marián, neskôr Šimečkovci. Z toho
rozprávania som mal pocit, že tí ľudia tam prešli akoby nejakou konverziou. Objavili v sebe nový rozmer
slobody. Vlado Palko vravel, že to bol neuveriteľný zážitok, ktorý nevie vymazať zo svojej pamäti. No
úplne som si to všetko uvedomil až vtedy, keď som videl videonahrávku celej tej drámy.
.bolo ti ľúto, že si tam nemohol byť?
Nie som veľmi mítingový typ. Keď mám hovoriť pred davom, som veľmi zneistený. Možno to Pán Boh
tak zariadil, že som tam nebol, lebo by som to azda ešte nejakými rečami celé pokazil. (Smiech.)
.dnešné mítingy sú takisto mierne, nie však tiché. Vnímaš ten rozdiel?
Iste, preto dnes vieme pochopiť to, čomu sa čudoval reportér z Hlasu Ameriky. V slobodných časoch
nemožno hovoriť iba tichom, potrebné sú aj slová, transparenty, slogany. V čase prenasledovania bolo
samo ticho také mocné, že pre nás bolo transparentom. V slobodných časoch je zas prirodzené vysloviť
nahlas svoj názor.
.nastal teda opäť čas na slovo vypovedané v pravej chvíli?
Dnešné mítingy sú nádejou na to, že sa z nich môže zrodiť étos a ideál novej generácie. Kiežby sa
toho étosu tí mladí ľudia chytili a pevne držali. V tomto zmysle prežívame chvíle, ktoré sú sväté,
posvätné, lebo takýto étos sa rodí raz za dvadsať rokov. To, čo v novembri 1989 začali ich rodičia a čo už
nevládali dokončiť, teraz preberajú oni a chcú to dotiahnuť do konca. Aj my sme chceli slušné Slovensko,
no všetko sa to potom zmenilo na chaos, zmätok a aroganciu. Mladí to môžu napraviť.
.dnes pred sebou vidíme vládnu koalíciu, ktorá sa drží priam silou-mocou moci. Čo sa dá o tom
povedať?
Celú túto vládnu garnitúru, zvlášť pôsobenie Smeru, treba nadobro zastaviť. Sebavedomie moci, s
akým prišli, sa rozšírilo po celom Slovensku a na všetkých úrovniach. Ich vláda je už neúnosná.
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.vláda opakovane volá po utíšení situácie. To utíšenie však znie ako falošné ticho.
Argument na upokojenie situácie spočíva v tom, aby sa vyšetrila vražda Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej. Je to falošné, pretože predpokladám, že polícia je dostatočne profesionálna na to, aby
dokázala efektívne pracovať bez ohľadu na to, či tu je, alebo nie je nejaký spoločenský tlak na vládu.
Vláda chce utíšiť protesty nie kvôli vyšetreniu tej vraždy, ale preto, že sú namierené proti korupcii v nej.
Preto nemôžeme byť ani dnes ticho.
--.františek Mikloško Narodil sa v roku 1947. Vy študoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK,
neskôr pôsobil na SAV. Angažoval sa v tajnej cirkvi a po Nežnej revolúcii 1989 bol členom VPN, neskôr
tiež členom KDH, predsedom parlamentu a dlhoročným poslancom. Je nositeľom viacerých
medzinárodných aj domácich ocenení. Je ženatý, žije v Bratislave.
Foto:
25. marec 1988 Bratislava: Ani hrozby a odporúčania vlády nezúčastniť sa na manifestácii vtedy ľudí
neodradili.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

89. Zaujíma nás, čo sa u vás deje
(19.03.2018; Týždeň; č. 12, .sviečková manifestácia .tridsať rokov , s.; anton Vydra)

Rakúska novinárka pracovala pre televíziu ORF. Počas Sviečkovej manifestácie bola v Bratislave,
no polícia ju tu zatkla bez uvedenia dôvodu. Barbara Coudenhove-Kalergi.
.v marci 1988 ste prišli do Bratislavy ako reportérka televíznej stanice ORF, aby ste pripravili reportáž
o proteste na Hviezdoslavovom námestí. Aké boli vaše pocity, keď ste prvýkrát uvideli ten dav ľudí?
Bola som z toho nesmierne prekvapená. Vedela som, že na českej strane krajiny existovala nejaká
opozícia, disidenti voči vtedajšiemu režimu. No nikdy predtým som nevidela demonštráciu takého
rozsahu, aká sa odohrala v Bratislave. Slováci vtedy celkom jednoznačne prevzali do rúk vedenie v boji
proti komunistickému režimu.
.počas manifestácie vás štátna polícia zatkla. Aký dôvod uviedli a ako sa k vám správali?
Ak si na to ešte dobre spomínam, polícia vtedy neuviedla absolútne nijaký dôvod pre naše zaistenie.
Náš natočený filmový materiál, ktorý sme si chceli vziať do Rakúska ako podklad pre večerné správy,
jednoducho skonfiškovali. Tak mňa, ako aj môjho kolegu Karla Stipsicza vzali a zavreli do akejsi
miestnosti na policajnom prezídiu. Odlúčili nás aj od celého nášho filmového štábu. Keď nás odvádzali,
cestou sme ešte stihli vidieť veľa československých občanov, ako stáli v čudnom koridore, ktorý sa pred
nami utvoril. Všetci tí ľudia boli otočení hlavou k stene a ruky museli držať za chrbtom. Nasledujúce ráno
nás polícia prepustila, no bez toho, aby nám dali akékoľvek vysvetlenie, prečo nás vôbec zatkli. Náš
materiál nám nevrátili.
.ako na vaše zatknutie reagovala televízia ORF a zaujímalo to vôbec obyvateľov Rakúska?
Vo vysielaní večerného spravodajstva na ORF som doširoka vysvetľovala divákom, čo sa nám
prihodilo. Žiaľ, nemali sme nijaké snímky, ktoré by sme mohli ukázať. Neostalo mi teda nič iné, iba celú tú
nepríjemnú záležitosť prerozprávať vlastnými slovami. Hovorila som o tom, čo som videla a počula.
Zakrátko na to sa o všetkých tých udalostiach dozvedeli od nás aj iní novinári a hovorilo sa o tom v
každom rakúskom spravodajskom médiu. Rakúska verejnosť sa vtedy o to, čo sa dialo na Slovensku,
veľmi živo zaujímala.
.u nás ľudia veľmi neverili, že komunizmus tak skoro padne. Ako ste to vnímali vy?
Myslím si, že väčšina z nás bola v tom čase pevne presvedčená, že na krajiny bývalej Varšavskej
zmluvy doľahla naozaj vážna politická kríza. No iba nepatrné percento, vskutku len zopár ľudí, si vtedy
dokázalo predstaviť rýchlosť a víťazný úspech Nežnej revolúcie v Československu, ktorá prišla v roku
1989. Tú rýchlosť sme nečakali.
.ste veriaca kresťanka. Chápali ste to tak, že Sviečková manifestácia niesla v sebe len náboženský
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rozmer, alebo že tu šlo aj o občiansky protest za širšie demokratické hodnoty?
Áno, som praktizujúca katolíčka. Iste, vedela som, podobne ako iní, že zámerom Sviečkovej
demonštrácie bola predovšetkým obhajoba náboženských slobôd. No bola som skutočne šťastná, že sa v
tomto prípade volanie po náboženských slobodách tak dobre prekrylo aj s volaním po demokratických
reformách. To bolo skvelé.
.v situáciách, ako bola Sviečková manifestácia, bývajú novinári neraz obviňovaní z neobjektivity, keď
stoja na jednej strane barikád. Môže byť v takej situácii novinár neutrálny?
Som presvedčená, že novinári majú povinnosť informovať o tom, čo sami vidia. No takisto majú
povinnosť analyzovať videnú situáciu najlepšie, ako to len vedia. Počas svojej novinárskej kariéry som sa
vždy usilovala byť v tom, čo robím, pravdivá a férová k všetkým stranám sporu. No vôbec si nemyslím, že
by to malo znamenať, že ja alebo ktorýkoľvek iný novinár by sa mal kvôli svojej profesii zriecť vlastných
hodnôt a svojho zmyslu pre spravodlivosť. Naopak.
.predpokladám, že sledujete aj súčasné dianie na Slovensku. Mali sme tu veľké a pokojné
demonštrácie proti prenikaniu mafie a korupcie do vlády po tom, ako zavraždili novinára Jána Kuciaka a
jeho snúbenicu. Vidíte v tom, čo sa u nás deje, nejakú podobnosť medzi rokmi 1988 a 2018?
Môžem sa k tomu vyjadriť len na základe toho, čo som sa dopočula. Čítala som o atmosfére, aká
vládla dnešným demonštráciám na Slovensku. A tá atmosféra sa mi naozaj zdá podobná tej z roku 1988.
My v Rakúsku sledujeme dianie u vás stále s veľkým záujmom.
.zažili ste rozličné podoby demokracie v Európe. Čo to je demokracia?
Demokracia je na jednej strane veľmi vzácna vec, je ako drahokam. Dosahujeme ju iba s obrovskou
námahou a za cenu veľkých obetí. No na druhej strane je demokracia neuveriteľne zraniteľná. Môže totiž
zomierať v kŕčoch vtedy, keď občania krajiny nie sú dostatočne dobre pripravení brániť ju pred jej
nepriateľmi.
--.barbara Coudenhove-Kalergi Narodila sa v roku 1932 v Prahe v šľachtickej rodine. Tá musela po roku
1945 opustiť Československo. Od roku 1980 pracovala ako reportérka rakúskej televízie ORF a v rokoch
1991 až 1995 bola korešpondentkou ORF v Prahe. V roku 2001 jej Václav Havel udelil Rád Tomáša
Garrigua Masaryka IV. triedy za podporu demokracie a ľudských práv. Je autorkou štyroch kníh, žije vo
Viedni.
Foto:
25. marec 1988 Bratislava: Na manifestácii zadržali 141 ľudí a prišlo tam 1 061 príslušníkov
bezpečnostných zložiek.
25. marec 1988 Bratislava: Na námestie sa dostalo 3 500 ľudí, zhruba 6 000 ďalších zablokovali v
priľahlých uličkách.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

90. Proliferi chystajú na stredu manifestáciu v centre Bratislavy
(19.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; Pavol Rábara)

Na Hviezdoslavovom námestí vystúpia František Mikloško, Vladimír Krčméry aj speváčka Janais.
Proliferi chystajú na stredu 21. marca manifestáciu za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých.
Uskutoční sa o 17:00 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
Manifestácia chce aktualizovať odkaz sviečkovej manifestácie, ktorej 30. výročie si pripomíname v
nedeľu.
"Jej cieľom je manifestovať a vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia,
za život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
uviedol organizátor Juraj Šúst.
Jednotlivé tézy rozpísali organizátori v manifeste, ktorý je uverejnený na web stránke podujatia a ktorý
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ako signatári podporili viaceré osobnosti z oblasti kultúry a občianskeho života.
Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých
Na pódiu počas manifestácie vystúpia angažovaní kresťania v témach ochrany života, rozvojovej a
humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života, napríklad: František
Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška a ďalší.
Manifestáciu podporia svojimi hudobnými vystúpeniami Janais, Miro Jilo, Peter Janků a Peter Šulek.
Súčasťou programu bude koncert pre rodiny s deťmi na motívy života a slobody, ktorý sa začne o 16:30.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú
politiku (HFI). Podporujú ju ako partneri Fórum kresťanských inštitúcii (FKI), Fórum života a Združenie
kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Je začiatkom osláv 30. výročia sviečkovej manifestácie,
ktoré budú pokračovať rôznymi podujatiami cez víkend.
https://www.postoj.sk/31638/proliferi-chystaju-na-stredu-manifestaciu-v-centre-bratislavy
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

91. Výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej televízie LUX (12)
(19.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TV LUX, elo; ml ))

<p>Výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej televízie LUX (12) P:3, 19. 03. 2018 08:30,
DOM Bratislava 19. marca (TK KBS) Prinášame výber z programových tipov vo vysielaní katolíckej
televízie LUX (12). ------------------------------------------------ Pondelok 19. marca 2018: - 17:30 h Doma je
doma (Manželstvo a rodina v premenách času) V lete sa v írskom Dubline uskutoční 9. Svetové stretnutie
rodín, ktorého sa zúčastní aj Svätý Otec František. O farskej príprave, katechézach , ale aj rodine a
manželstve ako takom s Janou Trávníčkovou a jej hosťami v relácii Doma je doma. - 20:30 h V Samárii
pri studni (Bratislavský veľký piatok) Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa 25. marca 1988 konala
Sviečková manifestácia, na ktorej sa zišli tisícky občanov. So sviečkami v rukách chceli vyjadriť názor
na nedodržiavanie ľudských, no najmä náboženských práv vo vtedajšom Česko-Slovensku. O priebehu
zhromaždenia i jeho význame sa budeme rozprávať v najbližšej relácií v Samárii pri studni, moderuje
Pavol Prikryl. Utorok 20. marca 2018: - 17:30 h Doma je doma (Viera na javisku) Aj na divadelných
doskách sa môžu objaviť témy a postavy, ktoré hovoria o Bohu, viere a duchovných témach. V relácii
Doma je doma vám Pali Danko predstaví hru Ulricha Huba - Tučniaky v réžii Svetozára Sprušanského a
hru Trnavského divadla Palárik alebo Beskydov v réžii Viktora Kollára. - 20:25 h vKontexte (Korupcia a
skazenosť) Nedávno Slovenskom otriasla vražda novinára a jeho priateľky. V Argentíne sa v roku 1990
udialo niečo podobné. Reagoval na to vtedy aj dnešný pápež František. Streda 21. marca 2018: - 20:30 h
Fundamenty (Štvrté prikázanie - Cti svojho otca a svoju matku) Diskusná relácia, ktorá rozoberá
Katechizmus Katolíckej cirkvi. - 21:50 h Viera v Rusku: Otec a Syn Film rozpráva príbeh o dvoch
výnimočných osobnostiach. Oboch si pravoslávna cirkev vážila ako svätých. V temných časoch
bezbožnosti a úpadku viery boli pre Kostol sv. Mikuláša v Moskve plamienkom nádeje. Štvrtok 22. marca
2018: - 16:00 h Večera u Slováka (Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána) Diskusná relácia nad
nedeľným evanjeliom. - 21:50 h Horiace srdce Nasledovníci sv. Augustína obnovujú svoj rád. V Čechách
po 40 a na Slovensku po 400 rokoch. Piatok 23. marca 2018: - 15:30 h Krížová cesta Záznam modlitby
krížovej cesty. - 21:05 h Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina) Modlitba chvál rôznych
spoločenstiev. Sobota 24. marca 2018: - 17:30 h LUXáreň Priestor pre vaše otázky a naše
odpovede. - 20:30 h Judáš / Blízko pri Ježišovi Judáš sa vzdá bohatstva kvôli nasledovaniu Ježiša. Keď
však časom zisťuje, že Ježiš neprišiel získať svetskú moc, začína o svojom rozhodnutí pochybovať. A aj
keď Ježiša stále miluje, vydá ho Pilátovi v túžbe primäť ho k ráznemu boju voči Rimanom. Relácie pre
deti: Pondelok - Piatok - 8:20 h / 18:35 h Kráľovstvo bez hraníc. Animované príbehy Nového
zákona. ------------------------------------------------ TK KBS informovala Eva Lokajová
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180319011
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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92. Ústav pamäti národa na diskusný večer s názvom Sviečková
manifestácie 1988
(19.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, upn; ml ))

<p>Ústav pamäti národa na diskusný večer s názvom Sviečková manifestácie 1988 P:3, 19. 03.
2018 12:43, DOM Bratislava 19. marca (TK KBS) "Sviečková manifestácia 1988" - je názov témy
diskusného večera, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 22. marca 2018 o 17:00 h v Poľskom inštitúte na
Námestí SNP 27 v Bratislave. Hosťami diskusie budú Michał Przeperski z IPN v Gdaňsku a Pavol
Jakubčin z ÚPN. Marcový diskusný večer prinesie tému Sviečkovej manifestácie: protestu občanov za
náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku (25. 3. 1988) na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorá sa považuje za jedno z najdôležitejších vystúpení občanov
a veriacich proti komunistickému režimu. O poľských reakciách na tieto udalosti a stave opozície v roku
1988 v Poľsku bude hovoriť Michał Przeperski (autor knihy Neznesiteľná ťažoba bratstva o
poľsko-československých konfliktoch v 20. storočí) z Inštitútu národnej pamäti z oddelenia v Gdansku.
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180319026
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

93. V Bratislave bude manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre
všetkých
(19.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, jsu; ml ))

<p>V Bratislave bude manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých P:3, 19. 03. 2018
11:49, DOM Bratislava 19. marca (TK KBS) Pred tridsiatimi rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v
Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti
a pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu a tak urobili
prvý rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých. Pri príležitosti osláv 30. výročia sviečkovej
manifestácie a aj Dňa počatého dieťaťa sa 21. marca o 17:00 na Hviezdoslavovom námestí uskutoční
manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Manifestácia chce aktualizovať odkaz
sviečkovej manifestácie pre dnešok. Jej cieľom je manifestovať a vyjadriť rozhodný postoj v prospech
ochrany ľudského života od počatia, za život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach
spoločenského a politického života. Jednotlivé tézy sú rozpísané v manifeste, ktorý je uverejnený na web
stránke k podujatiu bratislavazazivot.sk, a ktorý ako signatári podporili viaceré osobnosti z oblasti kultúry
a občianskeho života. Manifest je možné podporiť aj cez portál citizengo.org. Na pódiu počas
manifestácie vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach ochrany
života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života,
medzi iným napríklad: František Mikloško, Vladimír Krčméry, Patrik Daniška, Marcela Dobešová, Timotej
Križka, Marek Michalčík, Iva Mrvová, Juraj Šúst a ďalší. Manifestáciu podporia svojimi hudobnými
vystúpeniami Janais, Miro Jilo (koncert pre rodiny s deťmi na motívy života a slobody, ktorý začne už o
16:30), Peter Janků a Peter Šulek. Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) a
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI). Podporujú ju ako partneri Fórum kresťanských inštitúcii
(FKI), Fórum života a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Je začiatkom osláv 30.
výročia sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať rôznymi podujatiami cez víkend. Všetky spája
motto osláv - Spolu za slobodu. Viac informácii o manifestácii je možné nájsť TU a TU (Event na
Facebooku). Bližšie informácie poskytne Juraj Šúst (juraj.sust@gmail.com 0907 077 749).
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180319023
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

94. Pozvánka na novinárske raňajky k tridsiatemu výročiu Sviečkovej
manifestácie
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(19.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pko; ml ))

<p>Pozvánka na novinárske raňajky k tridsiatemu výročiu Sviečkovej manifestácie P:3, 19. 03.
2018 14:32, DOM Bratislava 19. marca (TK KBS) Všetky médiá sú pozvané na novinárske raňajky, ktoré
sa uskutočnía v stredu 21. marca o 9:00 h na 1. poschodí v Dome novinárov v Bratislave. "Dňa 25. marca
si pripomenieme 30. výročie Sviečkovej manifestácie, najvýznamnejšieho masového zhromaždenia za
náboženské a občianske slobody v komunistickom Česko-Slovensku, proti ktorému vtedy brutálne
zakročila polícia. Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko zaujímavých podujatí, o ktorých vás chceme
podrobne informovať v rámci novinárskych raňajok," avizuje za organizátorov Pavol Kossey z Fóra
kresťanských inštitúcii. "Budete mať tiež možnosť dozvedieť sa viac o priebehu tejto historickej udalosti,
ktorá bola bránou k Novembru ´89. Medzi prítomnými budú účastníci manifestácie z marca 1988, historik,
organizátori pripomienkových podujatí a režisér rekonštrukcie policajného zásahu," dodáva.
<P>
-END
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180319036
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

95. OĽaNO oceňuje krok prezidenta. Ľuďom to však nemusí stačiť
(20.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto
výročí sa opäť na Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR
Andreja Kisku. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. Archívne foto Zdroj -AP/TASR
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/olano-ocenuje-krok-prezidenta-ludia-slovensku-vsak-volaju-popredcasnych-volbach.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

96. Matovič: Na Slovensku sa opäť lámu dejiny
(20.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 16:00, s. -; TASR)
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O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na
Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Foto: TASR
Popis: Igor Matovič, Veronika Remišová, Ján Budaj
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Matovic-Na-Slovensku-sa-opat-lamu-dejiny-298951
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

97. Tlačová beseda - OĽaNO o rozhodnutí prezidenta
(20.03.2018; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 14.30; por. 1/1; -/-)

Igor Matovič (OĽaNO), predseda strany:
"Dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii, kde by sme chceli zaujať stanovisko k rozhodnutiu pána
prezidenta nevymenovať vládu, ktorú predložil Peter Pellegrini. Slovensko si za päť dní v nedeľu
pripomenie 30. výročie od úžasnej udalosti, kedy ľudia pokorne, potichu a dôstojne sa vzopreli moci. 30.
výročie sviečkovej manifestácie, kedy ľudia bojovali, áno, aj za náboženské slobody, ale aj za
občianske slobody. Tesne pri tomto výročí dnes na Slovensku sa opäť lámu dejiny. Sme toho súčasťou
a naše deti a vnúčatá si o tom budú čítať v učebniciach. Veľmi preto oceňujeme, že pán prezident Kiska
sa rozhodol dôrazne naďalej bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. Mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa
stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými
predstaviteľmi vládnych strán, po Slovensku, kde budeme radi žiť. Áno, pán prezident Kiska sa nepostavil
na stranu mafie a stojí na strane ľudí, ktorí chcú Slovensko ako slušnú krajinu. Chcú, aby na Slovensku
sa dobre žilo, aby ich deti nemuseli utekať do zahraničia, aby ich matky nemuseli utekať utierať zadky
rakúskym dôchodcom a živiť sa takouto prácou. Chcú, aby na Slovensku vyhrával talent a aby tým
slabým, ktorí potrebujú pomocnú ruku, sme im vedeli dať a vedeli im dôstojne pomáhať. Ľudia na
Slovensku však volajú po predčasných voľbách. Pán prezident volá po dôveryhodnej a podotýkam
nepolarizujúcej vláde. Dôveryhodnej a nepolarizujúcej. Keď sa na druhej strane pozrieme na to, čo robí
Robert Fico, tak Robert Fico si už tretí týždeň z nás robí srandu. Bohužiaľ aj s Bélom Bugárom
a Andrejom Dankom. Béla Bugár si najprv odíde na dovolenku, tam sa stretne s Kočnerom. Robert Fico
sa smeje vtedy, keď podáva demisiu a všetkých nás utvrdzuje v tom, že on vlastne neodchádza, on tu
bude robí si srandu z pána prezidenta, kedy mu pri tomto dôležitom akte podania demisie chytá ruku
a hovorí pán prezident, pokoj, ja tu zostávam. To isté sa stalo aj včera. Robert Fico v prítomnosti
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designovaného premiéra Pellegriniho, on predstavoval, čo ide urobiť. Nie Pellegrini, Robert Fico. Naďalej
tu hrajú s nami nedôstojnú hru presne tak isto ako komunisti v 1989. Aj tí si stále mysleli, že nejakým
spôsobom to ustoja. Že ľuďom zalepia oči, ponúknu výmenu nejakých dvoch, troch bábok a ľudia sklonia
hlavy, ohnú chrbty a povedia si, však dobre nám tu v tomto vašom systéme je. Lenže ľudia a už vzbúrili.
Ľudia na námestí, to nie je len že 3 percentá ľudí. Tí ľudia zastupujú absolútnu väčšinu. Keď sa pozrieme
do prieskumu agentúry Focus, tak ten graf vidíte v malo, ale len ten červený trojuholník hovorí, že je
spokojný s vládou Roberta Fica a v podstate nechcú nejaké zásadné zmeny. Ten modrý chce predčasné
voľby, ten modrý výsek, to je 43 percent ľudí na Slovensku. 35 percent chce zásadnú rekonštrukciu vlády.
Čiže skoro 80 percent ľudí chce buď novú vládu alebo zásadnú rekonštrukciu vlády Nie nejaké bábkové
divadlo. Nie vymenenie dvoch, troch figúrok a hľadanie ďalších kamarátov, ktorých dosadíme a ľuďom
zalepíme oči. Robert Fico tým, čo robí, dnes už evidentne stojí aj proti vôli svojich vlastných voličov. Lebo
nemyslíme si, že voliči Smeru sú hlúpi. Alebo voliči SNS alebo Mostu-Híd. Títo ľudia sú tak isto zhrození
z toho, že Robert Fico si pustil mafiánsku milenku a spravil z nej hlavnú štátnu radkyňu na Úrade vlády.
Sú zhrození z toho, že dovolil svojmu ministrovi obrany, aby družku mafiána, aby družke mafiána zveril
zabezpečenie všetkých armádnych objektov. Aby družka mafiána vedela o tom, kde máme aký alarm,
kde máme aké kamery, kde máme aké vstupné čítačky do armádnych objektov, a potom sa čudujeme, že
nám zmizne 300-tisíc nábojov a nevieme, ako sa to stalo. Aj voliči Smeru, SNS a Mostu-Híd sú zhrození
z toho, že talianskej mafii sme dali 70 miliónov eur dotácii. Sú zhrození z toho že jeden z nich, ktorý
dostal 60 miliónov eur dotácii z peňazí, ktoré títo ľudia platia do štátneho rozpočtu, že tento človek
v pohode si 15 rokov podnikal so šéfkou daňového úradu v Trebišove. Alebo s manželom šéfky
daňového úradu v Trebišove. Sú zhrození z každej jednej informácie, ktorú sa každý druhý deň
dozvedajú. Jednoducho sme mafiánsky štát, ale ten neurobili ľudia, urobil ho Robert Fico, Robert Kaliňák
bohužiaľ aktívne im pritom dnes asistuje Andrej Danko a Béla Bugár. Ľudia volajú po predčasných
voľbách, prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde. Taká nemôže vzniknúť tým, že
vymeníme pár figúrok. Taká môže vzniknúť iba v predčasných voľbách, a preto mi naďalej stojíme na
strane ľudí, ktorí hovoria a ako som teda aj ukázal z toho grafu, absolútna väčšina ľudí chce de facto
novú vládu. Chcú nové predčasné voľby. Ale to automaticky neznamená, že musia vládnuť druhí. Nie, to
iba znamená, aby sa ľudia znovu rozhodli. Lebo predčasné voľby sú sviatkom demokracie. Ľudia sú
absolútna autorita v štáte a keď ľudí sa opätovne opýtame, čo chcete, komu dôverujete, tak toho by sa
žiaden čestný politik báť nemal. A preto sa pýtam, o čom hovorí, že Robert Fico, Béla Bugár, Andrej
Danko strašia predčasnými voľbami? Čoho sa títo ľudia boja? Ak majú čisté svedomie, ak veria, že im
ľudia veria, ak sú si takí istí, že ľudia sú na Slovensku spokojní s tým, aký sociálna štát nám tu
vybudovali, tak predsa v tých predčasných voľbách môžu dopadnúť len lepšie. Nemôžu stratiť žiadne
percentá. Skutočnosť je však taká, že Robert Fico sa nám síce do tváre smeje, ale tu hlboko má strašný
strach. Má strašný strach zo spravodlivosti, ktorá príde a ktorá sa zastaviť nedá. Presne tak, ako mali tí
komunisti. Robert Fico preto potrebuje dosiahnuť akýmkoľvek spôsobom, aby pokračovala táto vláda.
Bude sa nám pritom smiať do tváre, bude sa vysmievať do tváre prezidentovi, pozostalým a aj ľuďom na
námestiach. Aj všetkým slušným ľuďom na Slovensku a aj áno, voličom Smeru, SNS a Mostu-Híd, ktorí si
povedali, že nechcú, aby im vládla vláda, ktorá je prepojená na mafiu. Robert Fico chce dosiahnuť to, aby
vládol, aby vo februári budúceho roka si mohol vymenovať deväť sudcov Ústavného súdu, lebo to je
kľúčová vec, o čo mu ide. Lebo ak toto dokáže, tak si zabezpečí pre seba a pre celú partaj beztrestnosť
do roku 2031. Lebo sudcovia Ústavného súdu sú volení na 12 rokov a keď budúci rok roku 2019 budú
vymenovaní, skončí im funkčné obdobie v roku 2031. To znamená, ak by aj prišli budúce voľby a prišla
by spravodlivosť a tí páchatelia, ktorí Slovensko vo veľkom rozkrádali a rozdávali desiatky miliónov eur
talianskym mafiánom a zrazu by sa mali zodpovedať spravodlivosti, budú mať svojich ľudí na Ústavnom
súde. A tí im zabezpečia, svojim chlebodarcom, že spravodlivosť bude na nich krátka. Majú strach, že
prídu o majetky. Ale keď vravia, že nie, tak predčasné voľby sú riešenie aj pre nich. Budú mať viac
hlasov, budú mať lepšie percentá a keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť.
Ak sa ľudia obávajú, alebo čím strašia týchto ľudí, že alternatíva neexistuje, z tohto miesta chcem
povedať za naše hnutie, že tak isto ako v predošlých voľbách sme podávali pomocnú ruku alebo podali
sme partnerskú ruku iným menší subjektom, hnutiu Zmena zdola Jána Budaja, alebo hnutiu Daniela
Lipšica NOVA, tak tak isto podávame opätovne partnerskú ruku týmto subjektom aj všetkým ostatným,
ktorí v minulých voľbách prepadli. Samozrejme, že nie nedemokratickým, ale demokratickým opozičným
subjektom, ktoré by bolo hriech, aby prepadli ich hlasy v predčasných voľbách. Dávame verejný prísľub,
že budeme tí, ktorí budú zjednocovať opozíciu. Osobne nemám konfliktný vzťah so žiadnym predsedom
žiadnej opozičnej demokratickej strany. Viem dohodnúť ich stretnutie, viem dohodnúť naše spoločné
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stretnutia a ešte raz hovorím, ponúkame im pomoc alebo partnerskú ruku, aby ich hlasy alebo hlasy ich
voličov neprepadli. Alternatíva už dnes existuje. A nemusíme tu hovoriť a nechať sa strašiť Kotlebom.
Samozrejme bez Kotlebu strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes preferujú skoro
50-percentnými preferenciami. Čo pri zostavení vlády zvyčajne stačí niečo vyše 40 percent, 42 - 43
percent podľa toho, v akých voľbách. Lebo niektoré hlasy prepadnú alebo sa ľudia nezúčastnia. Takže
alternatíva exituje, nemusíme sa báť a ak si predstavitelia vládnych strán myslia, že nepokradli, že
nerobili kšefty s mafiou, tak sa predčasných volieb nemusia báť ani oni. Ešte raz oceňujeme veľmi postoj
prezidenta Andreja Kisku, lebo mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa stáť na strane ľudí a rozhodol sa
tvrdošijne bojovať za to, aby sme mali vládu ktorej môžeme dôverovať."
Ján Budaj (OĽaNO), poslanec NR SR:
"Dámy a páni, je to prelomový deň svojím spôsobom, pretože Andrej Kiska dnes povedal otvorene, že
nechce vládu Robert Fico VI. To, čo mu totiž s úškrnom Robert Fico predložil, to bola vláda pod jeho
plnou kontrolou. Boli to tí istí ministri, okolo ktorých sa vznášajú podozrenia z korupcie, z mafiánskych
prepojení, ktoré sa zo dňa na deň teraz zhusťujú. Falšovanie zmeny systému nie je odpoveďou na to, čo
hovoria ľudia, nie je odpoveďou na to, nad čím ustrnuli novinári, keď si uvedomili, že ich kolega bol
zavraždený práve za to, že poukazoval na chobotnicu. Obraciam a preto na koalíciu, aby prestala
kamuflovať zmenu. Skutočne verejnosť si žiada, ak chcú vládnuť ďalej, ale vládli inak. Aby tam nedávali
nominantov, ktorí budia pohoršenie, okolo ktorých sú podozrenia, alebo ktorí budia smiech. Pán prezident
sa zachoval správne. Nepripustil, aby sa vysmievali z tohto volania po zmene. A skutočne, ak sa Smer
bude neustále vysmievať z ľudí, skončí to len tak, že ľudia sa vysmejú zo Smeru. Chcel by som ešte
jednu výzvu povedať, obraciam sa na riaditeľa verejnoprávne televízie, je nemysliteľné, aby v takýchto
zlomových chvíľach, keď padajú vlády, vznikajú nové, on zvládol komunikáciu tak, že jedna polorelácia,
z ktorej sa pod výhovorkou vyšmykli všetci zodpovední. Vyzývam ho, aby usporiadal Štúdio Dialóg, tak
ako to bolo v podobných chvíľach v novembri a hlavne, aby prišli kamery Slovenskej televízie na
námestie. A aj na iné námestia, nielen to bratislavské a aby medzi aktívnou verejnosťou a ostatnými,
ktoré všetky štatistiky dokazujú, že nadpolovičná väčšia volá po zmene, volá po ukončení prepojenia
mafie a korupcie na špičkovú politiku, aby títo ľudia dostali informáciu, aby slovenská verejnosť dostala
aspoň toľko informácií, ako je dopriali totalitní komunisti v novembri 1989. Nie je naozaj dôstojné, že
verejnoprávna televízia mlčí, zatvára oči, alebo usporiada takú reláciu, z ktorej sa vlastne pod ich
dramaturgiou uniknú všetci, ktorí mali v túto nedeľu odpovedať na otázky novinárov a prenesene na
otázky verejnosti, ktoré v tej zlomovej chvíli boli úplne na mieste. Usporiadajte Štúdio Dialóg. Choďte
s kamerami na námestia Slovenska. Slovensko sa neuspokojí s falšovaním zmeny systéme. Slovensko
sa neuspokojí s prefarbením a zamaskovaním chobotnice. Navrhnite koaličníci vládu, ktorá bude vládou
slušnosti, inak ľudia volajúci po slušnosti neprestanú. Jediným riešením, ak toho nie ste schopní
a takýchto nominantov ani nemáte, sú potom predčasné voľby. Poďte do tých predčasných volieb, nech
rozhoduje ten, komu patrí táto republika, volič a občan."
Gábor Grendel (OĽaNO), poslanec NR SR:
"Dámy a páni, hlavné posolstvo z Prezidentského paláca je dnes nasledovné. Robert Kaliňák už nemá
ďalej riadiť ministerstvo vnútra, ani cez svoju predlženú ruku. Robert Kaliňák už nemá rozhodovať o tom,
či Tibor Gašpar bude alebo nebude policajným prezidentom. My sme už včera upozornili na to, že nie je
vôbec podstatné, odkiaľ nový minister vnútra prichádza, podstatné je to, aký je jeho vzťah k Robertovi
Kaliňákovi. Už včera sme upozornili na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka je priateľský a preto je
veľmi pochybné, či pán Ráž dokáže autonómne riadiť tento rezort. Som veľmi rád, že pán prezident Kiska
prekukol tento pokus Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, ale osobne si myslím, že touto nomináciou Peter
Pellegrini premárnil šancu, ktorú dostal od pána prezidenta a už žiadnu ďalšiu šancu si nezaslúži."
Igor Matovič:
"Nech sa páči otázky, ale predtým by som ešte chcel jednu vec, na ktorú by sme zabudnúť asi nemali.
Trošku sa obávam, že nás Robert Fico tak pomaličky varí a upriamuje pozornosť práve na post alebo na
obsadenie postu ministra vnútra. Lebo dnes si všetci povieme, no tak dobre, nebude tam Ráž, ale
povedzme si, že keď zajtra príde Pellegrini s človekom, ktorý nebude mať žiadnu fotografiu s Robertom
Kaliňákom, naozaj ho nebude poznať ale bude otrokom Roberta Fica. Jednoducho dosadí ho tam a za tú
životnú príležitosť, že sa stane ministrom vnútra, mu bude zobať z ruky tak, ako to bolo vždy doteraz pri
každom jednom politikovi Smeru. Lebo sme tu nevideli nikdy, že by sa tu pri niečom, čo by bolo
nemorálne vzopreli a hlasovali by proti. Nie je najmenší predpoklad, keď si Smer dosadí na post ministra
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vnútra človeka, ktorý nebude mať väzby s Robertom Kaliňákom, že sa niečo zmení. Alfa a omega, alfa
a omega skorumpovaných politikov, ktorí nám vládnu, ktorí pustili mafiu do štátnych inštitúcií, je nezávislá
polícia. Alebo je závislá polícia, tak. Pre nich, oni potrebujú, aby polícia fungovala na príkaz. Aby ju mali
na šnúrke a aby tak, ako potrebujú, tak presne hrýzla. A tam, kde nechcú, tam ju stiahnu a tam, kde budú
chcieť, tam ju nasadia. Čiže ak chceme sa sústrediť na podstatu a aj pánovi prezidentovi, nechcem mu
radiť, ale toto by mala byť kľúčová vec, čo by žiadať mal, tak je najprv odpolitizovať políciu. V polícii sú
tisícky statočných vyšetrovateľov, ktorým musíme dať slobodu. Keď títo ľudia zrazu budú vedieť, že sa
nezodpovedajú nejakému politikovi, tak pôjdu po krku každému skorumpovanému politikovi, ktorý už
kradol alebo ktorý by kradnúť chcel. Čo to spôsobí, že žiaden skorumpovaný politik do politiky radšej
nepôjde alebo z politiky odíde, lebo predsa nechceli by ste ísť kradnúť niekde, kde na vás je namierených
desať reflektorov. Ale súčasný systém, kedy si Kaliňák mohol dosadiť svojho Gašpara, Gašpar
švagor - šéf najväčšej slovenskej SBS-ky, o ktorej vy média píšete, že má mafiánske pozadie a tomuto
dovolili, aby si tam podosadzoval ďalších svojich ľudí, ako napríklad šéfa protikorupčnej jednotky
Krajmera, ktorého pustia na miesto činu, však to sú obludné veci. Takáto polícia im vyhovuje. Lebo takáto
polícia ich bude kryť pri zlodejinách. Čiže chcel by som aj celé Slovensko upozorniť z tohto miesta, aby
sme držali Andrejovi Kiskovi palce v tom boji, ktorý zvádza. Na druhej strane by som chcel poprosiť
a požiadať v mene ľudí na Slovensku, aby Andrej Kiska bojoval aj za podstatu. A podstata je nezávislá
pozícia. Ak nebude polícia nezávislá, ak neurobíme čiaru medzi politiku a políciu, tak sa nič nezmení.
Dosadia si tam druhú figúrku, áno, nikto z nás nenájde žiadnu fotografiu s Robertom Kaliňákom
a budeme akože falošne spokojní. A naďalej ich bude ten systém chrániť a nič sa nestane. Čiže ak
chceme očistiť a mať dôveryhodnú vládu, tak urobme nezávislú políciu. Nezávislá polícia bude fungovať
ako detergent na potkany. Každý skorumpovaný politik bude utekať zo Slovenska, lebo bude vedieť, že
na ňom pracuje alebo môže pracovať niekoľko tisíc naozaj slobodných nezávislých vyšetrovateľov. Čiže
skúsme upriamiť náš fokus, našu pozornosť na alfu a omegu dnešných dní a to je dosiahnuť, aby polícia
bola nezávislá. Lebo reči nezabezpečia nezávislé vyšetrenie vraždy. Prísľub nejakého nového ministra,
ktorý príde do Prezidentského paláca a povie ja vyšetrím, ja som toho garanciou, toto nám nezabezpečí.
Naozaj funkčnú políciu a funkčnú spravodlivosť nám zabezpečí iba nezávislá polícia, kedy keď sa zmení
politika akokoľvek, nech budú voľby akékoľvek, polícia si bude robiť svoju prácu. A ešte raz hovorím,
bude nám to fungovať očisťujúco, lebo skorumpovaní politici do takej politiky ani vstúpiť nebudú chcieť.
Nech sa páči otázky."
Martin Linhart, redaktor TA 3:
"Ja by som mal dve otázky. Hovoríte o predčasných voľbách, chce sa opýtať, či by ste si vedeli
predstaviť, ak ten pokus pána Pellegriniho zlyhá, podporu úradníckej vlády alebo by ste skôr do tých
predčasných volieb, alebo ako by ste videli tú možnosť, aby dovládla tá vláda, ktorá je teraz v demisii? To
je prvá otázka a potom by som mal ešte jednu."
Igor Matovič:
"Prepáčte, ešte raz tú otázku, aby som ju pochopil presne."
Martin Linhart:
"Že hovoríte o predčasných voľbách, ale dovtedy by musela nejaká vláda dovládnuť, kým príde k tým
predčasný voľbám, tak či si viete predstaviť to, žeby prezident zostavil nejakú úradnícku vládu na to
prechodné obdobie a tú by ste podporili, alebo by zostalo status quo, že tá vláda v demisii by dokončila
nejakým spôsobom to svoje obdobie?"
Igor Matovič:
"Každý ďalší deň, kedy bude Robert Kaliňák vo funkcii ministra vnútra alebo Robert Fico vo funkcii aj
keď síce premiéra v demisii, ale stále premiéra, tak je pre Slovensko nebezpečný. To sú obrovské škody,
škody, ktoré sa naozaj dajú zrátať aj na peniaze. Lebo niekomu tu teda ide o morálku, ale ak niekto
nechce počúvať o morálke, tak to sú škody desiatok miliónov eur, ktoré títo ľudia sú schopní vytunelovať
za jeden deň. Takže tím skôr by títo ľudia išli preč, tak by bolo lepšie. Ak pán prezident bude v takej
situácii, že si Robert Fico bude naďalej cez Petra Pellegriniho robiť z ľudí srandu a by sa rozhodol pre
úradnícku vládu, my by sme ju určite podporili."
Martin Linhart:
"A druhá otázka, ste avizovali dohodu opozície na tom, že by bola mimoriadna schôdza o skrátení

stránka č. 177

volebného obdobia, chcem sa spýtať, v akom je to štádiu, či už máte tie podpisy, prípadne kedy to chcete
podať, či počkáte, ako sa vyvinie tá to situácia, alebo sa už k tomu schyľuje?"
Igor Matovič:
"Myslím, že podpisy už sú vyzbierané. Predložili sme návrh zákona, ten musí byť predložený 14 či 15
dní predtým, ako môže byť mimoriadna schôdza, čiže to sme predložili v pondelok, dnes je utorok, takže
stačí to predložiť niekedy začiatkom budúceho týždňa, aby tie termíny sa stretli."
Martin Linhart:
"Ďakujem."
Zuzana Kovačič Hanzelová, redaktorka RTVS:
"Dobrý deň, ja by som len chcela povedať pán Budaj, poznámka, že my sme samozrejme všade
kamery mali, len aby to tu zaznelo v rámci tlačovej besedy."
Ján Budaj:
"Priamy prenos ste nemali."
Zuzana Kovačič Hanzelová:
"Ste hovorili kamery, kamery sme mali všade. A teraz by som chcela položiť otázku, vy ste pán
Matovič povedali, že ste ponúkli všetkým opozičným stranám, aby tam bol nejaký dialóg a že ste na to
pripravený, aby ste zjednocovali. Podarilo sa vám už posadiť za jeden stôl pán Kollára s pánom Hlinom?"
Igor Matovič:
"To bude trošku komplikovanejšie, samozrejme, ja si ale uvedomujem, že treba začať. Viem, pozerám,
že Richard Sulík má problém s Lojzom Hlinom alebo opačne. Lojzo Hlina s pánom Kollárom, ale hovorím,
tejto úlohy sa rad chopíme a chceme ponúknuť Slovenku alternatívu. Vždy je lepšie, ak možno niektorí
ľudia alebo lídri politických strán budú mať medzi sebou trošku problém, ktorý si vedia vydiskutovať,
akoby sme tu mali mať naďalej vládu ľudí, ktorí vo veľkom Slovensko rozkrádajú a vydali ho do rúk mafii.
A zomierajú nám tu novinári ktorí o tom, čo urobili zo Slovenskom, píšu. Čiže áno aj nejaké problémy
v opozícii sú, ale nebojte sa, to zoceliť dá a ľudia sa vôbec predčasných volieb nemusia báť. A vôbec
nemusíme počúvať strašenie Kotlebom. Aj bez Kotlebu demokratická časť opozície má hlasy na to, keby
dnes boli predčasné voľby, na hlavu porazila zoskupenie, ktoré nám vládne aj bez Kotlebu. Lenže oni sa
toho boja. A my preto by sme im chceli dať otázku, prečo sa boja predčasných volieb? Lebo keď dôverujú
ľuďom, tak sa ich nemôžu báť, keď robia dobrú prácu. Zrejme si myslia alebo nedôverujú ľuďom, myslia
si, že ľudia sú hlúpi a neocenia tú ich veľkú snahu o budovanie spravodlivého sociálneho štátu."
Zuzana Kovačič Hanzelová:
"A ešte mám jednu otázku, veľa spomínate tú mafiu, vy osobne by ste nemali problém sedieť vo vláde
s Borisom Kollárom, ktorý teda mal väzby na viacerých mafiánov a bolo to aj zdokumentované?"
Igor Matovič:
"Skúsme si, zatiaľ pri Borisovi Kollárovi sú k dispozícii fotky z Kuby, čo viem, neviem či nejaká iná
informácia."
Zuzana Kovačič Hanzelová:
"Tak hovoril, že sa kamarátil s pánom Steinhübelom, tak sa priznal."
Igor Matovič:
"Čo zatiaľ prezentoval, vy novinári ste tu od toho, aby ste dokázali, že tie väzby boli iné. On tvrdí, že
sa s nimi kamarátil dovtedy, kým vyrastal, použité výrazy typu na Prašiaku sa s nimi stretal a podobne
a potom sa s nimi rozlúčil, keď išli na zlé cesty. Dokážte vy novinári, to je vaša práca investigatívnych
novinárov, mali by ste hrýzť na každú stranu rovnako, dokážte, že Kollár je mafián, ruky od neho preč,
okamžite. Ale Robert Fico mafiánom je. Andrej Danko mafiánom je. Béla Bugár mafiánom je. Lebo všetci
títo kryjú systém, ktorý tu je. Dovolili mafii, aby išla na Úrad vlády a tvária sa, že sa nič nestalo. Mafia
popravila Jána Kuciaka, nikto iný. Smerácka mafia ho popravila. A teraz už je nepodstatné, či talianska
odnož, ktorú si Smer adoptoval alebo niekto iný z nejakého Zlatého kľúčika alebo odkiaľ, to nie je
podstatné. Určite ho zabil niekto z ich okruhu. A ja som zhrozený z toho, že polícia sa dnes sústreďuje
akože všetko iba Taliani a ideme to zvaliť na Talianov. A prečo sa nepozeráme na tých všetkých
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ostatných? Prečo neurobili domové prehliadky u Kočnera?"
Zuzana Kovačič Hanzelová:
"Trochu ste mi z toho pán Matovič ušli, čiže viete si to predstaviť za tých informácií, ktoré máte si viete
predstaviť byť vo vláde s Borisom Kollárom?"
Igor Matovič:
"Ešte raz, spolieham sa na to, že."
Zuzana Kovačič Hanzelová:
"Áno, nie, pán Matovič."
Igor Matovič:
"Na základe fotografie jednej z Kuby si viem predstaviť. Ak donesiete ďalšie informácie, že naozaj
reálne s nimi robil nejaký biznis, vozil drogy alebo niečo iné, okamžite dávam od neho ruky prečo."
Zuzana Kovačič Hanzelová:
"Ďakujem pekne."
Igor Matovič:
"Ďakujem pekne, že ste prišli. Dovidenia."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

98. Skutočná totalita. . .
(20.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; devana)

Včera som počúvala v rozhlase spomienky na sviečkovú manifestáciu, ale aj spomienky na minulú
dobu. Moderátor hovoril o slovách, ktoré sa používali v socializme a teraz sa na ne pomaly zabúda a
mladá generácia ich už ani nepozná. Moderátor minulý režim často pomenoval totalitným režimom.
Stále dookola počúvame frázy o tom, že ľudia nesmeli povedať svoj názor. A teraz môžu?
Áno, ale len pred dobrými priateľmi, ktorým dôverujú, tak ako to bolo v minulosti. Vtedy sa stávalo, že
sa našli ochotní udavači, ktorí dokázali človeku znepríjemniť život, ten skončil na výsluchu, občas dostal
výprask, je pravdou, že aj basu.
V tejto dobe, ak človek povie čo si myslí, tak je prenasledovaný novodobým systémom. Vrhne sa na
neho svorka terajších prisluhovačov režimu na sociálnych sieťach, v debatách na portáloch, ak je
mediálne známy, tak ho dnešná bulvárna inkvizícia zničí a poškodí mu dobré meno za pár hodín.
Často premýšľam, ako nazvať tento súčasný režim.
Premýšľam, čo je slobodné a demokratické na tom, že určitá vyvolená skupina ľudí môže beztrestne
hanobiť predkov, ktorí sa pričinili o to, že máme vlastný štát, kultúru, jazyk, dejiny...
Premýšľam o tom, ako je možné, že títo ľudia môžu bez obáv zneucťovať pamiatku tých, ktorí padli za
našu slobodu, kydať špinu na tých, ktorí budovali túto krajinu po vojne a pracovali hlavne pre spoločnosť
a nielen pre vlastné peňaženky a verejne nimi pohŕdať, alebo urážať celý národ a nielen ten náš...
V dnešných dňoch aj napriek mediálnej vojne, ktorú vedie časť médií spoločne s týmito ľuďmi,
vychádza na povrch špina a bahno tohoto režimu.
Chamtivosť a nenávisť ovládla tento štát a národ aj vďaka ľuďom, ktorí sa nikdy neštítili kolaborovať a
byť poslušnými lokajmi, len pre vlastný prospech. Robili to v minulosti, robia to aj teraz.
Lokaji a hlasné trúby tohto režimu sa snažia ľudí zmiasť a zastrašovať tým, že sa snažia ukázať, čo
všetko oni môžu a iní nie.
Viete ako sa dá zistiť, že žijeme v skutočnej totalite?
Keď sa ľudia prestanú smiať a nedokážu sa zasmiať na svojich mocipánoch.
Nedávno jeden diskutér v debate napísal, ako to chodilo v minulom režime a pridal príhodu, ako na
jednom družstve vrhla prasnica šesť prasiatok, družstevníci si chceli šplhnúť tak zopár pridali a tak to
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pokračovalo až kým ich nebolo dvanásť...
Vtedy sme sa na takýchto veciach dokázali zasmiať a robili sme si z nich vtipy.
V tejto dobe sa dejú veci, z ktorých je slušným ľuďom zle, cítia hnev a bezmocnosť, keď vidia, čoho sú
ľudia schopní len preto, že chcú mať pocit nadradenosti a moci nad ostatnými a plné vrecká a kontá za
každú cenu.
Na krutosti, nenávisti, nespravodlivosti, nečestnosti, vykorisťovaní a zdieraní, neúcte voči životu,
vraždení a chudobe, nie je nič smiešne.
Slušní, inteligentní a empatickí ľudia sa na niečom takom nedokážu zabávať a ani z toho ťažiť, ako to
robí nová samozvaná "elita" tohoto národa.
Žiaľ toto je skutočná totalita s názvom "Po nás potopa"...
http://devana.blog.pravda.sk/2018/03/20/skutocna-totalita/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

99. MIMORIADNY ONLINE Kiska rozhodol, vládu nevymenuje: Smer mlčí, v
koalícii to opäť vrie
(20.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA, TASR)

BRATISLAVA - Koaličné strany Smer, SNS a Most-Híd v pondelok predstavili svoje nominácie do
novej vlády, ktorú povedie Peter Pellegrini. Po oznámení mien odniesol Pellegrini prezidentovi zoznam
všetkých ministrov. Andrej Kiska dnes oznámil, že novú vládu nevymenuje.
- Andrej Kiska nevymenoval novú vládu, od Pellegriniho požaduje do piatku nové mená
- premiér v demisii Robert Fico a jeho nástupca Peter Pellegrini oznámili mená nových ministrov včera
na tlačovej konferencii
- ministrom vnútra mal byť Jozef Ráž ml., ministerkou kultúry Ľubica Laššáková a ministrom
spravodlivosti Gábor Gál
- Pellegrini rokoval s koaličnými stranami Most-Hís, SNS a Smer-SD
Tlačovku SaS ste mohli sledovať naživo
16:15 Po minulotýždňovej demisii premiéra sa podľa poslanca NR SR Martina Fedora (Most-Híd) stal
kľúčovým politickým hráčom prezident republiky. "Pre Slovensko je nesmierne dôležitý pokoj a stabilita.
Robert Fico svojou demisiou vytvoril podmienky pre rokovania o novej vláde ako cesty k upokojeniu
situácie. Názory a výhrady prezidenta ako aj verejnosti treba rešpektovať a počúvať," povedal Fedor.
16:00 O piatej bude mať k aktuálnej situácii tlačovku Peter Pellegrini.
15:47 "Je dôležité si uvedomiť, že predčasné voľby majú v rukách poslanci, nie prezident. To si treba
uvedomiť," uviedol Sulík.
15:45 K Druckerovi ako možnému mionistrovi vnútra sa Sulík vyjadrí potom, keď to pravdepodobne
budúci premiér Pellegrini oznámi.
15:42 OĽaNO patrí k blízkym partnerom, s ktorými si SaS vie predstaviť spoluprácu. Opozičnejšia by
vraj bola slušnejšia ako to, čo je tu dnes, myslí si predseda SaS.
15:40 "Jediným skutočne poctivým a férovým riešením sú predčasné voľby. To by mohli chápať aj
poslanci zo Smeru a aj Robert Fico," dodáva. "Mohli by si povedať radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez
konca," odkazuje.
15:38 "Uvidíme, aké mená predloží Pellegrini v piatok," hovorí Sulík. Zdôrazňuje, že tretia vláda
Roberta Fica vznikla aj s tým, že to mala byť hrádza proti extrémizmu.
Organizátori protestov u prezidenta Kisku
15:37 Stane sa Tomáš Drucker ministrom vnútra? Na otázku Denníka N, či si to nerozmyslí,
odpovedali neurčito.
15:36 Podľa šéfa SaS treba vyšetriť všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. "Prezidentovo
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rozhodnutie vnímame ako dôležité," dodáva.
15:35 Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára a jeho priateľky, ktorý
písal o kauzách tejto vlády, tvrdí Richard Sulík.
15:25 Ľubica Laššáková, ktorú Peter Pellegrini navrhol za ministerku kultúry, súhlasí s Robertom
Ficom, že od amerického finančníka Georga Sorosa idú rôzne hry. Povedala to v rozhovore pre Denník
N.
15:15 Takto diskutoval prezident s organizátormi protestov.
15:10 Podľa Bélu Bugára sa dnes ešte zíde koaličná rada, presný čas ani miesto neupresnil.
15:03 Prezident privítal organizátorov protestov Za slušné Slovensko.
14:55 Miestna organizácia SNS v Sečovciach tvrdí, že ich "strana pre Zemplín neurobila priamo nič,
rozvoj vidieka takmer zaumrel, poľnohospodárstvo sa pretavilo do systému agropodnikateľov na Euro
fondy a dotácie bez produktivity a vytvárania pridanej hodnoty z výroby potravín".
14:50 "Každý ďalší deň, kedy bude Robert Kaliňák vo funkcii ministra vnútra alebo Fico, síce v demisii,
na poste premiéra, je zlý. Čím skôr títo ľudia odídu, tým lepšie. Podporili by sme úradnícku vládu,"
odpovedal Matovič na otázku, či by preferovali vládu v demisii alebo úradnícku.
14:44 Gábora Grendela teší, že Kiska neskočil na lep Kaliňákovi a Ficovi. "Touto nomináciou Peter
Pellegrini premárnil šancu, ktorú dostal od prezidneta a žiadnu ďalšiu šancu už nedostane," hovorí.
14:42 Ak sa bude Smer neustále vysmievať z ľudí, skončí to tak, že sa ľudia vysmejú Smeru, tvrdí Ján
Budaj.
14:40 "Za naše hnutie chcem pvoedať, že tak ako sme v predchádzajúcich voľbách podávali
partnerskú ruku slabším, podávame ju aj teraz. Bol by hriech, aby ich hlasy prepadli v predčasných
voľbách. Osobne nemám žiadny konflikt so žiadnym lídrom opozičnej demokratickej strany," povedal
Matovič s dodatkom, že s Kotlebom neráta.
14:39 Ak by aj prišli budúce voľby a prišla by spravodlivosť a páchatelia by sa zrazu mali zodpovedať,
budú podľa predsedu Obyčajných ľudí mať svojich ľudí na ústavnom súde. "Tým zabezpečia, že im bude
spravodlivosť krátka," myslí si.
Tlačovku OĽaNO ste mohli sledovať NAŽIVO
14:37 "Skutočnosť je však taká, že Fico sa nám do tváre smeje, ale hlboko v sebe má strach zo
spravodlivosti, ktorá príde a ktorá sa zastaviť nedá," tvrdí Matovič.
14:35 Matovič ukázal graf, na ktorom len malá časť je spokojná s vládou Roberta Fica. Ľudia sú vraj
tiež zhrození, že Fico pustil na úrad mafiánsku štátnu radkyňu. Podľa Matoviča sme mafiánsky štát.
14:32 Ľudia na Slovensku podľa Matoviča volajú po predčasných voľbách. "Pán prezident volá po
dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde," tvrdí. "Keď sa pozrieme na to, čo robí Robert Fico, tak už tretí
týždeň si z nás robí srandu. Spolu s Bugárom a Dankom. Bugár si odíde na dovolenku a stretne sa s
Kočnerom," dodáva.
14:30 "Pán prezident Kiska sa nepostavil na stranu mafie, a stojí na strane ľudí, ktorí chcú Slovensko
ako slušnú krajinu," povedal šéf OĽaNO.
14:28 Tlačovka OĽaNO sa začala. Matoviča teší rozhodnutie Andreja Kisku. Slovensko si pripomenie
30. výročie od Sviečkovej manifestácie, začal Matovič. Dodáva, že dnes sa opäť lámu dejiny.
14:05 Smer zatiaľ oficiálne nezareagoval na rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať vládu. Od
vyhlásenia prezidenta prešli viac ako dve hodiny.
13:50 Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod, hovorí Bugár.
Kiskove vyjadrenie ste mohli sledovať NAŽIVO
13:47 Podľa sociológa Michala Vašečku môžu mať v súčasnosti aj odborníci problém s tým, aby boli
nominovaní stranou Smer. Ako uviedol, očakáva, že Smer nebude tak rýchlo vedieť zareagovať s
dostatočne kvalitnými nomináciami. Podľa jeho slov už predošlé mená, s ktorými prišiel Pellegrini za
prezidentom, naznačovali nedostatok kvalitných ľudí vo vnútri strany.
13:36 KDH rešpektuje a oceňuje, že Kiska nevymenoval novú Pellegriniho vládu. Strana to uviedla vo
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svojom oficiálnom stanovisku.
13:30 Protesty "Postavme sa Za slušné Slovensko" pokračujú aj v piatok. V Bratislave sa ľudia stretnú
o 17:00 na Námestí SNP.
13:25 Rozhodnutie Kisku je z politického hľadiska primerané a dalo sa očakávať. Tak zhodnotila krok
hlavy štátu politologička Darina Malová. Podľa Malovej totiž Kiska požaduje od počiatku buď predčasné
voľby alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
13:19 Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz nebude rozsiahlo komentovať
rozhodnutie prezidenta. "Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom
stanovisku.
13:18 Príspevok Andreja Kisku:
13:10 Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta. Kollár nevidí
problém v tom, že sa riešenie situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.
13:06 Podľa Bélu Bugára je možné, že koalícia dnes nevydá stanovisku na prezidentovo rozhodnutie,
povedal v rádiu Aktual.
13:03 "To je sila, čo nám zafúkalo z paláca," odkazuje Lucia Ďuriš Nicholsonová.
12:59 Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica Laššáková rešpektuje
rozhodnutie Kisku. "Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z toho smutná, akceptujem to," povedala
Laššáková.
12:56 Politológ Miroslav Kusý sa domnieva, že prezident má v tejto situácii navrch, pretože je
konečnou inštanciou, ktorá rozhoduje o vymenovaní či nevymenovaní navrhovanej vládnej zostavy. Ako
povedal Kusý, v konečnom dôsledku i tak musí vládu odobriť Národná rada SR.
12:50 Ústavný právnik hodnotí Kiskovo rozhodnutie: Ukázal, že nie je prezident, ktorý iba prikyvuje.
Ján Drgonec
12:48 "Tento krok pána prezidenta považujeme za výnimočný krok vo výnimočnej situácii. Rozumieme
tomu, že odmietol vymenovať vládu, v ktorej má byť nástupcom Roberta Kaliňáka jeho kamará," odkazuje
SaS.
12:36 Kiska sa rozhodnutím nevymenovať novú vládu zrejme inšpiroval udalosťami v Českej
republike, tvrdí to ústavný právnik Ján Drgonec s tým, že v tejto súvislosti naráža na Andreja Babiša a
jeho zostavovanie vlády. Kiska dal týmto krokom podľa Drgonca odkaz Smeru-SD, "že v úrade už nesedí
ústretový prezident, ktorý mu na všetko prikyvuje".
12:26 Bugár si nemyslí, že by po Kiskovom rozhodnutí nevymenovať novú vládu mali rokovať o
predčasných voľbách.
"Mali by sme rokovať o tom, čo pánovi prezidentovi prekáža," povedal v rádiu Aktual Bugár. "Poslanci,
ktorí podporovali vládu, tí vyjadrili podporu novej vláde, ak vláda má väčšinu, nie je dôvod mať predčasné
voľby," povedal Bugár.
12:23 Pellegrini bude mať pri výbere nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky
prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť. Uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa
ktorého je možné, že Smer-SD sa rozhodne ísť cestou predčasných volieb.
12:20 Miroslav Číž zo Smeru povedal, že je zvedavý na reakciu užšieho vedenia strany po Kiskovom
oznámení. "Doteraz som si myslel, že dôveru vláde vyslovuje parlament, Slovensko sa týmto zmenilo na
prezidentskú republiku," vyhlásil pre sme.sk.
12:19 Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko berie na vedomie a rešpektuje rozhodnutie
prezidenta Kisku nevymenovať novú vládu Petra Pellegriniho. Ako povedal Danko, chce sa stretnúť s
Pellegrinim a následne sa vyjadrí detailnejšie.
12:14 Béla Bugár očakával, že Kiska vymenuje novú vládu, situáciu chce rýchlo vyriešiť. "Budeme
musieť si sadnúť a rokovať," reagoval v rádiu Aktual na krok prezidenta. "Prezident sa takto rozhodol a
my na jeho základe budeme konať," povedal.
12:04 Stanovisko Igora Matoviča za hnutie OĽaNO k rozhodnutiu prezidenta
"Oceňujeme, že pán prezident Andrej Kiska sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôveru ľudí v štát.
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Mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa naďalej stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po
Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými predstaviteľmi vládnych strán. Po Slovensku, kde budeme
môcť radi žiť."
11:55 "Ak má nová vláda obnoviť dôveru ľudí v štát, musíme mať na jej obsadenie prísne nároky,"
dodal Kiska na záver svojho vystúpenia.
11:54 "Desiatky tisíc ľudí protestujú v uliciach, lebo stratili dôveru v ľudí, ktorí stoja na čele. Neveria,
že vrcholové pozície obsadzujú ľudia, ktorých zaujíma dobro ľudí."
11:51 Podľa Kisku potrebujeme vládu, ktorá zabezpečí nezávislé a nestranné vyšetrovanie vraždy.
"Nepotrebujeme teraz špekulácie, kto s kým chodil na motorkách."
11:49 "Chcem sa Pellegrinimu poďakovať za vecný a konštruktívny prístup k úlohe pred ktorou stojí, je
to vítaná zmena," povedal Kiska. "Musí vytvoriť stabilné obsadenie, a to hlavne hlava ministra vnútra
musí upokojiť verejnosť."
11:47 "Požiadal som ho aby mi do piatku navrhol novú zostavu," povedal Kiska s tým, že čaká mená
nových nominantov.
11:46 Kiska novú vládu nevymenoval
"Dnes som sa stretol s Petrom Pellegrinim. Rozhodol som sa, že v tomto zložení vládu nevymenujem,"
povedal Kiska.
11:45 Prezident Kiska predstúpil.
Všetko je na Kiskovi
Novým ministrom vnútra by mal byť Jozef Ráž ml., syn speváka skupiny Elán, ministrom spravodlivosti
Gábor Gál a ministerkou kultúry Ľubica Laššáková, krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici. Mená
oznámil včera na tlačovej besede premiér v demisii Robert Fico. Pellegriniho vo funkcii podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu má nahradiť Richard Raši, súčasný primátor Košíc. Ostatné
mená ministrov ostávajú po starom.
MIMORIADNY ONLINE Fico oznámil zloženie novej vlády: Budú v nej tieto tri zmeny!
"Teraz je na prezidentovi, aby postupoval ďalej, tak ako hovorí ústava a zákony. Aby sa v čase, ktorý
on uzná za vhodné, k tomuto návrhu vyjadril. Ako osoba poverená zostavením novej vlády majú všetci
členovia, ktorých som prezidentovi predložil, moju absolútnu plnú dôveru," vyhlásil v pondelok Pellegrini.
Prezident SR Andrej Kiska sa dnes o 11.45 h v Prezidentskom paláci vyjadrí k aktuálnej politickej situácii.
Politici, ale aj verejnosť očakávajú jeho stanovisko k navrhovaným ministrom Pellegriniho vlády.
http://www.topky.sk/cl/100535/1697687/MIMORIADNY-ONLINE-Kiska-rozhodol--vladu-nevymenuje--Sme
r-mlci--v-koalicii-to-opat-vrie
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

100. OĽaNO: Na Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
(20.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto
výročí sa opäť na Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR
Andreja Kisku. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
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dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
http://www.topky.sk/cl/100535/1697775/OLaNO--Na-Slovensku-sa-opat-lamu-dejiny--ocenujeme-krok-pre
zidenta
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

101. ONLINE Veľké rošády po Kiskovom rozhodnutí: Pellegrini zverejnil
nové meno na ministra vnútra
(20.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA, TASR)

BRATISLAVA - Koaličné strany Smer, SNS a Most-Híd v pondelok predstavili svoje nominácie do
novej vlády, ktorú povedie Peter Pellegrini. Po oznámení mien odniesol Pellegrini prezidentovi zoznam
všetkých ministrov. Andrej Kiska dnes oznámil, že novú vládu nevymenuje.
- Na miesto ministra vnútra strana SMER-SD nominovala súčasného šéfa rezortu zdravotníctva
Tomáša Druckera.
- Andrej Kiska nevymenoval novú vládu, od Pellegriniho požaduje do piatku nové mená
- premiér v demisii Robert Fico a jeho nástupca Peter Pellegrini oznámili mená nových ministrov včera
na tlačovej konferencii
- ministrom vnútra mal byť Jozef Ráž ml., ministerkou kultúry Ľubica Laššáková a ministrom
spravodlivosti Gábor Gál
- Pellegrini rokoval s koaličnými stranami Most-Hís, SNS a Smer-SD
Vyjadrenie dezignovaného premiéra k aktuálnej situácii Petra Pellegriniho ste mohli sledovať ONLINE
17:13 Ostatní nominanti ostávajú tak, ako v prvom návrhu.
17:10 Pellegrini oznámil, že na miesto ministra vnútra navrhne súčasného ministra zdravotníctva,
Tomáša Druckera. Jeho post šéfa rezortu zdravotníctva by mala prebrať doterajšia štátna tajomníčka
Andrea Kalavská.
17:08 "Aj napriek tomu, že môžme mať pochybnosť, či prezident môže alebo nemôže komentovať
ministrov, sme sa rozhodli, že pánovi prezidentovi zajtra doručím nový návrh, ktorý bude obsahovať
niekoľko zmien," povedal Pellegrini.
17:06 Pellegrini sľubuje, že urobia všetko preto, aby situáciu na Slovensku upokojili. Podľa neho nie je
možné, aby krajina fungovala bez legitímnej vlády.
17:00 Očakáva sa tlačová konferencia Petra Pellegriniho.
Tlačovku SaS ste mohli sledovať naživo
16:15 Po minulotýždňovej demisii premiéra sa podľa poslanca NR SR Martina Fedora (Most-Híd) stal
kľúčovým politickým hráčom prezident republiky. "Pre Slovensko je nesmierne dôležitý pokoj a stabilita.
Robert Fico svojou demisiou vytvoril podmienky pre rokovania o novej vláde ako cesty k upokojeniu
situácie. Názory a výhrady prezidenta ako aj verejnosti treba rešpektovať a počúvať," povedal Fedor.
16:00 O piatej bude mať k aktuálnej situácii tlačovku Peter Pellegrini.
15:47 "Je dôležité si uvedomiť, že predčasné voľby majú v rukách poslanci, nie prezident. To si treba
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uvedomiť," uviedol Sulík.
15:45 K Druckerovi ako možnému mionistrovi vnútra sa Sulík vyjadrí potom, keď to pravdepodobne
budúci premiér Pellegrini oznámi.
15:42 OĽaNO patrí k blízkym partnerom, s ktorými si SaS vie predstaviť spoluprácu. Opozičnejšia by
vraj bola slušnejšia ako to, čo je tu dnes, myslí si predseda SaS.
15:40 "Jediným skutočne poctivým a férovým riešením sú predčasné voľby. To by mohli chápať aj
poslanci zo Smeru a aj Robert Fico," dodáva. "Mohli by si povedať radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez
konca," odkazuje.
15:38 "Uvidíme, aké mená predloží Pellegrini v piatok," hovorí Sulík. Zdôrazňuje, že tretia vláda
Roberta Fica vznikla aj s tým, že to mala byť hrádza proti extrémizmu.
Organizátori protestov u prezidenta Kisku
15:37 Stane sa Tomáš Drucker ministrom vnútra? Na otázku Denníka N, či si to nerozmyslí,
odpovedali neurčito.
15:36 Podľa šéfa SaS treba vyšetriť všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. "Prezidentovo
rozhodnutie vnímame ako dôležité," dodáva.
15:35 Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára a jeho priateľky, ktorý
písal o kauzách tejto vlády, tvrdí Richard Sulík.
15:25 Ľubica Laššáková, ktorú Peter Pellegrini navrhol za ministerku kultúry, súhlasí s Robertom
Ficom, že od amerického finančníka Georga Sorosa idú rôzne hry. Povedala to v rozhovore pre Denník
N.
15:15 Takto diskutoval prezident s organizátormi protestov.
15:10 Podľa Bélu Bugára sa dnes ešte zíde koaličná rada, presný čas ani miesto neupresnil.
15:03 Prezident privítal organizátorov protestov Za slušné Slovensko.
14:55 Miestna organizácia SNS v Sečovciach tvrdí, že ich "strana pre Zemplín neurobila priamo nič,
rozvoj vidieka takmer zaumrel, poľnohospodárstvo sa pretavilo do systému agropodnikateľov na Euro
fondy a dotácie bez produktivity a vytvárania pridanej hodnoty z výroby potravín".
14:50 "Každý ďalší deň, kedy bude Robert Kaliňák vo funkcii ministra vnútra alebo Fico, síce v demisii,
na poste premiéra, je zlý. Čím skôr títo ľudia odídu, tým lepšie. Podporili by sme úradnícku vládu,"
odpovedal Matovič na otázku, či by preferovali vládu v demisii alebo úradnícku.
14:44 Gábora Grendela teší, že Kiska neskočil na lep Kaliňákovi a Ficovi. "Touto nomináciou Peter
Pellegrini premárnil šancu, ktorú dostal od prezidneta a žiadnu ďalšiu šancu už nedostane," hovorí.
14:42 Ak sa bude Smer neustále vysmievať z ľudí, skončí to tak, že sa ľudia vysmejú Smeru, tvrdí Ján
Budaj.
14:40 "Za naše hnutie chcem pvoedať, že tak ako sme v predchádzajúcich voľbách podávali
partnerskú ruku slabším, podávame ju aj teraz. Bol by hriech, aby ich hlasy prepadli v predčasných
voľbách. Osobne nemám žiadny konflikt so žiadnym lídrom opozičnej demokratickej strany," povedal
Matovič s dodatkom, že s Kotlebom neráta.
14:39 Ak by aj prišli budúce voľby a prišla by spravodlivosť a páchatelia by sa zrazu mali zodpovedať,
budú podľa predsedu Obyčajných ľudí mať svojich ľudí na ústavnom súde. "Tým zabezpečia, že im bude
spravodlivosť krátka," myslí si.
Tlačovku OĽaNO ste mohli sledovať NAŽIVO
14:37 "Skutočnosť je však taká, že Fico sa nám do tváre smeje, ale hlboko v sebe má strach zo
spravodlivosti, ktorá príde a ktorá sa zastaviť nedá," tvrdí Matovič.
14:35 Matovič ukázal graf, na ktorom len malá časť je spokojná s vládou Roberta Fica. Ľudia sú vraj
tiež zhrození, že Fico pustil na úrad mafiánsku štátnu radkyňu. Podľa Matoviča sme mafiánsky štát.
14:32 Ľudia na Slovensku podľa Matoviča volajú po predčasných voľbách. "Pán prezident volá po
dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde," tvrdí. "Keď sa pozrieme na to, čo robí Robert Fico, tak už tretí
týždeň si z nás robí srandu. Spolu s Bugárom a Dankom. Bugár si odíde na dovolenku a stretne sa s
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Kočnerom," dodáva.
14:30 "Pán prezident Kiska sa nepostavil na stranu mafie, a stojí na strane ľudí, ktorí chcú Slovensko
ako slušnú krajinu," povedal šéf OĽaNO.
14:28 Tlačovka OĽaNO sa začala. Matoviča teší rozhodnutie Andreja Kisku. Slovensko si pripomenie
30. výročie od Sviečkovej manifestácie, začal Matovič. Dodáva, že dnes sa opäť lámu dejiny.
14:05 Smer zatiaľ oficiálne nezareagoval na rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať vládu. Od
vyhlásenia prezidenta prešli viac ako dve hodiny.
13:50 Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod, hovorí Bugár.
Kiskove vyjadrenie ste mohli sledovať NAŽIVO
13:47 Podľa sociológa Michala Vašečku môžu mať v súčasnosti aj odborníci problém s tým, aby boli
nominovaní stranou Smer. Ako uviedol, očakáva, že Smer nebude tak rýchlo vedieť zareagovať s
dostatočne kvalitnými nomináciami. Podľa jeho slov už predošlé mená, s ktorými prišiel Pellegrini za
prezidentom, naznačovali nedostatok kvalitných ľudí vo vnútri strany.
13:36 KDH rešpektuje a oceňuje, že Kiska nevymenoval novú Pellegriniho vládu. Strana to uviedla vo
svojom oficiálnom stanovisku.
13:30 Protesty "Postavme sa Za slušné Slovensko" pokračujú aj v piatok. V Bratislave sa ľudia stretnú
o 17:00 na Námestí SNP.
13:25 Rozhodnutie Kisku je z politického hľadiska primerané a dalo sa očakávať. Tak zhodnotila krok
hlavy štátu politologička Darina Malová. Podľa Malovej totiž Kiska požaduje od počiatku buď predčasné
voľby alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
13:19 Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz nebude rozsiahlo komentovať
rozhodnutie prezidenta. "Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom
stanovisku.
13:18 Príspevok Andreja Kisku:
13:10 Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta. Kollár nevidí
problém v tom, že sa riešenie situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.
13:06 Podľa Bélu Bugára je možné, že koalícia dnes nevydá stanovisku na prezidentovo rozhodnutie,
povedal v rádiu Aktual.
13:03 "To je sila, čo nám zafúkalo z paláca," odkazuje Lucia Ďuriš Nicholsonová.
12:59 Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica Laššáková rešpektuje
rozhodnutie Kisku. "Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z toho smutná, akceptujem to," povedala
Laššáková.
12:56 Politológ Miroslav Kusý sa domnieva, že prezident má v tejto situácii navrch, pretože je
konečnou inštanciou, ktorá rozhoduje o vymenovaní či nevymenovaní navrhovanej vládnej zostavy. Ako
povedal Kusý, v konečnom dôsledku i tak musí vládu odobriť Národná rada SR.
12:50 Ústavný právnik hodnotí Kiskovo rozhodnutie: Ukázal, že nie je prezident, ktorý iba prikyvuje.
Ján Drgonec
12:48 "Tento krok pána prezidenta považujeme za výnimočný krok vo výnimočnej situácii. Rozumieme
tomu, že odmietol vymenovať vládu, v ktorej má byť nástupcom Roberta Kaliňáka jeho kamará," odkazuje
SaS.
12:36 Kiska sa rozhodnutím nevymenovať novú vládu zrejme inšpiroval udalosťami v Českej
republike, tvrdí to ústavný právnik Ján Drgonec s tým, že v tejto súvislosti naráža na Andreja Babiša a
jeho zostavovanie vlády. Kiska dal týmto krokom podľa Drgonca odkaz Smeru-SD, "že v úrade už nesedí
ústretový prezident, ktorý mu na všetko prikyvuje".
12:26 Bugár si nemyslí, že by po Kiskovom rozhodnutí nevymenovať novú vládu mali rokovať o
predčasných voľbách.
"Mali by sme rokovať o tom, čo pánovi prezidentovi prekáža," povedal v rádiu Aktual Bugár. "Poslanci,
ktorí podporovali vládu, tí vyjadrili podporu novej vláde, ak vláda má väčšinu, nie je dôvod mať predčasné

stránka č. 186

voľby," povedal Bugár.
12:23 Pellegrini bude mať pri výbere nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky
prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť. Uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa
ktorého je možné, že Smer-SD sa rozhodne ísť cestou predčasných volieb.
12:20 Miroslav Číž zo Smeru povedal, že je zvedavý na reakciu užšieho vedenia strany po Kiskovom
oznámení. "Doteraz som si myslel, že dôveru vláde vyslovuje parlament, Slovensko sa týmto zmenilo na
prezidentskú republiku," vyhlásil pre sme.sk.
12:19 Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko berie na vedomie a rešpektuje rozhodnutie
prezidenta Kisku nevymenovať novú vládu Petra Pellegriniho. Ako povedal Danko, chce sa stretnúť s
Pellegrinim a následne sa vyjadrí detailnejšie.
12:14 Béla Bugár očakával, že Kiska vymenuje novú vládu, situáciu chce rýchlo vyriešiť. "Budeme
musieť si sadnúť a rokovať," reagoval v rádiu Aktual na krok prezidenta. "Prezident sa takto rozhodol a
my na jeho základe budeme konať," povedal.
12:04 Stanovisko Igora Matoviča za hnutie OĽaNO k rozhodnutiu prezidenta
"Oceňujeme, že pán prezident Andrej Kiska sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôveru ľudí v štát.
Mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa naďalej stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po
Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými predstaviteľmi vládnych strán. Po Slovensku, kde budeme
môcť radi žiť."
11:55 "Ak má nová vláda obnoviť dôveru ľudí v štát, musíme mať na jej obsadenie prísne nároky,"
dodal Kiska na záver svojho vystúpenia.
11:54 "Desiatky tisíc ľudí protestujú v uliciach, lebo stratili dôveru v ľudí, ktorí stoja na čele. Neveria,
že vrcholové pozície obsadzujú ľudia, ktorých zaujíma dobro ľudí."
11:51 Podľa Kisku potrebujeme vládu, ktorá zabezpečí nezávislé a nestranné vyšetrovanie vraždy.
"Nepotrebujeme teraz špekulácie, kto s kým chodil na motorkách."
11:49 "Chcem sa Pellegrinimu poďakovať za vecný a konštruktívny prístup k úlohe pred ktorou stojí, je
to vítaná zmena," povedal Kiska. "Musí vytvoriť stabilné obsadenie, a to hlavne hlava ministra vnútra
musí upokojiť verejnosť."
11:47 "Požiadal som ho aby mi do piatku navrhol novú zostavu," povedal Kiska s tým, že čaká mená
nových nominantov.
11:46 Kiska novú vládu nevymenoval
"Dnes som sa stretol s Petrom Pellegrinim. Rozhodol som sa, že v tomto zložení vládu nevymenujem,"
povedal Kiska.
11:45 Prezident Kiska predstúpil.
Všetko je na Kiskovi
Novým ministrom vnútra by mal byť Jozef Ráž ml., syn speváka skupiny Elán, ministrom spravodlivosti
Gábor Gál a ministerkou kultúry Ľubica Laššáková, krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici. Mená
oznámil včera na tlačovej besede premiér v demisii Robert Fico. Pellegriniho vo funkcii podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu má nahradiť Richard Raši, súčasný primátor Košíc. Ostatné
mená ministrov ostávajú po starom.
MIMORIADNY ONLINE Fico oznámil zloženie novej vlády: Budú v nej tieto tri zmeny!
"Teraz je na prezidentovi, aby postupoval ďalej, tak ako hovorí ústava a zákony. Aby sa v čase, ktorý
on uzná za vhodné, k tomuto návrhu vyjadril. Ako osoba poverená zostavením novej vlády majú všetci
členovia, ktorých som prezidentovi predložil, moju absolútnu plnú dôveru," vyhlásil v pondelok Pellegrini.
Prezident SR Andrej Kiska sa dnes o 11.45 h v Prezidentskom paláci vyjadrí k aktuálnej politickej situácii.
Politici, ale aj verejnosť očakávajú jeho stanovisko k navrhovaným ministrom Pellegriniho vlády.
http://www.topky.sk/cl/100535/1697687/ONLINE-Velke-rosady-po-Kiskovom-rozhodnuti--Pellegrini-zverej
nil-nove-meno-na-ministra-vnutra
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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102. OĽaNO: Opäť sa lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
(20.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 15:22, s. -; BRATISLAVA/TASR)

Krok prezidenta možno chápať aj tak, že Robert Kaliňák nemá mať dosah na riadenie štátu.
O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na
Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
-->
http://www.tvnoviny.sk/a/1911673
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

103. OĽaNO: Na Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
(20.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Roman Martiška)

Predseda OĽaNO Igor Matovič, líderka hnutia Veronika Remišová, poslanci OĽaNO Ján Budaj a
Gábor Grendel foto: TASR
O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na
Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Kiska odmietol vymenovať Pellegriniho vládu
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
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Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
https://hlavne.sk/domace/olano-na-slovensku-sa-opat-lamu-dejiny-ocenujeme-krok-prezidenta/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

104. Na Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta, tvrdia
matovičovci
(20.03.2018; www.hnonline.sk; HNonline, 14:00, s. -; TASR)

O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na
Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
https://slovensko.hnonline.sk/1714391-na-slovensku-sa-opat-lamu-dejiny-ocenujeme-krok-prezidenta-tvrd
ia-matovicovci
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

105. OĽaNO: Na Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
(20.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa podľa
predstaviteľov hnutia OĽaNO opäť na Slovensku lámu dejiny.
Líder OĽaNO Igor Matovič oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku. Uviedol to na utorkovej tlačovej
konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
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Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
Buď informovaný aj na Facebooku
Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR
http://www.info.sk/sprava/143497/olano-na-slovensku-sa-opat-lamu-dejiny-ocenujeme-krok-prezidenta/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

106. ODKAZ ZA ŽIVOT V SLOBODE A PRAVDE
(20.03.2018; Šport; mut. , ZO SVETA, Z DOMOVA , s. 14; JÁN FELIX)

Pred tridsiatimi rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave odohrala veľká sviečková
manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a pravde. V tichu sa modlili pri
zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu a tak urobili prvý rozhodujúci krok k slobodnej
spoločnosti pre všetkých. Pri príležitosti osláv 30. výročia sviečkovej manifestácie a aj Dňa počatého
dieťaťa sa 21. marca o 17.00 na Hviezdoslavovom námestí uskutoční manifestácia za život a spravodlivú
spoločnosť pre všetkých. Manifestácia chce aktualizovať odkaz sviečkovej manifestácie pre dnešok. Jej
cieľom je manifestovať a vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

107. Reakcie OPOZIČNÝCH politikov na rozhodnutie Andreja Kisku
(20.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:37, s. -; TASR, Elena Zúborová)

Dezignovanému premiérovi Andrej Kiska tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby zostavil vládu
do piatka (23.3.).
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa postavil jasne na stranu občanov a dal
najavo, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) by mali skončiť. Uviedla to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová
v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, aké navrhol dezignovaný premiér Peter
Pellegrini (Smer-SD).
Prečítajte si aj:
Kiska nevymenuje vládu v zložení, aké navrhol Pellegrini
A. Danko berie prezidentovo rozhodnutie nevymenovať vládu na vedomie
"Vo výnimočnej situácii sa zachoval výnimočne," povedala novinárom. V súvislosti s nomináciou
Jozefa Ráža ml. do funkcie ministra vnútra, s ktorou má Kiska problém, uviedla, že je dôkazom
personálnej vyprázdnenosti strany. Nový minister vnútra by mal byť podľa nej dôveryhodný a vo
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verejnosti pozitívne vnímaný človek. SaS podľa jej slov naďalej považuje za jediné správne riešenie
súčasnej situácie predčasné voľby.
Prezident Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini
(Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku
(23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
SaS: Rozhodnutie A. Kisku je výnimočné vo výnimočnej situácii
Rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nevymenovať novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) bolo
výnimočným rozhodnutím vo výnimočnej situácii. Na tlačovej konferencii to uviedol líder opozičnej SaS
Richard Sulík, podľa ktorého jediným poctivým a férovým riešením tejto situácie sú predčasné voľby.
"Aj oni by si mohli povedať, že radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca. Už tri týždne sa to
naťahuje a krajina sa stáva neovládateľnou. Ak chceme upokojiť vášne, poctivým a férovým riešením sú
predčasné voľby," odkázal.
Sulík zároveň chápe, že prezident by nemal posudzovať pri menovaní vlády jednotlivých ministrov.
"Ale sme vo výnimočnej situácii. Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára
a jeho snúbenice, novinára, ktorý písal o kauzách práve tejto vlády. Ak má byť vražda dôkladne
vyšetrená, je nevyhnutné vyšetriť aj všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. A mnoho káuz sa týkalo
práve tejto vlády a Roberta Kaliňáka (Smer-SD) osobne, preto je vylúčené, že on by mohol byť garantom
objektívneho vyšetrenia tejto vraždy. Ale vylúčené tiež je, že by garantom mohol byť jeho kamoš,"
povedal.
Ako minister vnútra by podľa SaS do úvahy pripadal nejaký vyšetrovateľ či prokurátor, ktorý by už v
minulosti preukázal svoju čestnosť a nebojácnosť. "Ale máme vážne pochybnosti, že vôbec nejaký čestný
človek bude ochotný vstúpiť do tejto vlády," zdôraznil.
Sulík pripomenul, že tretia Ficova vláda vznikla aj ako hrádza proti extrémizmu a mala to byť stabilita
pre krajinu. "Namiesto hrádze a stability máme silnú vládnu krízu a nie prvú," dodal.
I. Matovič: Prezident Kiska sa zasadzuje za obnovu dôvery ľudí v štát
Prezident SR Andrej Kiska sa dôrazne zasadzuje za obnovu dôvery ľudí v štát. Uviedol to predseda
OĽaNO Igor Matovič v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, ako navrhol
dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).
"Mohol skloniť hlavu, ale rozhodol sa naďalej stáť na strane ľudí túžiacich po slušnom Slovensku. Po
Slovensku bez mafie previazanej s kľúčovými predstaviteľmi vládnych strán. Po Slovensku, kde budeme
môcť radi žiť," doplnil svoje stanovisko Matovič.
OĽaNO: Na Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na
Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.

stránka č. 191

B. Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať vládu
Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku
nevymenovať vládu v zložení, ako ho navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).
Nepozná presne dôvody, pre ktoré Kiskovi prekáža nominácia Jozefa Ráža ml. na ministra vnútra, ale
prezidentovo rozhodnutie podľa Kollára treba rešpektovať. Kollár nevidí problém v tom, že sa riešenie
situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.
Za najsprávnejšie a najférovejšie riešenie vládnej krízy považuje naďalej predčasné voľby. Odmieta
však tvrdenia koalície, že sa opozícia "trasie k válovu". "Tu nejde o opozíciu a koalíciu, ale o ľudí. A k
ľuďom by sme sa mali správať zodpovedne. V tejto vybičovanej atmosfére je najtransparentnejšie nechať
rozhodnutie na ľudí," vysvetlil.
http://www.teraz.sk/slovensko/i-matovic-prezident-kiska-sa-zasadzuje/314819-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

108. OĽaNO: Na Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
(20.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na
Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer) musí udržať vládu, aby mohol dosadiť
sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s tým, že
ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej vláde
podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú takmer 50
percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do
piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463008-olano-na-slovensku-sa-opat-lamu-dejiny-ocenujeme-krok
-prezidenta/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

109. V Spišských Vlachoch si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej
manifestácie
(20.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, lba; ml ))

<p>V Spišských Vlachoch si pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie P:3, 20. 03. 2018
09:44, DOM Spišské Vlachy 20. marca (TK KBS) Sviečková manifestácia ako jeden z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu bola témou besedy
žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy (ZŠ) sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Uplynulý piatok - 16.
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marca 2018 medzi žiakov zavítal František Neupauer, historik, učiteľ a publicista, autor a gestor projektu
Nenapadní hrdinovi. Ešte pred samotnou besedou si žiaci najprv pozreli zábery zo sviečkovej
manifestácie i osobné výpovede zaznamenané vo videoarchíve. František Neupauer vo svojom vstupe
následne priblížil nielen prípravu a priebeh sviečkovej manifestácie, ale predovšetkým jej požiadavky a
dôvody, ktoré k nej viedli - prenasledovanie a porušovanie náboženskej a občianskej slobody. Bližšie
vysvetlil útlak a prenasledovanie Cirkvi vo vtedajšom Československu a snahy o jej likvidáciu. Poukázal
na život podzemnej cirkvi - tajné stretávanie sa a vykonávanie dnes bežných náboženských aktivít, ktoré
však museli zostať utajené pred vtedajšou komunistickou štátnou mocou. Celkovú charakteristiku
vtedajšieho režimu demonštroval na príkladoch cenzúry v médiách, uzatvorení hraníc, podriadenosti
ZSSR či kolektivizácie. Moc v štáte mala v rukách KSČ, ktorá prenasledovala všetkých svojich
skutočných i potenciálnych odporcov. Zdôraznil, že to bola predovšetkým doba plná zastrašovania a
vydierania, vyhrážok, šikanovania, fyzického i psychického násilia. Totalitný režim šíril atmosféru strachu
a nástojčivo sa snažil, aby sa ľudia báli. Neopísal však iba základné fakty a všeobecnú charakteristiku.
Na príklade mnohých osobných svedectiev popísal a priblížil žiakom hrôzy tej doby a opísal, ako sa
násilie dotýkalo konkrétnych ľudí. Žiakov upozornil na fakt, že hoci v databáze súdených je cca 70 000
ľudí, prenasledovanie a násilie sa dotýkalo aj tých, čo neboli priamo súdení, ale trýznení
iným - rafinovaným spôsobom. Zo slov Františka Neupauera bolo cítiť jasný kontrast medzi snahou o
udržanie si moci akýmikoľvek prostriedkami, zastrašovanie a prenasledovanie na strane KSČ a na strane
prenasledovaných to bola vernosť pravde a túžba žiť autentický a hodnotný život. Žiakom zacitoval aj
známy výrok Silvestera Krčméry, ktorý povedal počas obhajoby pre súdom: "Vy máte v rukách moc, ale
my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a
silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i
ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych." Nasledovala diskusia, počas ktorej sa
mohli žiaci pýtať doplňujúce otázky. František Neupauer zároveň predstavil prítomným žiakom projekt
Nenápadní hrdinovia, jeho ciele a poslanie. V minulosti sa doň žiaci ZŠ sv. Jána Krstiteľa zapojili už
trikrát. "Projekt Nenapadni hrdinovia pomáha mladým ľuďom objavovať dejiny "z prvej ruky" cez príbehy
ľudí, ktorí prežili svoj osobný zápas s komunistickým totalitným režimom. Na tento zápas sa často
zabúda, nemohlo sa o ňom pred rokom 1989 hovoriť a pritom je to jasný zápas so zlom vo všetkých jeho
podobách. Pod plášťom rovnosti pre všetkých sa skrývalo prenasledovanie usilovných, talentovaných,
inteligentných. Závisť vyprovokovala kradnutie majetku podnikateľom i cirkvám. A ľudia viery, slobody a
zodpovednosti sa ocitli za mrežami. Takýchto ľudí, nenápadných hrdinov, dokonca aj môjho menovca
objavili Vaši študenti. Patrili ako žiaci základnej školy medzi najmladších, no pod taktovkou obetavých
pedagógov i vďaka ich entuziazmu a nadšenie boli obohatením našej konferencie a celého projektu. Patrí
im, vám, naša vďaka a uznanie," zhrnul František Neupauer pre školský časopis SRDCE. Na záver
žiakov povzbudil, aby naplno využívali svoje talenty a dary, aby žili v pravde a praktizovali apoštolát
vzájomnej pomoci vo svojom najbližšom okolí. TK KBS informoval Ľubomír Baloga
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180320017
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

110. OĽaNO: Na Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
(20.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Bratislava 20. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na
Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku.
Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Na snímke líder hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
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nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.
Prezident Andrej Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter
Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby
do piatku (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
https://www.hlavnespravy.sk/olano-na-slovensku-sa-opat-lamu-dejiny-ocenujeme-krok-prezidenta/134681
8
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

111. Newsfilter: Tento deň bude v učebniciach. Bohužiaľ, rovnako ako ten
pred mesiacom
(21.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Redakcia)

Fico končí. Kaliňák končí a Kiska vyhral. Drucker má veľmi zlé karty. Nová ministerka kultúry sa stala
ministerkou kultúry len tak-tak.
Udalosti dňa vybral a komentoval Konštantín Čikovský
1. Teraz už naozaj končí Ficova vláda
Vo štvrtok doobeda o desiatej skončí Robert Fico ako predseda vlády a s ním odíde aj minister vnútra
Robert Kaliňák. Prezident Andrej Kiska vymenuje vládu, ktorá vznikla kompromisom medzi potrebami
Smeru a požiadavkami Andreja Kisku.
Na pochopenie, aká veľká časť dejín sa práve končí, aspoň jedno číslo: od začiatku prvej vlády
Roberta Fica ubehlo 4281 dní, ktoré boli prerušené len dvoma rokmi Radičovej vlády.
Robert Fico musí odísť predovšetkým vlastnou vinou. V momente smrti Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej sa nedokázal postaviť do čela krajiny a presvedčiť ľudí, že ich strachu a pohoršeniu rozumie a
že má nejaké riešenie. Naopak, v momente šoku a piety skúsil pokračovať v podradných marketingových
trikoch, ktoré boli zrazu ešte trápnejšie a neprimeranejšie.
Po týždni preto nutne prišla Kiskova požiadavka na novú vládu alebo predčasné voľby. Presne mesiac
po vražde Kuciaka a Kušnírovej sa Kiskova požiadavka naplnila. Fico odchádza a Kiska dosiahol cieľ, pre
ktorý prišiel do politiky - zastaviť egoistický štýl vládnutia Roberta Fica.
Fico ostáva predsedom Smeru a Robert Kaliňák jeho podpredsedom, ale nové tváre Smeru budú s
funkciami rásť. Fico a Kaliňák budú preto zúriť a demonštratívne ukazovať, že tu ešte sú. Čoraz viac to
však bude už len kŕč a o pár rokov možno skončia niekde na úrovni Jána Čarnogurského, Štefana
Harabina či Vladimíra Mečiara.
Od štvrtka tak budeme mať koaličnú vládu premiéra Petra Pellegriniho. Tá zrejme získa dôveru
parlamentu prakticky okamžite. Dôvera verejnosti jej však nebude dopriata ešte veľmi dlho. Spravodlivo.
My, verejnosť, sa však po mesiaci stresov a smútku už teraz môžeme tešiť aspoň z drobností:
napríklad keď teraz vláda oznámi tlačovku, nebude nám už zvierať žalúdok od strachu, že čo tí dvaja
zasa vyvedú.
2. Drucker nepôjde proti Kiskovi, a Gašpar preto rýchlo skončí
Tomáš Drucker bude ministrom vnútra aj vďaka tomu, že prezident Kiska sa o ňom aj v posledných
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dňoch vyjadroval pravidelne zmierlivo a Peter Pellegrini pochopil, prečo to Kiska robí.
V Smere zasa Druckerova nominácia prešla, pretože si vybudoval rešpekt aj u bývalého premiéra a
zároveň si vždy dal pozor, aby si nezavrel dvere ani ku Kaliňákovcom.
Teraz má nádejný minister vnútra, pochopiteľne, veľký problém, že mnoho ľudí si myslí, že bude
Kaliňáka brániť aj ako minister vnútra. Drucker má dosť rozumu, aby sa tomu nečudoval. Zjavne verí, že
sa mu dosť rýchlo podarí urobiť niečo také, čo mu začne budovať dôveryhodnosť vo funkcii ministra
vnútra.
Kiska jasne povedal, že chce od nového ministra vnútra, aby vymenil policajného prezidenta. Ak by to
Drucker v súčasnej situácii neurobil, a neurobil rýchlo, bola by to jeho politická samovražda.
Po stretnutí s prezidentom si však Drucker napriek tomu dal pozor, aby policajného prezidenta
Gašpara neodvolal na diaľku cez kamery.
Dôvod je aj to, že Drucker naozaj nie je odborník na políciu, preto v tejto chvíli ani nevie, koho by
namiesto Gašpara vymenoval za nového policajného prezidenta.
Drucker nemôže mať na začiatok oveľa horšie karty: nominovala ho strana, ktorej podpredsedom je
Robert Kaliňák. Nemá medzi policajtmi a ľuďmi z bezpečnostných zložiek dosť známych, na ktorých sa
môže spoľahnúť. Čaká sa od neho pokrok vo vyšetrovaní vraždy novinára a jeho družky, hoci on to
vlastne nemá ako ovplyvniť.
Ak toto Drucker politicky prežije, raz sa mu splní aj jeho veľký sen byť v tejto krajine premiérom.
3. Tárať bludy o mimovládkach je od tohto týždňa už zasa nemoderné
Kandidátka na ministerku kultúry Ľubica Laššáková porozprávala v utorok ráno reportérovi Danovi
Vraždovi v rozhovore také neuveriteľné veci, že ak by bol rozhovor zverejnený už v pondelok, nestala by
sa ministerkou. Kiska by ju takmer určite dal Pellegrinimu stiahnuť.
Pripomeňme si najvýživnejšiu pasáž z interview:
Keď už sme pri tom Kotlebovi, štyri ostatné roky ste bojovali s človekom, ktorý okrem iného bežne
používal konšpiračné teórie o sprisahaniach proti Slovensku. Ako rozumiete premiérovej hre so
Sorosom?
Myslím si, že je to pravda. Hry od spomínaného pána idú, aj keď sa často hovorí, že čo už môže taký
osemdesiatpäťročný pán niekde za oceánom riadiť na Slovensku. Nielen na Slovensku.
Myslíte si to na základe čoho? Vedomostí, konkrétnych skúseností, čoho?
Tretí sektor je príliš bohatý vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú. Musí byť nejaký iný zdroj, musí ich
niekto financovať a myslím si, že sú to takéto zaoceánske peniaze.
Keďže rozhovor publikoval Denník N v utorok poobede, keď už boli Kiska a Pellegrini na novej vláde v
zásade dohodnutí, nemal nikto chuť už dohodu otvárať pre trápnosti budúcej ministerky kultúry. Pellegrini
a Kiska ju preto len prinútili sa za svoje reči o mimovládkach a Sorosovi verejne ospravedlniť. To po
návšteve u prezidenta aj opakovane a zrozumiteľne urobila.
Veci sa rýchlo menia. Kecy o Sorosovi a bohatých mimovládkach živených zo Západu, ktoré vedú
ľudia ako Kotleba, boli chvíľu akoby verejne prijateľné. Viedol ich totiž zrazu aj slovenský premiér a jeho
podriadení v strane a vo vláde nemali odvahu verejne povedať, že sa za neho hanbia. Aj Peter Pellegrini
patril medzi týchto alibistov. Medzitým je však takmer premiérom, a ak chce, aby ho Kiska aj vymenoval,
musí sa ako slušný európsky politik správať nielen on, ale aj jeho ministri. Aspoň chvíľu.
Jednou vetou:
4. Učitelia žiadajú, aby prezident nevymenoval Martinu Lubyovú za ministerku školstva, tvrdia, že po
polroku jej pôsobenia v úlohe ministerky je rezort školstva zdemoralizovaný ešte viac a neistota týkajúca
sa budúcnosti sa prehĺbila.
5. Ľubica Laššáková, navrhnutá za ministerku kultúry, plánuje otvoriť otázku koncesionárskych
poplatkov, nespresnila, či sa budú znižovať alebo zvyšovať, tvrdí, že sú potrebné, ale hovoriť o ich výške
je zatiaľ predčasné.
6. Podľa riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka Milan Kňažko zneužil svojím príhovorom na galavečeri
OTO verejnoprávny priestor, podľa neho išlo o tri vety, nie o celý príhovor.
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7. Ústav pamäti národa žiada generálnu prokuratúru, aby mu odovzdala materiály o Sviečkovej
manifestácii v roku 1988, dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité
materiály o tejto udalosti vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry.
8. Trebišovského sudcu Milana Jurka odsúdili za prijímanie úplatkov na šesť rokov väzenia, Najvyšší
súd mu zároveň udelil peňažný trest vo výške 3000 eur.
9. Najvyšší súd zamietol odvolanie obžalovaného Ignáca Ilčišina v prípade trestného činu podvodu v
spojitosti so spoločnosťou Transpetrol, potvrdil tak rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý
ho v roku 2015 odsúdil na trest odňatia slobody na 11 rokov.
10. SNS navrhne odvolať členku výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Petru
Krištúfkovú, tvrdí, že nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila v spoločnej
domácnosti s mafiánmi, ako je zavraždený bos Robert Dinič či Peter Havaši.
Zaujímavé články:
Zjavne si v novej vláde aj v jej tieni kadekto myslí, že ak dostatočne dlho vydrží, veľká časť verejnosti
vzdá svoje nároky na slušnosť v politike - tak, ako sa to už stalo v minulosti. Lenže dúfajme, že tentokrát
sa mýlia a že krajina sleduje každé ich rozhodnutie. I to, v koho prospech.
Beata Balogová hovorí, že kríza sa nekončí. (sme.sk)
To, čo sa udialo za posledné tri týždne, je obrovská zmena. Slovensko je dnes iná, dospelejšia krajina.
Ale vysporiadanie sa s vraždou dvoch mladých ľudí a so zisteniami Jána Kuciaka o prepojení mafie a
organizovaného zločinu na túto koalíciu nás stále iba čaká.
Štefan Hríb o Kiskovi, Pellegrinim a protestoch. (tyzden.sk)
Minulý týždeň si prominenti Mosta nevyberali len medzi dvoma politickými možnosťami. Vyberali si
tiež, za koho a za čo sa postavia ako ľudia. Faktom je, že sa postavili za ďalšie vládnutie Smeru a Fica.
Marián Leško o Moste-Híd. (etrend.sk)
FB status dňa:
"Žiaden iný politik ma o existencii inej parlamentnej väčšiny, či o rokovaniach o inej parlamentnej
väčšine neinformoval."
Andrej Kiska
Keby u nás niekto v opozícii rozumel symbolom a náznakom, všimol by si, že mu prezident strelil
otcovské zaucho.
Citát dňa:
Častokrát, keď niečo človek vidí čierne na bielom, tak sa zhrozí. Naozaj sa ospravedlňujem.
Ľubica Laššáková, kandidátka na ministerku kultúry (Smer), sa ospravedlnila za svoje vyjadrenia, že
George Soros organizuje sprisahania proti Slovensku a že tretí sektor je príliš bohatý.
-END
https://dennikn.sk/1072139/newsfilter-tento-den-bude-v-ucebniciach-bohuzial-rovnako-ako-ten-pred-mesi
acom/?ref=rss
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112. Hon na Kuffu
(21.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Miroslav Klobučník)

Miroslav Klobučník
"nehovorí za nás, o nás ani k nám".
Akosi nám silnie paľba na Mariána Kuffu. Posledne sa od neho dištancuje už aj redakcia istého
konzervatívneho internetového periodika. V mediálnom a verejnom živote neostal vari nik, kto by doňho
nehodil kameňom. Väčšina mlčí a tí čo si dovolia ostať na jeho strane, utržujú výsmech a hanenie.
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Začo si Marián Kuffa vyslúžil fackovanie slovenskej "elity"? Za svoj otvorený názor na LGBT a
genderizmus. Za to, že upozornil ako "pro choice" organizácie vyzývajú k účasti na protestoch proti
súčasnej vláde. Sám pritom dobre vedel, čo svojimi slovami spustí. Snaha o jeho znemožnenie zašla až
tak ďaleko, že denník N uverejnil niečo na spôsob toho, čo robili komunisti v roku 1949 v rámci svojej KA,
ktorou definitívne zlikvidovali slobodu. Tak ako oni vtedy, tak aj dnes nám ktosi vyfabrikuje oficiálne
protistanoviská "slovenských katolíkov", podľa ktorých katolícky kňaz "nehovorí za nás, o nás ani k nám".
Lenže on hovorí práve k nim, ak sú ešte katolíkmi. Pretože hovorí počas liturgie z ambony a jeho reč
je jasným slovom v súčasnej záplave zmätkov, newspeaku a samozvanosti. Opiera sa o biblické texty a
tradíciu cirkvi. V ničom sa od nich neodkláňa. Preto je to reč tvrdá a neakceptovateľná vo svete, kde sa
zahmlieva, zatĺka pravda a šteklia sa uši vábivými a zakódovanými slovami.
Kuffa nemá právo upozorňovať na nenávisť, ktorú cítiť na mnohých transparentoch protestujúcich a
ktorá je bytostne zrastená odprvoti v argumentácii LGBTI aktivistov? Varuje kresťanov, aby v protestoch
nezašli moc ďaleko a skúsenosť mu dáva za pravdu. Prečo slovenské redaktorské elity opomínajú
historické fakty? Veď v 80. rokoch 20. storočia práve kresťania prerazili svojimi hlavami liberálom múry
totality (Vyšehrad, petícia, púte, sviečková manifestácia). Čo si za to vyslúžili? Od volieb v roku 1990 sa
nevedia zbaviť nálepky čiernej totality. Podobný príbeh sa odohral v zlomových rokoch 1996-2000, kedy
sa na dokopanom chrbte KDH dostala na výslnie liberálna kaviareň, ktorá potom KDH oklamala a
nazvala ho talibanom.
Róbert Fico ešte ako premiér odmietol implementovať LGBT ideológiu do zákonov Slovenskej
republiky. Naopak, legalizovanie genderizmu nebude vadiť tomu, kto sa v piatok stal hlavným apolitickým
tribúnom bratislavskej ulice a volal po predčasných voľbách. Nebude vadiť ani najsilnejšej opozičnej
strane, ktorá je podobnej orientácie. To sú fakty, ktoré by sme sa nemali báť povedať nahlas. Marián
Kuffa to spravil a stal sa preto z neho vyvrheľ. No v mojich očiach je katolíckym kňazom, a z tohto
pohľadu pravým žiakom, ktorý nie je väčší od svojho učiteľa.
https://dennikn.sk/blog/1072053/hon-na-kuffu/?ref=rss
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113. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 09:24, s. -; TASR)

Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Verejné spomienkové zhromaždenie pri Pamätníku Sviečkovej manifestácie na archívnej
snímke. - Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 21. marca (TASR) - Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční
manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30.
výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa. TASR o tom informoval Juraj Šúst zo
Spoločenstva Ladislava Hanusa.
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst. Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach
ochrany života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho
života, napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej
Križka, Marek Michalčík či Iva Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
×
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https://www.dobrenoviny.sk/c/127578/na-hviezdoslavovom-namesti-sa-uskutocni-manifestacia-za-zivot
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114. RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie: Sviečkovú
manifestáciu
(21.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 11:39, s. -; TASR)

Sviečková demonštrácia bude vo štvrtok (29.3.) rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY s
podtitulom Protirežimové revolty.
Ilustračná snímka - Foto: TASR/AP
Bratislava 21. marca (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zaradila do vysielania svojich
televíznych a rozhlasových okruhov programy k ďalšiemu z osmičkových výročí - k Sviečkovej
manifestácii, od ktorej uplynie v nedeľu (25.3.) presne 30 rokov.
V Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa pri tejto príležitosti uskutoční vo štvrtok (22.3.)
ďalšie podujatie v rámci cyklu Osmičková pyramída. Začne o 17.00 h premietaním filmu "Sviečková
manifestácia" za účasti režiséra Ondreja Krajňáka, priblížila RTVS v tlačovej správe.
Po uvedení filmu bude diskusia s organizátorom manifestácie Františkom Mikloškom, jej priamymi
účastníkmi - neterou Antona Srholca Martou Košíkovou, Pavlom Kosseyom a historikom Ústavu pamäti
národa Patrikom Dubovským. Záznam z diskusie odvysiela Rádio Devín Rádio Devín v sobotu (24.3.). Vo
foyeri Slovenského rozhlasu bude sprístupnená výstava archívnych dokumentov z výberu historika Petra
Jašeka.
Sviečkovej demonštrácii sa bude venovať aj piata časť cyklu autora Petra Turčíka venovaného
osmičkovým výročiam, ktorú Rádio Devín uvedie v nedeľu (25.3.). Rozhlasová adaptácia divadelnej hry
Petra Pavlaca "Slovo Válkovo" odznie v utorok (27.3.).
"Jej ambíciou je vypovedať o myslení, cítení a postojoch jedného z našich najuznávanejších
básnikov - Miroslava Válka," ozrejmila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Válek bol ministrom kultúry
komunistickej vlády a ako člen politickej komisie dozeral 25. marca 1988 na zásah polície a
bezpečnostných zložiek voči pokojnému zhromaždeniu na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.
Hosťom Nočnej pyramídy Rádia Slovensko bude v piatok (23.3.) historik Peter Jašek, ktorý bude
diskutovať aj o otázkach náboženskej slobody. Sviečková manifestácia bude v nedeľu (25.3.) hlavnou
témou relácie "Osudy, ktoré písalo 20. storočie".
Diváci Jednotky si môžu na Kvetnú nedeľu pozrieť pri príležitosti 30. výročia manifestácie priamy
prenos Slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať predseda
Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Dvojka v nedeľu uvedie k tejto téme dokumentárny
film Slovenský piatok.
Sviečková demonštrácia bude vo štvrtok (29.3.) rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY s
podtitulom Protirežimové revolty. Hosťami Ľubomíra Bajaníka budú Juraj Kalina z Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, Pavel Kugler z Odboru pre vojenských veteránov Ministerstva obrany ČR a
Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127600/rtvs-si-pripomenie-dalsie-osmickove-vyrocie-svieckovu-manifestaci
u
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115. GP SR: Historici mohli nazrieť do spisu o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 19:19, s. -; TASR)
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V reakcii na výzvu historikov požadujúcej sprístupniť a do archívu ÚPN alebo Slovenského národného
archívu premiestniť celý dokumentačný materiál k Sviečkovej manifestácii, to uviedla hovorkyňa GP.
Ilustračné foto. - Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 21. marca (TASR) - Vyšetrovací spis prokuratúry, ktorý sa týka udalostí Sviečkovej
manifestácie z roku 1988 v Bratislave, už mali možnosť študovať historici Ústavu pamäti národa (ÚPN).
V reakcii na výzvu historikov adresovanú Generálnej prokuratúre (GP) SR, požadujúcej sprístupniť a do
archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) premiestniť celý dokumentačný materiál k
Sviečkovej manifestácii, to uviedla hovorkyňa GP Andrea Predajňová.
Predajňová uviedla, že ÚPN v polovici mája 2016 adresoval prokuratúre požiadavku o odtajnenie a
sprístupnenie spisu týkajúceho sa vyšetrovania pamätného podujatia, na pôde GP tiež zástupcov ÚPN
Ondreja Krajňáka a Františka Neupauera prijal námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek
Peter Šufliarsky. "Dňa 16. 8. 2016 bolo požiadavke ÚPN, s podmienkou dodržania zákona o ochrane
osobných údajov, vyhovené," informovala hovorkyňa. "Zástupcovia ÚPN dňa 3. 11. 2016 navštívili po
súhlase GP SR Vojenský archív v Trnave a mali možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu (vojenskej
súčasti prokuratúry)," dodala.
Poukázala tiež na to, že od vzniku ÚPN v roku 2003 neeviduje GP SR okrem vyššie uvedenej
požiadavky žiadne iné žiadosti o sprístupnenie alebo nazretie do vyšetrovacieho spisu. "V stredu 21.
marca 2018 bolo doručené podanie od zástupcu ÚPN F. Neupauera, ktorým sa bude GP SR zaoberať,"
uviedla pre TASR.
Slovenskí historici sa v stredu obrátili na GP SR s výzvou, aby im sprostredkovala celý dokumentačný
materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Podľa jedného zo signatárov výzvy Františka
Neupauera je dôvodom to, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto
udalosti, ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej
prokuratúry Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer. V sprievodnom liste historici navrhujú, aby celý
dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a
fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR, bol
odovzdaný do archívu ÚPN alebo SNA a bol tak sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký
výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127643/gp-sr-historici-mohli-nazriet-do-spisu-o-svieckovej-manifestacii
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

116. Historici žiadajú prístup k dokumentom o Sviečkovej manifestácii.
Obávajú sa skartácie
(21.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Slovenskí historici sa obracajú na Generálnu prokuratúru (GP) SR s výzvou, aby im
sprostredkovala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na
stredajšej tlačovej konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v
Bratislave o tom informoval František Neupauer, jeden zo signatárov výzvy.
V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál
viažuci sa k Sviečkovej manifestácii. Foto archív Zdroj -AP/TASR
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer. S touto iniciatívou sa historici obrátili na GP už pred
niekoľkými rokmi, doteraz však prokuratúra nereagovala.
Aktuálnu výzvu so sprievodným listom v stredu predpoludním podali na GP. V liste historici navrhujú,
aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a
fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR bol
odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) a bol tak sprístupnený
historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.
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Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/historici-ziadaju-pristup-k-dokumentom-svieckovej-manifest
acii-obavaju-skartacie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

117. Bratislava: Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za
život
(21.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 07:54, s. -; TASR)

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční manifestácia za život a spravodlivú
spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa
počatého dieťaťa. TASR o tom informoval Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.
Foto: Peter Števkov
Popis: Národný pochod za život
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst. Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach
ochrany života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho
života, napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej
Križka, Marek Michalčík či Iva Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Bratislava-Na-Hviezdoslavovom-namesti-sa-uskutocni-mani
festacia-za-zivot-298973
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

118. Historici chcú poznať všetky materiály o Sviečkovej manifestácii z
1988
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 12.00; por. 4/4; - / Mariana Tökölyová)

Mariana Tökölyová, moderátorka:
"Historici chcú poznať všetky materiály o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. Ústav pamäti národa
preto žiada Generálnu prokuratúru, aby im odovzdala dokumenty týkajúce sa práve tejto udalosti. Podľa
Františka Neupauera zo sekcie vedeckého výskumu ústavu, ide najmä o vyšetrovací spis vojenskej
prokuratúry z roku 1990."
František Neupauer, sekcia vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa:
"Môžeme len dúfať, že uvedený spis, alebo jeho časti neboli skartované, čo by dejiny vnímali ako
ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
Mariana Tökölyová:
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"Vedci žiadajú nielen spisy, ale aj zvukové nahrávky na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o
tejto dôležitej udalosti."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

119. ÚPN žiada sprístupnenie dokumentov o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 6/18; - / Jaroslav
Barborák)

Redaktor:
"Ústav pamäti národa žiada Generálnu prokuratúru, aby mu zo svojho archívu odovzdala celý
dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Dôvodom je, že historikom
doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti, vrátane vyšetrovacieho spisu
vtedajšej Vojenskej obvodovej prokuratúry."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

120. ÚPN žiada od Generálnej prokuratúry SR spis k sviečkovej
manifestácii
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 14:00; por. 2/4; Jana Balková / Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka:
"Ústav pamäti národa žiada Generálnu prokuratúru, aby historikom sprostredkovala celý
dokumentačný materiál týkajúci sa sviečkovej manifestácie v roku 1988. František Neupauer zo sekcie
vedeckého výskumu ÚPN ako dôvod uviedol, že historikom doteraz zostávajú neprístupné niektoré
dôležité materiály o tejto udalosti, ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. Ide najmä o vyšetrovací
spis vojenskej obvodnej prokuratúry Bratislava z roku 1990. Žiadosť zástupcovia ÚPN podali na
Generálnu prokuratúru. Hovorí František Neupauer."
František Neupauer, sekcia vedeckého výskumu ÚPN:
"My sa obávame že môže sa stať, viete, že skartačný poriadok rôznych inštitúcií je rôznorodý, že by
mohlo dôjsť ku skartácii toho spisu a preto teraz už je 30 rokov, takže teoreticky sú tam možnosti, aby
takto bolo postupované, tak takto verejne dnešný deň dávame aj verejnú žiadosť, aby tieto dokumenty
boli sprístupnené historikom."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

121. Oslavy 30. výročia Sviečkovej manifestácie
(21.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 5/14; Simona Simanová / Simona Simanová)

Simona Simanová, moderátorka:
"V nedeľu dvadsiateho piateho marca si pripomenieme tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie,
išlo o jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunizmu v Česko-Slovensku. Na
pokojné zhromaždenie ľudí zareagovala štátna polícia agresívne, do davu vrážala autami, bila a zatýkala
ľudí. Dodnes historici žiadajú od generálnej prokuratúry spisovú zložku s fotografiami a videom, ktoré
neboli sprístupnené. Dnes sa v Bratislave začínajú spomienkové slávnosti."
Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií:
"Už dneska je jedno zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí, ktoré akcentuje to právo na život
predovšetkým, a potom v piatok bude v kostole kapucínov svätá omša taká mládežnícka a po nej bude
sviečkový sprievod."
Kamil Žiška, režisér, dramaturg projektu:
"Ja by som chcel pozvať vlastne na rekonštrukciu Sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutoční
dvadsiateho štvrtého marca teraz v sobotu na Hviezdoslavovom námestí a bude to vlastne taká
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rekonštrukcia, kde budú aj historické autá, kde budú aj policajti, aj takí dobrovoľníci ako manifestujúci."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

122. Reakcia generálnej prokuratúry na výzvu ÚPN
(21.03.2018; Rozhlasová stanica FM; Správy; 17.00; por. 2/4; - / Jana Balková)

Jana Balková, moderátorka:
"Vyšetrovací spis prokuratúry, ktorý sa týka udalostí sviečkovej manifestácie z roku 1988, už mali
možnosť študovať historici Ústavu pamäti národa. Generálna prokuratúra tak reagovala na ich výzvu.
Žiadajú v nej sprístupniť a do archívu ÚPN, alebo Slovenského národného archívu premiestniť celý
dokumentačný materiál k sviečkovej manifestácii. Podľa prokuratúry ÚPN ju už pred dvomi rokmi
požiadal o odtajnenie a sprístupnenie spisu, a zástupcov ÚPN vtedy prijal námestník generálneho
prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky. Ich požiadavke s podmienkou ochrany osobných údajov
vyhovel. Generálna prokuratúra potvrdila, že neeviduje žiadne iné žiadosti a najnovšou sa bude
zaoberať."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

123. ÚPN žiada materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 12/23; Júlia Kavecká / Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka:
"Ústav pamäti národa žiada Generálnu prokuratúru, aby mu odovzdala materiály o sviečkovej
manifestácii v roku 1988. Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné dôležité materiály,
vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej vojenskej obvodnej prokuratúry. František Neupauer zo sekcie
vedeckého výskumu ÚPN v tejto súvislosti poukázal aj na možné riziko skartovania týchto materiálov."
František Neupauer, sekcia vedeckého výskumu ÚPN:
"Môžeme len dúfať, že uvedený spis alebo jeho časti neboli skartované, čo by dejiny vnímali ako
ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii. My sa obávame, že mohlo dôjsť ku skartácií toho spisu
a skartačný poriadok rôznych inštitúcií je rôznorodý, a preto už teraz už je tridsať rokov, takže teoreticky
sú tam možnosti. Ak by takto bolo postupované, tak takto verejne v dnešný deň dávame aj verejnú
žiadosť, aby tieto dokumenty boli sprístupnené historikom."
Júlia Kavecká:
"Žiadosť zástupcovia ÚPN podali dnes na Generálnu prokuratúru. V pripojenom liste, pod ktorý sa
podpísali slovenskí historici žiadajú, aby celý dokumentačný materiál, viažúci sa k sviečkovej
manifestácii, bol odovzdaný do archívu ÚPN, alebo Slovenského národného archívu a tak bol
sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej
udalosti."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

124. Tridsiate výročie sviečkovej manifestácie
(21.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 14/23; Ján Heriban / Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka:
"Tridsiate výročie sviečkovej manifestácie si verejnosť v hlavnom meste pripomína už dnes a bude
pokračovať aj počas víkendu. Prípravný tím na čele s fórom kresťanských inštitúcií organizuje bohatý
kultúrny i spomienkový program. Nechýbajú v ňom sväté omše, modlitbové zhromaždenie, slávnostný
koncert, či rekonštrukciu udalostí z marca 1988. Tiché zhromaždenie verejnosti so sviečkami v rukách,
ktoré predchádzalo pádu totalitného režimu, chcú organizátori priblížiť najmä mladej generácii. Informuje
Ján Heriban."
Ján Heriban, redaktor:
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"Na tohtoročné okrúhle výročie manifestácie, pripravilo fórum kresťanských inštitúcií s partnermi
bohatší program ako v minulých rokoch. Mladí sa o udalosti dozvedia viac aj z videí na sociálnych
sieťach. Čo na verejnosť koncom týždňa čaká, hovorí organizátor Pavol Kosej."
Pavol Kosej, organizátor:
"V piatok večer bude mládežnícka svätá omša u kapucínov a následne sviečkový sprievod ku
pamätníku sviečkovej manifestácie, kde budú modlitby mladých. V sobotu bude rekonštrukcia
sviečkovej manifestácie za prítomnosti policajných vozidiel, policajti v dobových uniformách."
Ján Heriban:
"Na sprítomnení sviečkovej manifestácie sa zúčastnia aj študenti z projektu Nenápadní hrdinovia.
Dramaturg rekonštrukcie Kamil Žiška približuje, že bude komentovaná a okrem historického diania
odkryje aj duchovné pozadie."
Kamil Žiška, dramaturg rekonštrukcie:
"Je to také jemne didaktické, hej, ale na druhej strane to chce byť aj takým symbolom. Budú tam tie
povely alebo respektíve pohyby tých áut, také aké boli v skutočnosti."
Ján Heriban:
"Filmoví priaznivci môžu v sobotu prísť aj do kina Mladosť na film Kawasakiho ruža. Po ňom bude
diskusia s historikom. Nedeľnú ponuku predstavuje Pavol Kosej."
Pavol Kosej :
"Slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, bude o pol
jedenástej, 10,30, v Dóme svätého Martina. Večer o šiestej bude verejné zhromaždenie okolo
pamätníka."
Ján Heriban:
"Oficiálne oslavy sa začali približne pred polhodinou manifestáciou Za život a spravodlivú spoločnosť
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Ich celý program je na stránke svieckovamanifestacia.sk."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

125. V Bratislave sa manifestovali za život
(21.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 12/26; Viliam Stankay / Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor:
"Asi tristo ľudí sa v Bratislave zišlo na manifestácii za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých,
zorganizovali ju pri príležitosti osláv tridsiateho výročia Sviečkovej manifestácie aj Dňa počatého
dieťaťa. Cieľom je podľa organizátorov vyjadrili rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života, za
život v slobode a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského aj politického života."
Juraj Šúst, organizátor, Spoločenstvo Ladislava Hanusa:
"Jednak je to spravodlivosť pre všetkých, vrátane ochrany života pre naozaj pre všetkých, pre
núdznych, chorých aj nenarodených. Potom chceme ukázať príklad kresťanskej slobody, ktorá sa nebojí
konať dobro aj za cenu obetí a ťažkostí a nakoniec chceme ukázať, že dokážeme prevziať zodpovednosť
a spoločné dobro na Slovensku."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

126. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.bratislava.dnes24.sk; Bratislava, , s. -; TASR)

Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa.
Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční manifestácia za život a spravodlivú
spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa
počatého dieťaťa. Informoval o tom Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.
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Za slobodný život
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst.
Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach ochrany
života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života,
napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej Križka,
Marek Michalčík či Iva Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
Zdroj - TASR
http://bratislava.dnes24.sk/na-hviezdoslavovom-namesti-sa-uskutocni-manifestacia-za-zivot-294475
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

127. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život.
Vystúpia aj niektoré známe tváre
(21.03.2018; www.bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby, 09:09, s. -; Redakcia)

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční manifestácia za život a spravodlivú
spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa
počatého dieťaťa.
Informoval o tom Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa. "Cieľom manifestácie je vyjadriť
rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za život v slobode a pravde a za
spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života," vysvetlil Šúst. Na pódiu vystúpia
osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach ochrany života, rozvojovej a
humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života, napríklad František
Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej Križka, Marek Michalčík či Iva
Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
(TASR)
-END
https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/48800-na-hviezdoslavovom-namesti-sa-uskutocni-manife
stacia-za-zivot
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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1.1K zhliadnutí)

DALITO.SK/Robert Fico - predseda vlády SR/Smer-SD/foto: FB Robert Fico Informácie o vývoji
vládnej krízy na Slovensku pravidelne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ politických strán.
Redakcia Dalito upozorňuje, že čítanie tohto textu je určené len pre silné povahy a na vlastné riziko.
Nominácia Andrei Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva je pre sestry prekvapením
Bratislava 21. 3. 2018 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská
organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva Petra
Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu
Kalavskú, PhD., nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek a jej pôsobenie v pozícii
štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k
postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek viackrát rokovali so štátnou
tajomníčkou Andreou Kalavskou, no pod jej vedením sa opakovane utvrdili v tom, že jej rozhodnutia
neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín.
Prezident A. Kiska v stredu prijme nových kandidátov na ministrov
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijme v stredu 21. marca v Prezidentskom
paláci nových kandidátov na ministrov. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia
Kancelárie prezidenta SR.
Kiska sa od 9.00 h postupne stretne s Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý je poverený zostavením
vlády. Po ňom to bude kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), kandidátka na
ministerku kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), kandidát na podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant
Smeru-SD) a kandidátka na ministerku zdravotníctva Andrea Kalavská.
Prezident sa v utorok rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.)
doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu
zdravotníctva navrhol Tomáša Druckera. Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna
tajomníčka rezortu Andrea Kalavská.
Politika: Most-Híd súhlasí so zmenou v nomináciách Smeru-SD do novej vlády
Bratislava 20. marca (TASR) - Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu
zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby
ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza
to Most-Híd v písomnom stanovisku. Nová nominácia strany Smer-SD bola podľa hovorkyne Mosta-Híd
Kláry Debnár prerokovaná na Koaličnej rade. "Sme presvedčení, že vymenovaním novej vlády a
následným vyslovením dôvery kabinetu v parlamente urobíme prvý krok k upokojeniu situácie v
spoločnosti," dodala Debnár.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol Druckera na post ministra vnútra po tom, čo
sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu doručiť
nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.
T. Drucker:Rozhodnutie som urobil napriek želaniu zostať v rezorte zdravotníctva
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prijať ponuku dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho
(Smer-SD) a strany Smer-SD na post ministra vnútra urobil súčasný minister zdravotníctva Tomáš
Drucker (nominant Smer-SD) napriek svojmu želaniu zostať v rezorte zdravotníctva. Drucker to uviedol vo
svojom stanovisku.
"Chcel som pokračovať v zmenách, ktoré som naštartoval, ale urobil som tak v záujme zachovania
štandardného ústavného a demokratického fungovania krajiny, a to predovšetkým s cieľom sa pokúsiť
upokojiť súčasnú situáciu," povedal Drucker. Doplnil, že je presvedčený, že každý má povinnosť sa aspoň
pokúsiť zlepšiť túto situáciu.
Ľ. Galko: Je nemysliteľné, aby T. Drucker dokázal zvládnuť očistu polície
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)
riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v
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demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď ho v priamom prenose ponížil pred
verejnosťou. Vyhlásil to podpredseda SaS a člen brannobezpečnostného výboru Ľubomír Galko, ktorý
považuje za nemysliteľné, že Drucker zabezpečí očistu polície.
"Je nemysliteľné, aby dokázal zvládnuť úlohy, ktoré by pred ním v rezorte vnútra stáli, ako výmena
čelných funkcionárov v policajnom zbore, na inšpekcii ministerstva vnútra a celkovú očistu polície od
vplyvov organizovaného zločinu," myslí si Galko.
Podľa jeho slov z nominácie Druckera vidieť, že koalícia je neschopná sebareflexie a ženie krajinu do
hlbokej krízy. "Znova vyzývame koaličných poslancov, aby podporili predčasné voľby," dodal.
A. Kalavská: K ministerskej pozícii mám prirodzený rešpekt
Bratislava 20. marca (TASR) - Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská má k
ministerskej pozícii prirodzený rešpekt. Uviedla to vo svojom vyhlásení potom, čo dezignovaný premiér
Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša
Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať práve Kalavská.
"Ako doterajšia štátna tajomníčka som sa snažila podieľať na zmenách, ktoré by zlepšili stav
zdravotníctva na Slovensku," uviedla Kalavská.
I.Matovič: T.Drucker nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu
Bratislava 20. marca (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce
sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších
kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor
Matovič.
"Slovensko dnes nevyhnutne potrebuje očistu polície od nominantov nitrianskej mafie, ktorej ju Robert
Kaliňák zveril do správy. Slovensko potrebuje políciu úplne nezávislú na politike, a to na sto percent
nedokáže verný sluha strany Smer-SD Tomáš Drucker," vyhlásil Matovič. Doplnil, že ak prezident Andrej
Kiska myslel svoje slová "o dôveryhodnej vláde, ktorá nebude polarizovať Slovensko vážne, na takúto
arogantnú hru strany Smer-SD nemôže pristúpiť".
M. Krajniak: Z nominácie T. Druckera som v rozpakoch
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)
nemal doteraz nič spoločné s bezpečnostnou problematikou. Pre TASR to uviedol podpredseda Sme
rodina a člen brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak s tým, že z tejto nominácie je trochu v
rozpakoch.
"Ministrom vnútra by mal byť človek, ktorý pozná, kto je kto v rezorte, čo má kto za sebou a kto má za
ušami. A toto pán Drucker nepozná. Ale počkám si na jeho prvé kroky a budem konkrétnejší," dodal
Krajniak.
A. Hrnko: T. Drucker je schopný manažér, je to dobrý výber
Bratislava 20. marca (TASR) - Ak sa dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR
Andrej Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Tomáš Drucker, je to veľmi pozitívne.
Pre TASR to uviedol podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko
(SNS).
"Tomáš Drucker je skutočne dobrý manažér. Ak ide o veci, ktoré spoločnosť najviac ťažia, veľmi
rýchlo by sme sa mohli dostať k tomu, že sa oddelí inšpekcia ministerstva vnútra od ministra," avizoval.
Na druhej strane Hrnko nie je za to, aby minister vnútra prišiel o kompetenciu menovať policajného
prezidenta tak, ako to koalícia plánuje. "Nechal by som to ministrovi, ale dal by som tam podmienku, že
kandidát musí absolvovať híring na pôde brannobezpečnostného výboru. Pričom stanovisko výboru by
bolo pre ministra záväzné. Ale v žiadnom prípade by som nešiel do vecí, ktoré by urobili zo Slovenska
unikát. Polícia je súčasťou vnútra," zdôraznil.
Na margo vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Hrnko povedal, že najlepšie
pre vyšetrovateľov bude, ak im dá pokoj minister aj policajný prezident a budú ich riadiť len zodpovedné
orgány, teda dozorový prokurátor.
BRIEF: P. PELLEGRINI NAVRHOL ZA MINISTRA VNÚTRA T. DRUCKERA
Bratislava 20. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post
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ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD).
Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kálavská. Pellegrini
to v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu.
Pellegrini chce Kiskovi v stredu doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na
ostatných pozíciách podľa neho nebudú.
Prezident A. Kiska sa poďakoval organizátorom zhromaždení Za slušné Slovensko
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska sa v utorok stretol s organizátormi zhromaždení
Postavme sa za slušné Slovensko a poďakoval im za to, že boli slušné a kultivované. Spoločne sa zhodli
na tom, že Slovensko potrebuje obnoviť dôveru vo vládu.
Organizátorov potešilo utorkové rozhodnutie prezidenta nevymenovať členov vlády, ktorých mu
navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini. "Potešilo ma, že sme viacerí, ktorí chceme vidieť isté
hodnoty vo vláde a v parlamente a nie sú len ľudia na ulici, ale že ten tlak je vyvinutý aj takto," vyjadrila sa
jedna z organizátorov Katarína Nagy Pázmány.
Mená, ktoré Pellegrini predstavil, pre nich nie sú prijateľné. "Nový človek na ministerstve vnútra musí
byť absolútny nestraník a musí poskytnúť takú záruku, ktorej verejnosť uverí, že to ministerstvo bude
riadené nestranne, zodpovedne a že vyšetrovanie bude dotiahnuté do úspešného konca," vyhlásil
organizátor Juraj Šelinga.
Organizátori však vyhlásili, že nežiadajú predčasné voľby za každých okolností. Ich požiadavkami
ostávajú vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dôveryhodná vláda. Politici "majú teraz
šancu vytvoriť vládu, ktorá bude dôveryhodná," vyjadrila sa Karolína Farská.
Organizátori zároveň spomenuli, že možnosti vyjadrenia nesúhlasu s tým, čo sa deje, sú viaceré. Nad
zorganizovaním referenda alebo generálneho štrajku však zatiaľ neuvažujú. "Momentálne sa sústredíme
hlavne na piatok a zhromaždenia, ktoré nastanú," uzavrela Farská.
Prezident Andrej Kiska na FB: PRIJAL SOM SLUŠNÉ SLOVENSKO
foto: Tomáš Benedikovič
Klobúk dolu za to, aké veľké a slušné zhromaždenia dokázali zorganizovať. Celý svet sa na nás
pozeral. Zhromaždenia boli najväčšie od roku 1989 a ukázali, že Slovensko je slušnou krajinou.
Dnes som prijal v Prezidentskom paláci mladých ľudí z iniciatívy Za slušné Slovensko: Juraj
Seliga,Karolína Farská, Katarina Nagy Pazmany, Táňa Sedláková.
Chcem sa im aj touto cestou poďakovať a vysloviť uznanie.
V diskusii som im vysvetlil, ako som postupoval ako prezident. V súlade s ústavou sa snažím spraviť
všetky kroky k tomu, aby sme začali proces návratu dôvery ľudí v štát. Je to dlhodobý proces, nebude
ľahký, možno bude aj bolestivý, ale musíme ho začať. Základná úloha bude na novej vláde.
Práve preto som dnes oznámil pánovi Pellegrinimu, že nesúhlasím s predloženou nomináciou na novú
vládu a očakávam novú nomináciu. Je skutočne na vláde, aby vrátila dôveru ľudí v štát, v základnú
spravodlivosť.
SaS: Rozhodnutie A. Kisku je výnimočné vo výnimočnej situácii
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nevymenovať novú vládu Petra
Pellegriniho (Smer-SD) bolo výnimočným rozhodnutím vo výnimočnej situácii. Na tlačovej konferencii to
uviedol líder opozičnej SaS Richard Sulík, podľa ktorého jediným poctivým a férovým riešením tejto
situácie sú predčasné voľby.
"Aj oni by si mohli povedať, že radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca. Už tri týždne sa to
naťahuje a krajina sa stáva neovládateľnou. Ak chceme upokojiť vášne, poctivým a férovým riešením sú
predčasné voľby," odkázal.
Sulík zároveň chápe, že prezident by nemal posudzovať pri menovaní vlády jednotlivých ministrov.
"Ale sme vo výnimočnej situácii. Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára
a jeho snúbenice, novinára, ktorý písal o kauzách práve tejto vlády. Ak má byť vražda dôkladne
vyšetrená, je nevyhnutné vyšetriť aj všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. A mnoho káuz sa týkalo
práve tejto vlády a Roberta Kaliňáka (Smer-SD) osobne, preto je vylúčené, že on by mohol byť garantom
objektívneho vyšetrenia tejto vraždy. Ale vylúčené tiež je, že by garantom mohol byť jeho kamoš,"
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povedal.
Ako minister vnútra by podľa SaS do úvahy pripadal nejaký vyšetrovateľ či prokurátor, ktorý by už v
minulosti preukázal svoju čestnosť a nebojácnosť. "Ale máme vážne pochybnosti, že vôbec nejaký čestný
človek bude ochotný vstúpiť do tejto vlády," zdôraznil.
Sulík pripomenul, že tretia Ficova vláda vznikla aj ako hrádza proti extrémizmu a mala to byť stabilita
pre krajinu. "Namiesto hrádze a stability máme silnú vládnu krízu a nie prvú," dodal.OĽaNO: Na
Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
Bratislava 20. marca (TASR) - O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej
manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto
oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.Reakcia KDH k
nevymenovanie vlády P. Pellegriniho
Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku vo veci nevymenovania novej vlády Petra
Pellegriniho rešpektujeme a oceňujeme.
B. Bugár: Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod
Bratislava 20. marca (TASR) - Líder koaličného Mostu-Híd Béla Bugár zatiaľ nevidí dôvod na
predčasné voľby, keďže 79 poslancov NR SR jasne vyjadrilo podporu novej vláde. O ďalšom postupe sa
popoludní poradí Koaličná rada. Povedal to novinárom potom, ako prezident Andrej Kiska odmietol
vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) a dezignovaného premiéra požiadal o nový návrh
ministrov.
V súvislosti s tým, že jednou z problematických nominácií mal byť Jozef Ráž ml. na post ministra
vnútra, Bugár zdôraznil, že jeho strana tohto človeka akceptovala. Nevie ani o tom, že by problémom pre
prezidenta mali byť navrhovaní vicepremiér pre investície Richard Raši (Smer-SD) a zotrvanie Jána
Richtera (Smer-SD) na poste ministra práce. "My nie sme z Marsu, žijeme v realite. Vy si myslíte, že
prezident nám zavolal a povedal, že kto je problém? Nie. Dnes niečo povedal a budeme mať koaličné
rokovanie. Ak dôjdeme k riešeniu, dáme vedieť," uistil.
To, že by cieľom Kisku bolo vytvorenie úradníckej vlády, si Bugár nemyslí. "Je viac alternatív, verte
mi," dodal. Predstavitelia Smeru-SD sa zatiaľ k situácii nevyjadrili.
Prezident Kiska v utorok oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini.
Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.)
navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
Politologička: Rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu je primerané
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v
zložení, ktoré predstavil dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), je z politického hľadiska
primerané a dalo sa očakávať. Tak zhodnotila krok hlavy štátu politologička Darina Malová.
Podľa Malovej totiž Kiska požaduje od počiatku buď predčasné voľby alebo zásadnú rekonštrukciu
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vlády. "Návrh, ktorý predložil Pellegrini, rozhodne nemožno vydávať za zásadnú rekonštrukciu vlády.
Ostáva tam veľa ministrov, ktorých mená sa veľmi často spájajú s korupciou," zhodnotila.
Malová pritom podotkla, že predstavitelia všetkých troch vládnych strán sa vyjadrili, že právo
prezidenta nevymenovať vládu v navrhnutom zložení akceptujú. Aj tak však očakáva, že sa po rozhodnutí
ozve premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD), ktorý nebude spokojný.
"Zareaguje zrejme negatívne, ale v záujme upokojenia celospoločenskej atmosféry predpokladám, že
strana Smer-SD príde s ďalším návrhom," uviedla Malová. Podľa tej sa nedalo čakať, že politik formátu
Roberta Fica príde so zásadnou rekonštrukciou vlády hneď na prvýkrát.
Malová je zároveň presvedčená, že so zmenou na svojich ministerských postoch by mala prísť aj
strana SNS, konkrétne by mal byť podľa nej vymenený minister obrany Peter Gajdoš (SNS), okolo
ktorého sú z jej pohľadu veľké pochybnosti.
Podľa politológa Pavla Baboša sa prezident snaží naďalej využívať ústavné kompetencie, ktoré má na
to, aby vyvíjal čo najväčší tlak na dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho. Baboš si myslí, že vládna
koalícia sa snažila situáciu ohľadom novej vlády zvládnuť skôr, ako by mohli byť v piatok (23.3.) ďalšie
protesty na námestiach. To sa jej teraz pravdepodobne nepodarí.
Keďže Kiska dal Pellegrinimu čas práve do piatka, nová vláda i v prípade spokojnosti prezidenta už
pravdepodobne nestihne získať ten istý deň dôveru v parlamente. "Môžu sa tak uskutočniť ďalšie
protesty, ktoré budú vyvíjať tlak," skonštatoval politológ.
Kiska v prejave nepriamo naznačil, že sa mu nepozdáva nominácia Jozefa Ráža ml. z tímu ministra
zdravotníctva Tomáša Druckera na post ministra vnútra. "Dá sa to chápať, keďže sa o ňom píše ako o
človeku, ktorý má kamarátsky vzťah s doterajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD),"
poznamenal v tejto súvislosti Baboš.J.Ráž mladší rešpektuje rozhodnutie a názor prezidenta A.Kisku
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz
nebude rozsiahlo komentovať rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu
navrhnutú Petrom Pellegrinim (Smer-SD).
"Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom stanovisku. Kiska pri
rozhodnutí nevymenovať novú vládu nepriamo narážal aj na Ráža mladšieho. Povedal, že "posledné, čo
dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave
narodenín".
B. Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať vládu
Bratislava 20. marca (TASR) - Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie
prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v zložení, ako ho navrhol dezignovaný premiér Peter
Pellegrini (Smer-SD).
Nepozná presne dôvody, pre ktoré Kiskovi prekáža nominácia Jozefa Ráža ml. na ministra vnútra, ale
prezidentovo rozhodnutie podľa Kollára treba rešpektovať. Kollár nevidí problém v tom, že sa riešenie
situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.
Za najsprávnejšie a najférovejšie riešenie vládnej krízy považuje naďalej predčasné voľby. Odmieta
však tvrdenia koalície, že sa opozícia "trasie k válovu". "Tu nejde o opozíciu a koalíciu, ale o ľudí. A k
ľuďom by sme sa mali správať zodpovedne. V tejto vybičovanej atmosfére je najtransparentnejšie nechať
rozhodnutie na ľudí," vysvetlil.
Laššáková rešpektuje rozhodnutie A. Kisku, tvrdí,že sa s ním tak trochu počítalo
Bratislava 20. marca (TASR) - Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica
Laššáková rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú
dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). "Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z
toho smutná, akceptujem to," povedala Laššáková pre TASR. Nevie teraz odhadnúť, či bude aj pri
druhom pokuse zostaviť vládu navrhnutá za kandidátku na ministerku kultúry. "Rozhodnutie prezidenta
Kisku je také čerstvé, že sme o tom ešte nevraveli, v tejto veci by som nešpekulovala," dodala
Laššáková.J. Kiššová: Prezident Kiska sa jasne postavil na stranu občanov
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa postavil jasne na stranu občanov a dal
najavo, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) by mali skončiť. Uviedla to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová
v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, aké navrhol dezignovaný premiér Peter
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Pellegrini (Smer-SD).
"Vo výnimočnej situácii sa zachoval výnimočne," povedala novinárom. V súvislosti s nomináciou
Jozefa Ráža ml. do funkcie ministra vnútra, s ktorou má Kiska problém, uviedla, že je dôkazom
personálnej vyprázdnenosti strany. Nový minister vnútra by mal byť podľa nej dôveryhodný a vo
verejnosti pozitívne vnímaný človek. SaS podľa jej slov naďalej považuje za jediné správne riešenie
súčasnej situácie predčasné voľby.
J. Paška: Je možné, že Smer-SD sa rozhodne pre predčasné voľby
Bratislava 20. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude mať pri výbere
nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť.
Pre TASR to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého je možné, že Smer-SD sa
rozhodne ísť cestou predčasných volieb.
"Som presvedčený, že Pellegrini sa požiadavky prezidenta bude snažiť naplniť a bude na to
potrebovať dlhší čas. Je však možné, že práve táto požiadavka Andreja Kisku bude smerovať možno k
tomu, že strana Smer-SD sa rozhodne pre iné riešenie súčasnej politickej krízy, ktoré môže smerovať až
k predčasným voľbám," pripustil Paška. Myslí si totiž, že ak by Smer-SD musel menovať do vlády
odborníkov, ktorí nemajú žiaden vzťah k súčasným štruktúram Smeru-SD, znamenalo by to, že si strana
nemôže uplatniť svoje právo zúčastniť sa na vládnutí svojimi nominantami, napriek tomu, že zvíťazili
výrazne vo voľbách.
Prezident: Vládu v zložení, aké navrhol P. Pellegrini, nevymenujem
Prezident SR Andrej Kiska/foto: KP SRBratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska
nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini (Smer-SD). Hlava štátu to vyhlásila
po stretnutí s dezignovaným premiérom.
Pellegrinimu zároveň Kiska tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku (23.3.) navrhol
novú zostavu nominantov na členov kabinetu. "Musí presvedčiť, že nová vláda prinesie zmeny, ktoré
očakávame. Musí vytvoriť vládu, ktorej obsadenie, najmä minister vnútra, dokáže upokojiť napätú
atmosféru v spoločnosti. Vládu, ktorá by mala byť schopná presvedčiť verejnosť, že zabezpečí nestranné
a nezávislé vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ale aj podozrení z pôsobenia
organizovaného zločinu, o ktorých písal," povedal prezident. Podľa jeho slov roky obsadzovania
verejných funkcií príbuznými, známymi či obchodnými partnermi, vytvorilo v očiach verejnosti nelichotivý
obraz o stave štátnych inštitúcií. "Neveria, že vrcholové pozície sú obsadzované ľuďmi, ktorí chránia
verejný záujem," povedal Kiska. Dodal, že posledné, čo dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie
a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave narodenín. "Ako hlava štátu to nepripustím, toto nie je
cesta k obnoveniu dôvery. Preto som požiadal o nový návrh," dodal Kiska s tým, že na obsadenie nového
kabinetu musíme mať prísne nároky.
Poslanci SPOLU predložia návrh opatrení na ochranu novinárov a médií
Bratislava 20. marca (TASR) - Prísnejšie pravidlá pre posudzovanie koncentrácie vlastníctva a
zneužívania dominantného postavenia v mediálnej sfére či zákonnú povinnosť verejnoprávnych médií
vyčleniť vo svojom vysielaní priestor pre investigatívnu žurnalistiku. Aj tieto opatrenia chce legislatívnou
úpravou zaviesť do praxe mimoparlamentná strana SPOLU - občianska demokracia.
Na utorkovej tlačovej konferencii predstavili jej zástupcovia súbor šiestich legislatívnych návrhov, ktoré
chcú ešte na najbližšej schôdzi predložiť v parlamente. "Je to prvá časť komplexného balíka
legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ uskutočniť zásadnú rekonštrukciu fungovania štátu. Vzhľadom
na udalosti, ktoré sa stali, sme sa ako prvé rozhodli predstaviť návrhy opatrení na ochranu novinárov a
médií," vysvetlil líder SPOLU, poslanec NR SR Miroslav Beblavý.
Okrem zvýšenia ochrany ekonomickej slobody médií sa opatrenia týkajú znemožnenia taktiež
neodôvodnenej žaloby na novinárov či posilnenia povinnosti orgánov verejnej správy a verejných
činiteľov odpovedať na otázky novinárov. "Takisto navrhujeme zaradiť novinárov do kategórie chránených
osôb v Trestnom zákone, aby útoky na nich boli posudzované prísnejšie," uviedol odborník SPOLU na
otázky právneho štátu Pavel Nechala. Ako doplnil, viacero z navrhovaných opatrení by sa malo
vzťahovať aj na mimovládne organizácie, ktoré sa venujú investigatívnej žurnalistike.
Poslankyňa NR SR Viera Dubačová informovala, že na podporu investigatívnej žurnalistiky navrhuje
SPOLU, okrem povinnosti verejnoprávnych médií vytvárať a vysielať vo svojom programe takúto
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publicistiku, taktiež vytvorenie nezávisle spravovaného fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Mal by
pomáhať i menším médiám refundovať náklady s výrobou investigatívnych relácií. Štát by mal podľa
návrhu SPOLU do tohto fondu odviesť minimálne jeden milión eur ročne, a to z dotačných prostriedkov
Úradu vlády SR.
A. Kiska prijme zástupcov z iniciatívy Za slušné Slovensko
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijme o 15. hodine zástupcov z iniciatívy Za
slušné Slovensko. Tí ho požiadali o stretnutie, aby s ním prediskutovali aktuálnu spoločenskú situáciu.
Ešte predpoludním sa Kiska vyjadrí k súčasnej politickej situácii.
"V zmysle ústavy je prezident hlavou štátu, ktorá reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra
a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu a vzhľadom na
aktuálnu spoločenskú situáciu si vás ako organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko a zástupcovia
občianskej verejnosti dovoľujeme požiadať o prijatie," napísali hlave štátu.
Na stretnutí chcú vysvetliť svoje požiadavky a ďalšie zamýšľané kroky. Rovnako chcú s prezidentom
hovoriť o spôsobe, ako obnoviť dôveru občianskej verejnosti v štátnu moc.
Návrh na predčasné voľby je v parlamente, konať sa majú 8. septembra
Bratislava 20. marca (TASR)- Predčasné voľby do Národnej rady SR sa majú konať 8. septembra
2018. Navrhujú to opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorých zástupcovia predložili do
parlamentu ústavný zákon o skrátení aktuálneho volebného obdobia. Na jeho prijatie je potrebných
minimálne 90 hlasov.
O predčasných voľbách sa má rokovať na mimoriadnej schôdzi. Rokovací priadok NR SR však hovorí,
že zákon, o ktorom má diskutovať plénum, musí byť predložený aspoň 15 dní vopred. Podpisy na
zvolanie mimoriadnej schôdze tak budú predložené najskôr o týždeň, pričom predseda NR SR Andrej
Danko (SNS) bude mať následne ďalších sedem dní na to, aby rokovanie zvolal. V dôvodovej správe
návrhu sa uvádza, že od volieb do NR SR konaných 5. marca 2016 prišlo k zásadnej zmene rozloženia
politických síl. "Vo voľbách sa do parlamentu dostalo osem politických strán, ktoré utvorili osem
poslaneckých klubov. Už v prvých dňoch však došlo k významným presunom medzi poslaneckými
klubmi, neskôr k zániku poslaneckého klubu jednej vládnej strany. V súčasnosti v najvyššom
zákonodarnom zbore pôsobí 15 nezaradených poslancov, čo je až desať percent z ich celkového počtu,"
argumentuje opozícia.
Podľa nej sa vláda aktuálne opiera o početne nejasnú a krehkú nereprezentatívnu väčšinu, "a ani tá
by nebola možná bez nevypočítateľných hlasov niektorých nezaradených poslancov". "Všetky uvedené
skutočnosti dokazujú, že dnešné zloženie parlamentu nie je výsledkom vôle občanov Slovenskej
republiky, a to dokonca ani tej z roku 2016," tvrdia predkladatelia. Zároveň dodávajú, že vo februári a v
marci 2018 ovládla Slovensko vlna protivládnych protestov, najväčších od roku 1989. "Ich spúšťačom
bola vražda investigatívneho novinára. V súvislosti s ňou vyplávali na povrch aj podozrenia z väzieb
predstaviteľov vládnej strany Smer-SD na ľudí, spájanými s organizovaným zločinom. Spoločným
znakom týchto protestov je okrem vyjadrenia pohoršenia nad vraždou novinára aj vyjadrenie
nespokojnosti so súčasnou vládou a čoraz silnejúce volanie po predčasných voľbách," píše sa v
dôvodovej správe.
Vážnosť situácie podľa opozície potvrdzuje aj minulotýždňová demisia vlády a zostavovanie vlády
novej. "Rozhodnutia ministrov kultúry a spravodlivosti nebyť ďalej súčasťou vlády, ako aj avizované
vzdanie sa mandátu poslanca vládnej strany Mostu-Híd Františka Šebeja, demaskujú značné názorové
rozdiely aj v samotnom tábore vládnych strán. Navyše treba uviesť, že nová vláda, rovnako ako tá
predchádzajúca, sa bude opierať o viacerých prestúpených aj nezaradených poslancov, ktorí opustili
politické strany, kandidujúce vo voľbách," uvádzajú SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorí vidia riešenie tejto
situácie v skrátení VII. volebného obdobia a v stanovení termínu nových volieb.
KDH - R. Fico bude vládu riadiť zo Súmračnej
Neschopný primátor a neúspešný kandidát na predsedu VÚC v Košickom kraji R. Raši sa stane
vicepremiérom. Očakáva sa od neho, že bude narábať s eurofondami tak, ako v
Košiciach - netransparentne a nekompetentne (Košice musia eurofondy vrátiť). Pani Ľ. Laššáková sa
uchádzala o miesto riaditeľky vedeckej knižnice v Banskej Bystrici - ani tam ju minister Madarič nevybral,
teraz bude ministerkou kultúry. Hlavný kvalifikačný predpoklad na riadenie Ministerstva vnútra po R.
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Kaliňákovi je zdá sa schopnosť riadiť motocykel? Dôležité je si všímať aj tých čo rekonštrukciu prežili, ak
rekonštrukciu vlády politický prežil aj J. Richter je viac ako zrejmé, že takáto rekonštrukcia vlády je
výsmechom občanov.
R. Fico bude svojho "Medvedeva" riadiť zo Súmračnej a R. Kaliňák svojho servisného technika z
Harley pubu!!!
Jediné poctivé riešenie pre Slovensko sú predčasné voľby!
Ľ. Laššáková: Nomináciu na ministerku kultúry vnímam s veľkou pokorou
Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Predsedníctvo Smeru-SD v pondelok nominovalo na post novej
ministerky kultúry Ľubicu Laššákovú. Je krajskou šéfkou Smeru-SD v Banskej Bystrici, dlhoročnou
krajskou poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mestskou poslankyňou.
Pôsobila tiež ako manažérka kultúry Štátnej vedeckej knižnice v meste pod Urpínom.
"O nominácii som sa definitívne dozvedela počas víkendu. Prijala som ju s pokorou, je to pre mňa
veľká výzva. Myslím si, že idem do jedného z mála konsolidovaných ministerstiev," reagovala pre TASR
Laššáková. Hoci vie, že vzhľadom na udalosti posledných dní bude pod veľkým tlakom, tvrdí, že to
nevníma ako problém.
"Nikdy som v inom prostredí ani nepracovala. V rozhlase to bolo hektické, na Okresnom úrade v
Banskej Bystrici tiež, rovnako i v Zastupiteľstve BBSK za čias Mariana Kotlebu. Musela som sa stretávať
s nepríjemnými problémami a riešiť ich. Človek sa však k nim musí postaviť čelom a ísť vpred," dodala
pre TASR Laššáková.
Ku svojim prioritám na ministerstve kultúry sa zatiaľ nevyjadrila, označila to za predčasné, keďže na
túto funkciu je nominovaná a ešte ju oficiálne nezastáva.
SPOLU - občianska demokracia k personálnemu obsadeniu novej vlády
SPOLU-občianska demokracia si uvedomuje, že toto je najlepšia vláda, akú nám SMER vie dať.
Morálne aj intelektuálne vyčerpaná strana dnešnými návrhmi len dokázala, že čím skôr dôjde k jej
vystriedaniu, tým lepšie pre Slovensko.
Keďže žiadna všeobecne vážená osobnosť v oblasti bezpečnosti nepôjde robiť ministra vnútra za
SMER, chápeme, prečo navrhli pána Ráža - človeka, ktorý sa zatiaľ aspoň nestihol zdiskreditovať.
Pani Laššákovú kultúrna obec nepozná, čo je oveľa lepšie ako Erik Tomáš, ktorého všetci poznáme
až príliš dobre.
Richard Raši síce ako minister zdravotníctva aj primátor Košíc kryl paškovskú chobotnicu, na rozdiel
od Denisy Sakovej však aspoň nie je priamo zodpovedný za škandály e-governmentu, nad ktorými má
teraz dozerať.
Ani od jedného z navrhovaných ministrov však na základe doterajších skúseností nemožno očakávať,
že by pre Slovenskú republiku a jej občanov boli prínosom.
Stanovisko SaS k nomináciám strany Smer-SD na ministrov
Tak, ako má Robert Fico svojho Pellegriniho, má Robert Kaliňák svojho Ráža. Jozef Ráž je jeho
osobným priateľom a predĺženou rukou. Strana Sloboda a Solidarita neverí, že by dokázal zabezpečiť
vyšetrenie dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla Slovenskom.
Nominácia dlhoročnej straníckej aparátčičky Ľubice Laššákovej do kresla ministerky kultúry po tom,
ako umelecká obec odmietla Erika Tomáša, len podčiarkuje personálnu vyprázdnenosť strany Smer-SD.
Koalícia by už mala prestať trápiť občanov Slovenska a čím skôr umožniť predčasné parlamentné
voľby.
P. Pellegrini doručil prezidentovi zoznam členov novej vlády
Bratislava 19. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska už má zoznam členov novej vlády Petra
Pellegriniho (Smer-SD), ktorý navrhli strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Doručil mu ho dezignovaný
premiér, podľa ktorého sa hlava štátu zaujímala najmä o nové mená vo vláde, charakteristiky týchto ľudí
a spôsob, akým boli navrhnutí. Teraz sa čaká na postoj Kisku, ktorý na základe svojich právomocí vládu
menuje. Vyjadriť sa má v utorok (20.3.).
"Teraz je na prezidentovi, aby postupoval ďalej, tak ako hovorí ústava a zákony. Aby sa v čase, ktorý
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on uzná za vhodné, k tomuto návrhu vyjadril. Ako osoba poverená zostavením novej vlády majú všetci
členovia, ktorých som prezidentovi predložil, moju absolútnu plnú dôveru," vyhlásil Pellegrini.
Dezignovaný premiér predstavil navrhnutých členov novej vlády. Medzi nové mená patrí Jozef Ráž,
syn speváka skupiny Elán, ktorý má byť ministrom vnútra. Podpredsedu vlády pre investície a
informatizáciu má zastávať primátor Košíc Richard Raši, novou ministerkou kultúry má byť krajská šéfka
Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková a novým ministrom spravodlivosti Gábor Gál, ktorý dosiaľ
šéfoval v parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Ostatným rezortom majú šéfovať doterajší ministri.
Pellegrini uviedol, že Ráž pochádza z krízového tímu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera
(nominant Smeru-SD) a mal by byť ministrom-odborníkom a nepolitikom. Laššákovú pozná dlhé roky,
rovnako mu je známa aj jej pracovná kariéra. "Pri prebraní poverenia som si dal niekoľko záväzkov, a to
aby sa na kľúčové posty, ktoré mali potenciál polarizovať spoločnosť, nominovali ľudia, ktorí budú mať
šancu situáciu upokojiť," skonštatoval Pellegrini. S prezidentom sa o možnom novom šéfovi polície
nerozprávali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan oznámil, že prezident prevzal návrh na členov novej vlády a v
utorok dezignovanému premiérovi a verejnosti oznámi svoj ďalší postup.
Opozícia dosiahla dohodu o termíne predčasných volieb
Lídri opozície - strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO) a hnutia Sme rodina - dnes dospeli k dohode na predložení návrhu ústavného zákona o
skrátení volebného obdobia.
V zákone navrhujú, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali 8. septembra 2018.
Zároveň opozícia začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by sa mal
tento návrh prerokovať a schváliť.
Volanie verejnosti po predčasných voľbách a zmene, ktorú by mali vyvolať, je mimoriadne silné.
Predčasné voľby považujeme za legitímne riešenie súčasnej politickej situácie, ktorá môže vyústiť do
chaosu. Treba ich preto uskutočniť čím skôr. Očakávame, že s podporou občanov sa nám v parlamente
nakoniec podarí získať potrebných 90 hlasov na ich presadenie.
Súčasná vládna koalícia nedokáže občanom ponúknuť vládu, ktorá by vzbudzovala dôveru vo svoje
schopnosti očistiť verejný život od organizovaného zločinu, ktorý zapustil do štátnych inštitúcií hlboké
korene.
Za vlády Smeru-SD narastá riziko, že poprava Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nebude vyšetrená
preto, lebo jej objasňovanie nie je možné oddeliť od zistení, že medzi mafiou a predstaviteľmi tejto strany
existovali čulé styky a kooperácia.
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS Igor Matovič, predseda OĽANO Boris Kollár, predseda Sme
rodina
Politika: Smer-SD posiela do vlády J. Ráža ml., R. Rašiho aj Ľ. Laššákovú
Bratislava 19. marca (TASR) - Novým ministrom vnútra by sa mal stať Jozef Ráž ml., súčasný
generálny tajomník služobného úradu na ministerstve zdravotníctva. Po rokovaní predsedníctva
Smeru-SD to oznámil predseda strany Robert Fico.
Predsedníctvo tiež podporilo Petra Pellegriniho ako kandidáta na premiéra. Vo funkcii podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu má Pellegriniho nahradiť primátor Košíc Richard Raši. Novou
ministerkou kultúry má byť krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková. Ministrom
financií má zostať Peter Kažimír, ktorý sa má zároveň stať vicepremiérom. Ostatné posty Smeru-SD vo
vláde majú ostať bez zmien.
Pellegrini na margo Laššákovej povedal, že ju pozná dlhé roky ako slušnú a pracovitú dámu, ktorá sa
venuje kultúre a médiám. Ocenil aj nomináciu Jozefa Ráža, ktorý je synom speváka skupiny Elán.
"Povedali sme, že chceme krízového manažéra, ktorý nie je členom strany. Dokonca sme uvažovali o
ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi a on sám odporučil Jozefa Ráža. Tak vznikla táto
nominácia," vysvetlil s tým, že prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi môže ešte v pondelok predložiť
zodpovednú kandidátnu listinu.
Rážovou provu legislatívnou iniciatívou má byť zmena spôsobu voľby policajného prezidenta tak, aby
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bola účinná ešte v priebehu tohto roka. Pri výbere budúceho prezidenta majú byť nastavené nové kritériá.
Či súčasný šéf policajtov Tibor Gašpar dovtedy ostane vo funkcii, je zatiaľ nejasné.
Fico však Gašpara označil za absolútneho profíka. "Ak sa bude vyberať niekto ďalší, bude musieť
spĺňať najvyššie kritériá," deklaroval.
Pellegrini uviedol, že v Smere-SD mali veľké množstvo kandidátov na ministra vnútra. "Ale preto, aby
sme situáciu upokojili, sme nesiahli medzi tých, ktorí sú nejako angažovaní v strane. Chceli sme ukázať,
že nám ide o profesionála, ktorý má šancu upokojiť situáciu a nebude ho nikto upodozrievať, že
presadzuje stranícke záujmy," povedal.
Na otázku, či sa Fico vráti do parlamentu ako radový poslanec, odvetil, že chce byť v parlamente
minimálne do doby, kým nová vláda nezíska dôveru. "V tomto okamihu špičky strany, ktoré sú v NR SR,
by mali podporiť celý klub. Potom sa chcem strane venovať ako profesionálny predseda. Mojou úlohou
bude, aby som jasne hovoril, čo strana očakáva a aké sú možnosti. Budem v plnej miere stáť za
premiérom a ministrami Smeru-SD," dodal s tým, že v apríli bude pracovný snem Smeru-SD, na ktorom
sa bude rokovať o novom štýle riadenia strany.
Fico zdôraznil, že Smer-SD, Most-Híd aj SNS sú štandardné strany, ktoré normálne fungujú. "To nie
sú výťahové strany, my máme obrovské množstvo členov. Majú tu vládnuť ľudia, ktorí majú neštandardné
subjekty s metódami, ktoré sú neštandardné? Ja som za to, aby sme zachovali stabilitu."
Budúci minister vnútra by podľa B. Bugára nemusel vzísť z členov Smeru-SD
Bratislava 19. marca (TASR) - Budúci minister vnútra by nemusel vzísť z členov Smeru-SD. Hovoril o
tom predseda Mosta-Híd Béla Bugár po predsedníctve strany a stretnutí s dezignovaným premiérom
Petrom Pellegrinim (Smer-SD).
"Hovorili sme aj o tom, že budúci minister by nebol ani z portfólia členov Smeru, to znamená, môže
byť aj nezávislý. Ale o tom ešte nechceme hovoriť," uviedol na tlačovej konferencii Bugár. Nepovedal, či
by mal vo funkcii pokračovať policajný prezident Tibor Gašpar. "Je to záležitosť budúceho ministra vnútra.
Mám na to jednoznačný názor, ale chcem počuť aj názor budúceho ministra," doplnil Bugár.
Podľa odchádzajúceho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by policajný prezident Tibor
Gašpar mal jednoznačne ostať vo svojej funkcii. Povedal to pred rokovaním predsedníctva Smeru-SD,
ktoré rozhodne o nomináciách do vlády.
Strana Roberta Fica musí vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na
šiestich postoch. Nutné je obsadiť posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície.
Hovorí sa však aj o odchode ministra práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu
na iný rezort.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý
nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje
niekoho, kto nie je dlhoročný straník. S nomináciami by chcel ísť Pellegrini za prezidentom Andrejom
Kiskom popoludní alebo v utorok (20.3.) ráno. Už v stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere
novej vláde.
Politika: Most-Híd posiela do Pellegriniho vlády G.Gála, L.Sólymosa a Á.Érseka
Bratislava 19. marca (TASR) - Ministrom spravodlivosti bude Gábor Gál, ktorý dosiaľ šéfoval v
parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Rezort životného prostredia povedie naďalej László
Sólymos, ktorý má byť aj podpredsedom vlády. Doprave má ďalej šéfovať Árpád Érsek. Nominácie
potvrdilo Predsedníctvo Mosta-Híd, oznámil predseda strany Béla Bugár po stretnutí s budúcim
premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Pellegrini nominácie akceptuje.
"Na post ministra spravodlivosti navrhujeme pána poslanca Gábora Gála. Informovali sme zároveň, že
chceme zmenu v tom, že László Sólymos ako minister životného prostredia by bol podpredsedom vlády,"
uviedol Bugár na tlačovej konferencii.
"Pri menách nevidím žiadny problém. S oboma ministrami, ktorí zostávajú na svojich pozíciách, mám
svoju skúsenosť z vlády. Takisto pána poslanca Gála poznám roky aj z pôsobenia v Národnej rade. Je to
človek, ktorý vie dôstojne zastať pozíciu ministra spravodlivosti," povedal Pellegrini, ktorý zároveň
rešpektuje, že namiesto ministra spravodlivosti bude podpredsedom vlády šéf envirorezortu.
Bugár s Pellegrinim hovorili aj o očakávaniach od novej vlády. "Od budúceho ministra alebo ministerky
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budeme očakávať čo najrýchlejšie pokračovanie a dokončenie procesu, kde voľba prezidenta Policajného
zboru bude tak, ako sme sa minule dohodli. Takisto policajná inšpekcia bude obsahovať zmeny," doplnil
Bugár. Pellegrini podporuje urýchlené dokončenie tejto legislatívy. Bol by rád, keby to bol prvý návrh z
dielne nového šéfa rezortu vnútra. "Ako predseda vlády budem trvať na tom, aby bol predložený do
legislatívneho procesu v čo najkratšom čase," poznamenal.
Pellegrini verí, že ak nová vláda dostane šancu a postaví sa pred parlament, získa dôveru. SNS,
Most-Híd hlasy deklarujú. "Smer-SD bude tiež jednotný, preto ak dostaneme šancu a budeme môcť
predstúpiť pred parlament, budúca vláda môže získať dôveru," doplnil.
R. Kaliňák: T. Gašpar by mal jednoznačne ostať policajným prezidentom
Bratislava 19. marca (TASR) - Policajný prezident Tibor Gašpar by mal jednoznačne ostať vo svojej
funkcii. Pred pondelkovým rokovaním predsedníctva Smeru-SD to povedal minister vnútra v demisii
Robert Kaliňák s tým, že ak by on ostal ministrom, Gašpara by nevymenil.
"Musíte rozlišovať politickú zodpovednosť, ktorú som ja vyvodil a policajti nevyvodzujú politickú
zodpovednosť, to je nedemokratické. Policajti odchádzajú vtedy, keď porušia zákon, pokiaľ si dobre
pamätám, pán Gašpar ho neporušil," uviedol Kaliňák. Či Gašpara vymení nový minister, jasne nepovedal.
O tom, že by takúto požiadavku mali SNS alebo Most-Híd, nevie.
"Ja rešpektujem v tejto chvíli, že bude nová vláda, ktorá bude mať svoje vlastné právomoci
rozhodovania, navyše tu už máme pripravený zákon, ktorý hovorí o novom spôsobe voľby policajného
prezidenta, takže si myslím, že tých nástrojov je dostatok," povedal Kaliňák.
Predsedníctvo najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD zasadlo v pondelok napoludnie. Má rozhodnúť o
obsadení ministerských postov v budúcej vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD). Strana Roberta Fica musí
vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na šiestich postoch. Nutné je obsadiť
posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície. Hovorí sa však aj o odchode ministra
práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu na iný rezort.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý
nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje
niekoho, kto nie je dlhoročný straník. "Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký
funkcionár strany. Musí to byť človek so skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme
našli človeka, ktorý sa nebude zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať
nárok na žiadnych sto dní," povedal.
Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel. "Ak by sme sa k
tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho
výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini. Na druhej strane je
za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období.
V súvislosti s menom poslanca Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý sa spomínal ako nový minister kultúry,
Pellegrini poznamenal, že rozhodne predsedníctvo.
Na margo ďalších plánov avizoval, že ešte v pondelok popoludní či v utorok (20.3.) ráno by išiel
prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. Už v stredu (21.3.) by mohol parlament
rokovať o dôvere novej vláde.
SNS chce pokračovanie jej ministrov v novej vláde, Pellegrini s tým súhlasí
Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nemení svojich nominantov a chce,
aby pokračovali na svojich ministerských pozíciách aj v novovznikajúcej vláde. Dezignovaného premiéra
Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom informoval predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko, podľa
ktorého je poslanecký klub strany jednotný v tejto otázke. Pellegrini rozhodnutie národniarov akceptuje a
predpokladá, že voči pokračovaniu ministrov za SNS nebudú námietky ani v zvyšných stranách koalície.
Po stretnutí v centrále strany Danko vyhlásil, že je hrdý na všetkých ministrov za SNS - Gabrielu
Matečnú, Martinu Lubyovú i na Petra Gajdoša. Pellegriniho na schôdzke uistil, že má pri zostavovaní
vlády podporu SNS. "Ak bude zachované programové vyhlásenie doterajšej vlády, na ktorom sme sa
dohodli po parlamentných voľbách SNS nebude mať problém svoj program napĺňať," uviedol. Budúceho
premiéra Danko tiež poprosil, aby dbal na dobré vzťahy ministrov a dodržiavanie kompetenčnej
zodpovednosti.
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"Všetkých troch ministrov poznám, potvrdzujem, že tak, ako ja osobne, ani strana Smer-SD, a
predpokladám, že ani strana Most-Híd nemá žiadne výhrady voči personálnemu návrhu SNS," reagoval
Pellegrini. Vyhlásil, že dnes nie je čas, aby sa nová vláda zaoberala sama sebou a uzurpovala po svojom
vzniku obligatórnych 100 dní. "Od prvého dňa jej vzniku budú pracovať ministri na plné obrátky," prisľúbil
s tým, že nie je dôvod, aby sa nová vláda venovala dlhšie príprave svojho programového vyhlásenia. Ak
prezident vymenuje novú vládu, Pellegrini požiada Danka, aby čo najskôr zvolal schôdzu, na ktorej sa
bude uchádzať o dôveru parlamentu.
"Je to pre Slovensko veľmi dôležité a mali by sme hovoriť o hodinách a dňoch, nie o týždňoch a
mesiacoch," uviedol Pellegrini s tým, že "krajina musí ísť ďalej" a ministerstvá musia pokračovať v plnení
svojich úloh. Dezignovaný premiér verí, že po rokovaní predsedníctiev všetkých troch koaličných strán
bude môcť ešte v pondelok predstaviť prezidentovi nový kabinet.
Na margo medializovanej úvahy, že by mu Kiska odobral poverenie na zostavenie vlády, Pellegrini
uviedol, že by to "vnímal minimálne divne", nakoľko priniesol hlave štátu podpisy 79 poslancov, ktorí
vyjadrili podporu novovznikajúcej vláde. Chce priniesť také mená nových ministrov, ktorí nebudú
polarizovať spoločnosť a prezident nebude mať pochybnosti pri ich vymenovaní. Pevne preto verí, že
Kiska vládu vymenuje a umožní je legitímnym spôsobom uchádzať sa o dôveru parlamentu. "Iný postoj
by bol veľmi zvláštny, určite by neprispel k upokojeniu situácie a bolo by to mimo ústavných zvyklostí, aké
poznáme od vzniku Slovenskej republiky," doplnil.
Most-Híd rozhoduje o nomináciách na ministrov, zmena by mala byť len v justícii
Bratislava 19. marca (TASR) - Predsedníctvo Mosta-Híd rozhoduje o nomináciách do novej vlády,
ktorú má viesť Peter Pellegrini (Smer-SD). Strane patria rezorty spravodlivosti, životného prostredia a
dopravy.
Jediná zmena by mala nastať na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská už v novej vláde nechce
byť, nahradiť by ju mal doterajší predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. László Sólymos by mal zostať
šéfom envirorezortu a dopravu by mal ďalej riadiť Árpád Érsek.
Žitňanská ani Érsek sa pred rokovaním predsedníctva nevyjadrovali. Sólymos naznačil, že Gálova
nominácia by mala byť jedinou zmenou v novej vláde. "Ale rozhodne predsedníctvo," doplnil.
Po rokovaní predsedníctva by sa mali predstavitelia strany stretnúť s budúcim premiérom Pellegrinim.
Ten je poverený zostavovaním vlády a nominácie by mal prezidentovi Andrejovi Kiskovi oznámiť v
pondelok alebo utorok (20.3.). O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v stredu (21.3.).
J. Rajtár: Marián K. a Ladislav B. mohli konať ako organizovaná skupina
Bratislava 19. marca (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár (SaS) podal v
pondelok na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na neznámych páchateľov, ktorí ako
organizovaná zločinecká skupina mali spáchať viacero závažných trestných činov ekonomickej povahy.
Analýzou svojich predchádzajúcich trestných oznámení totiž dospel k názoru, že charakter, spôsob
vykonania a následné maskovanie týchto skutkov si vyžadovalo súčinnosť viacerých osôb.
Rajtár tvrdí, že tieto osoby si museli byť vedomé nezákonného konania. Medzi podozrivými sú okrem
iných aj Marián K. a Ladislav B., ktorí sa na základe pochybných operácií s nehnuteľnosťami mali
dopustiť viacerých daňových podvodov vrátane neoprávneného uplatnenia si odpočtu DPH. "Vražda Jána
a Martiny má zastrašiť všetkých, ktorí odhaľujú pravdu. My jej musíme dať celkom iný zmysel, ako jej dali
objednávatelia. Musia sa zmobilizovať aj slušní policajti a prokurátori, musia si svedomito plniť svoje
povinnosti a nenechať sa zastrašiť. Nesmieme sa nechať zastrašiť, inak nám organizovaný zločin vezme
slobodu a s ňou aj chuť do života," povedal Rajtár.
Svoje trestné oznámenie poslanec podložil podrobným popisom jednotlivých prípadov. Informácie
čerpal zo svojich vlastných zistení, ako aj z médií. "Podozrenia, že došlo k podvodom a že tieto podvody
boli vykonané organizovanou zločineckou skupinou, sú silné. Silné je aj podozrenie, že sa jej darilo práve
preto, lebo mala krytie z najvyšších miest v štáte. V tomto prípade nám však nepomôžu talianske justičné
orgány. V tomto prípade si musíme pomôcť sami," uzavrel Rajtár.
"Podanie, na ktoré sa pýtate, dňa 19. marca 2018 k 12.00 h nebolo doručené na Generálnu
prokuratúru SR," uviedla hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Liberáli spresnili, že trestné oznámenie
Rajtár podá v popoludňajších hodinách.
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Program Petra Pellegriniho povereného zostavením novej vlády - dnes
Peter Pellegrini poverený zostavením novej vlády bude dnes rokovať o zostavení novej vlády:
o 09.00 h s predsedom NR SR a predsedom SNS Andrejom Dankom, centrála SNS, Šafárikovo
námestie 3, Bratislava. Po skončení stretnutia bude brífing.
o 11.00 h s podpredsedom NR SR a predsedom strany Most-Híd Bélom Bugárom, centrála
Most - Híd, Trnavská cesta 37, Bratislava. Po skončení stretnutia bude brífing.
Koalícia: Strany majú predstaviť nominácie do Pellegriniho vlády
Bratislava 19. marca (TASR) - Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd by mali v pondelok
predstaviť svoje nominácie do vlády, ktorú povedie Peter Pellegrini (Smer-SD). Stretnú sa predsedníctva
strán a tiež predstavitelia strán s Pellegrinim. O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v
stredu (21.3.).
V novej vláde má prísť k viacerým zmenám oproti tej doterajšej. Najsilnejšia strana Smer-SD musí
nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post vicepremiéra pre investície.
Pellegrini cez víkend povedal, že ministrom vnútra po Robertovi Kaliňákovi by nemal byť dlhoročný
straník. Mal by však byť v rezorte už zorientovaný. O menách nehovoril. Nepotvrdil ani, či Erik Tomáš
bude ministrom kultúry a novým vicepremiérom minister hospodárstva Peter Žiga. Nominácie Smeru-SD
by mohli byť známe popoludní.
Rokovať bude aj Most-Híd. Rozhodne o nástupcovi za Luciu Žitňanskú, ktorá už nebude pokračovať v
novej vláde na poste ministerky spravodlivosti. Nahradiť by ju mal súčasný predseda klubu Mosta-Híd
Gábor Gál. Podporuje ho predseda strany Béla Bugár, konečné slovo bude mať predsedníctvo.
Mostu-Híd patria aj ministerstvá životného prostredia a dopravy, kde by zmeny nemali nastať.
Zídu sa aj predstavitelia SNS. Národniari majú povedať, či si ponechávajú všetkých troch aktuálnych
ministrov. Pellegrini potvrdil, že nemá problém s tým, ak si ich SNS nechá. Budúci premiér by šiel
prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov v pondelok popoludní či v utorok (20.3.). V
stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.
A.Danko vyzval B.Kollára, aby s ním diskutoval na tému mafia
Bratislava 18. marca (TASR) - Šéf SNS Andrej Danko chce debatovať na tému mafia s predsedom
hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. Na diskusiu by ho chcel vyzvať budúci týždeň v nedeľu. Uviedol to
Danko v písomnom stanovisku.
Kollár mu odkázal, že nemá problém diskutovať s ním na akúkoľvek tému. "Je zo mňa podráždený,
lebo sa vyjadrujem k čerpaniu eurofondov či k ministerstvu obrany," uviedol Kollár.
Dankovi sa nepáči, že Kollár sa ako opozičný politik vyjadruje k mafii, hoci ho mnohí s takýmto
prostredím spájajú. "Mal by preto o nej mlčať," uviedol Danko. Kollár zase tvrdí, že "Danko robí nekalú
politiku".
KDH odmieta spoločný postup v parlamentných voľbách
Bratislava 18. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neuvažuje o spoločnom postupe
v predčasných parlamentných voľbách, ktorý opozičným parlamentným a mimoparlamentným stranám v
utorok (13.3) navrhol Igor Matovič. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Alojz Hlina.
"KDH je jediná kresťanskodemokratická strana, KDH je v zásade víťazom VÚC volieb, KDH je
konsolidovaná," vyhlásil. Okrem toho mu prekáža, akým spôsobom sa o ponuke dozvedel. "Keď chcete
niečo také vytvoriť, tak sa to vytvára ináč. A až potom to oznámite médiám, keď to má potenciál," odkázal
Matovičovi.
Vo volebnej kampani sa má podľa neho zápasiť o voliča, nie ukazovať, kto vie ako spolupracovať.
"Deň po voľbách si sadneme, povieme si, kto čo má a podľa toho sa zariadime," povedal. Vopred však
vylúčil povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD a ĽSNS.
Za možné riešenie súčasnej politickej situácie považuje referendum o vyhlásení predčasných volieb.
"Niekedy ním stačí len pohroziť, nie ho urobiť," myslí si.
Snem KDH, na ktorom v súboji o kreslo predsedu porazil Richarda Vašečku, hodnotí Hlina pozitívne.
Podľa neho bol snem udalosťou aj pre Slovensko. "Pokiaľ to KDH zvládne a budeme veľkou a silnou
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stranou, tak je v záujme Slovenska, aby procesy v KDH prebiehali dobre," uviedol.
Opozícia iniciuje mimoriadnu schôdzu NR SR o skrátení volebného obdobia
Bratislava 18. marca (TASR) - Strana SaS začne v nedeľu popoludní rokovania s ďalšími opozičnými
partnermi, výsledkom ktorých má byť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR s jediným
bodom - návrhom na skrátenie volebného obdobia súčasného parlamentu. V televíznej diskusnej relácii
RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda strany Ľubomír Galko.
Cieľom je podľa Galka dať priestor na reparát tým poslancom vládnych strán, v ktorých sa prebudí
svedomie. Podpredseda SaS si napríklad nevie predstaviť, že by v súčasnej situácii Lucia Žitňanská
(Most-Híd) alebo Marek Maďarič (Smer-SD) zahlasovali za novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD).
"Tieto kroky urobíme hneď po skončení tejto relácie," oznámil Galko. "Som si istý, že tam bude
príležitosť pre 150 poslancov, aby jasne deklarovali, ako sa stavajú k požiadavkám desiatok tisíc ľudí,
ktorí boli v piatok (16.3.) na námestiach," doplnil s tým, že by sa schôdza mala uskutočniť už na budúci
týždeň. Podľa Galka sa môže stať, že ľudia prídu počas jej konania priamo pred parlament.
Opozičné hnutia OĽaNO aj Sme rodina túto iniciatívu podporia, uviedli v televíznej diskusii ich
predstavitelia. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča však v dnešnej situácii môžu rozhodnúť jedine ľudia
tým, že nevzdajú svoju účasť na námestiach. "Toto je jediná cesta, ako sa môžeme dostať k predčasným
voľbám," uviedol Matovič. "Skúšať provokovať v parlamente môžeme, ale všetko majú v rukách
odhodlaní ľudia," doplnil.
Do televíznej diskusie v RTVS, ktorej témou boli aktuálne politické otázky, prišli iba predstavitelia
opozičných strán SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS. Koalícia zástupcov neposlala, RTVS preto využila
inštitút prázdnych kresiel, moderátor v diskusii zastupoval ich postoje. Most-Híd rozhodnutie zdôvodnil
účasťou predstaviteľa extrémistickej ĽSNS, ktorá je pre stranu neprijateľná. SNS a Smer-SD neúčasť
nezdôvodnili.
Opoziční lídri sa v relácii zhodli na potrebe predčasných volieb v súčasnej situácii. Pre predsedu
hnutia Sme rodina Borisa Kollára je nepochopiteľné, prečo sa koalícia tohto kroku bojí. "Vidím na
poslancoch vládnych strán obrovský strach," uviedol Kollár, podľa ktorého však nie je opodstatnený, ak
naozaj urobili pre ľudí toľko, ako tvrdia. "Ja môžem ísť do predčasných volieb hocikedy, svojich voličov
som v ničom nepodviedol," vysvetlil.
"Počty v parlamente sú veľmi jednoduché. Každému, kto vie počítať, je jasné, že bez zapojenia sa
vládnych poslancov nie je nádej na úspech," reagoval na aktivitu SaS predseda ĽSNS Marian Kotleba.
Bez toho, aby niektorí vládni poslanci pocítili v sebe istú sebareflexiu a sebakritiku a povedali si, že
dnešná politická situácia nezodpovedá tej po voľbách, sa podľa Kotlebu nič nezmení a dôjde len "k
matematickej obnove niektorých figúrok na niektorých postoch", čo bude znamenať len to, "že niektoré
percentá pôjdu iným oligarchom".
Smer má podporu ľudí,tvrdí Blaha,o ministrovi rozhodne Most v pondelok
Bratislava 18. marca (TASR) - Každá krajina má nespokojných ľudí, liberálna demokracia ale nemôže
"každý polrok" pristupovať k predčasným voľbám na základe masových protestov proti súčasnému
vládnemu zoskupeniu. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal Ľuboš Blaha zo Smeru-SD.
Ten tvrdí, že nie každý je v tejto situácii proti Smeru-SD s tým, že strane chodí veľa podporných
emailov a mnoho ľudí je ochotných ísť do ulíc na jeho podporu. Padajúce preferencie Smeru-SD Blaha
berie ako "logické vyústenie štvavej kampane voči tejto vládnej strane". Tvrdenia o prepojení
organizovaného zločinu na politické špičky považuje za konšpiráciu. Budúci premiér Peter Pellegrini je
podľa Blahu dobrou voľbou, označil ho za zmierlivého politika. Demisiu Roberta Fica vníma ako štátnické
gesto.
Gábor Gál z Mosta-Híd tvrdí, že strana, v ktorej pôsobí, vyhovela požiadavkám ulice, preto nerozumie,
prečo sa v súvislosti so stranou hovorí o podvode na voličoch. "Tlačili sme na odchod Viliama Jasaňa aj
Márie Troškovej, tiež na odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, takisto sme žiadali odchod Roberta
Fica a aj to sa stalo, takisto sme volali po medzinárodnom vyšetrovacom tíme" vysvetlil Gál s tým, že až
potom prišla požiadavka verejnosti na predčasné voľby. Podľa Gála tie pre Slovensko nikdy nedopadli
dobre. Predčasné voľby sú podľa neho "politickým bojom a nie bojom v uliciach".
"My sme nikdy nepovedali, že sme za predčasné voľby, nastal šum v komunikácii," uviedol Gál s tým,
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že verejnosť by toto rozhodnutie mala hodnotiť s odstupom času. Nepáči sa mu, že opozícia s istotou
spája politické špičky s mafiánskym prostredím, "keďže aj jej predstavitelia sa s nimi stýkali". Gál opäť
nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, nepovedal ani, či o tento post záujem má. O
kandidatúre na tento post rozhodne podľa neho predsedníctvo Mosta-Híd v pondelok (19.3.).
SNS si nemyslí že v súčasnej politickej situácii je komunikačne v úzadí. "My komunikujeme v rámci
koalície, nechceme si vymieňať odkazy cez médiá," povedal Radovan Baláž z SNS. Pokiaľ je podľa neho
vláda funkčná a takisto aj parlament, SNS nevidí dôvod na predčasné voľby. Baláž tvrdí, že ich nemusí
chcieť každý občan na Slovensku. Opozícii odkázal, že ak chce predčasné voľby, nech sa zaoberá
referendom. Tej takisto odporučil, aby niektorí poslanci z jej radov mali väčší kus sebareflexie a uvažovali
nad tým, aby sa rozlúčili s politickým životom.
Opozičná SaS trvá na predčasných voľbách, označila ich za poctivé riešenie. "Demisia Roberta Fica a
odchod Roberta Kaliňáka nestačí," povedala Jana Kiššová z SaS s tým, že súčasné zloženie vlády a
parlamentu nemá dôveru ľudu. "Ja pritom netvrdím, že tí, čo vládnu dnes, nech idú preč. SaS je za to,
nech ľudia nanovo povedia, kto má viesť túto krajinu," vysvetlila. Nesúhlasí s Gálom, že Most-Híd
neurobil podvod na voličoch. "Potom by ste to nemuseli tak siahodlho vysvetľovať," odkázala mu.
Jánovi Budajovi z OĽaNO sa nepáči, ako vládni predstavitelia pristupujú k situácii, ktorá vznikla po
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Počúvame tu o Sorosovi, štátnom prevrate, je to
nedôstojné," povedal. Neverí, že Peter Pellegrini bude v role budúceho premiéra autonómny.
"Dočkali sme sa Ficovho úškrnu, aj slepý vidí, že sa chystá naďalej vládnuť," uviedol s tým, že má pri
ňom pocit, ako keby vypadol z reálnej skutočnosti. Smer-SD je podľa neho zodpovedný za to, o čom
Kuciak písal vo svojich článkoch. "A verím, že prezident Andrej Kiska dával pánovi Pellegrinimu
poverenie na zostavenie vlády s úmyslom, že čaká, že bude pre ľudí dôveryhodná. Ak ale podľa neho
bude novým ministrom vnútra "Kaliňákova bábka", tak nepredpokladá, že dôjde k zmenám.
B. Bugár: Podporujem G. Gála ako budúceho ministra spravodlivosti
Bratislava 18. marca (TASR) - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár podporuje súčasného šéfa
poslaneckého klubu strany Gábora Gála ako budúceho ministra spravodlivosti po odchode Lucie
Žitňanskej (Most-Híd). Povedal to v mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza s tým, že konečné
slovo bude mať pondelkové (19.3.) predsedníctvo strany. Zároveň uviedol, že možnosť odchodu z vlády
alebo napokon vynútený odchod premiéra Roberta Fica (Smer-SD), čo znamená novú vládu, je vlastne to
isté. Bugár tak obhajoval konanie svojej strany na základe uznesenia republikovej rady, podľa ktorého
Most-Híd buď vyrokuje predčasné voľby, alebo odchádza z koalície. Tretia veta hovorila, že v prípade
vývoja udalostí má rozhodnúť predsedníctvo. Predseda opozičnej SaS Richard Sulík to však vidí tak, že
Bugár zotrvaním v koalícii opäť sklamal veľa ľudí v tejto krajine. "Béla Bugár je škaredou tvárou tohto
divadla," odkázal. Bugár reagoval, že chápe ulicu. "Ale to, čo robí opozícia, že burcuje? Že dostávame
výhražné listy? Toto robí opozícia, nie ulica. Tá chce slušné Slovensko," povedal predseda Mosta-Híd.
Zároveň tvrdí, že ulica chce vyšetrenie úkladnej vraždy, ale opozícia to len zneužíva a bojí sa nových
strán ako Progresívne Slovensko. "Preto chcete čo najrýchlejšie predčasné voľby," myslí si. Sulík je však
presvedčený, že slušní ľudia mali očakávanie, že Bugár bude mať po viac ako 20 rokoch v politike
hodnoty. "Rozhodli ste sa obetovať stranu, hodiť všetky nádeje ľudí do koša. Spravili ste niečo strašné a
postupom času vám to dôjde. Ešte stále však môžte niečo urobiť, ak za pár dní nezahlasujete za dôveru
tejto bábkovej vláde," prízvukoval s tým, že podľa jeho slov sa Peter Pellegrini (Smer-SD) ako premiér
vždy bude chodiť pýtať predsedu Smeru-SD Roberta Fica, čo si môže o danej veci myslieť.
Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová vidí dve priority. "Prvou je nezávislé
vyšetrenie vraždy novinára. Ako je možné, že po troch týždňoch je na poste policajného prezidenta stále
človek, o ktorom Ján Kuciak písal a ktorého švagor je oligarchom Smeru-SD a o ňom písal Ján Kuciak
tiež. Druhá vec je sloboda novinárov," povedala. Remišová zároveň tvrdí, že ľudia majú právo rozhodnúť
sa v predčasných voľbách a požadovať slušnú alternatívu. "Ja ľuďom verím a k akýmkoľvek voľbám
budeme pristupovať s pokorou bez ohľadu na to, kedy budú. Urobíme všetko preto, aby sme slušnú
alternatívu ľuďom ponúkli," podotkla. Bugár zdôraznil, že na predčasné voľby nie je v parlamente 90
hlasov a pýtal sa, ako môže robiť slušnú politiku hnutie OĽaNO, na čele ktorého stojí daňový podvodník
Igor Matovič. "Obviňujú všetkých ostatných. Samozrejme, sú tu emócie, ale ja tu nie som na to, aby som
sa dohadovala s pánom Bugárom. Tak, ako sú novinári rôzni, sú rôzni aj politici. Každý komunikuje
spôsobom, aký mu je vlastný," dodala Remišová.
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T.Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii, naznačil Most-Híd aj SNS
Bratislava 18. marca (TASR) - Policajný prezident Tibor Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii.
Naznačili to SNS aj Most-Híd v relácii televízie TA3 V politike. "Ja by som v tejto funkcii už na jeho mieste
nebol," povedal Radovan Baláž z SNS. "Je neželané a nepredstaviteľné, aby ľudia, ktorí mali v takejto
miere nedôveru ľudí, zostali na svojich funkciách," povedal na adresu policajného prezidenta Gábor Gál z
Mosta-Híd. Gál povedal, že Most-Híd chce v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta,
takisto je za nezávislosť policajnej inšpekcie. "Na zmenu systému voľby sme už dostali návrh z
ministerstva vnútra, no nie je veľmi dobrý," povedal Gál. Ten je zvedavý na meno nového ministra vnútra
s tým, že "táto téma je otvorená a vôľa na zmenu v Moste-Híd je".
"My sa takisto nebránime zmene voľby policajného prezidenta," uviedol Baláž z SNS. Treba ju podľa
neho stransparentniť. "Takisto by som si ale počkal, kto bude novým šéfom rezortu vnútra, treba sa o tom
baviť v rámci koalície," vysvetlil Baláž. Ľuboš Blaha zo Smeru-SD Gašpara obhajoval, nebol na jeho
adresu kritický. Podľa neho "teraz sa bude za nedôveryhodného považovať každý nominant vlády na túto
funkciu". "Tu nejde o osobu Tibora Gašpara," vysvetlil s tým, "že sa tu dejú rôzne mediálne hry za účelom
rozbitia štátu". Blaha si nemyslí si, že súčasná situácia sa dá vyriešiť tým, že vláda, ktorá je zodpovedná
za bezpečnosť krajiny, bude zbavená možnosti riešiť personálnu politiku v oblasti bezpečnosti a polície.
SaS a OĽaNO v diskusnej relácii ocenili, že aspoň v tomto má časť koalície štipku kontaktu so zemou.
P. Pellegrini: Ministrom vnútra by nemal byť dlhoročný straník
Bratislava 18. marca (TASR) - Nový minister vnútra, ktorý nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD),
by mal byť v rezorte už zorientovaný. V mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza to vyhlásil Peter
Pellegrini (Smer-SD) poverený zostavením novej vlády s tým, že preferuje niekoho, kto nie je dlhoročný
straník.
"Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký funkcionár strany. Musí to byť človek so
skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme našli človeka, ktorý sa nebude
zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať nárok na žiadnych sto dní,"
povedal. Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel. "Ak by sme
sa k tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho
výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini. Na druhej strane je
za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období. V súvislosti s menom
poslanca Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý sa spomína ako nový minister kultúry, Pellegrini poznamenal,
že v pondelok (19.3.) napoludnie zasadne predsedníctvo Smeru-SD, kde sa rozhodne. "Počítam, že o
jednej hodine vám oznámime, kto bude nominantnom na túto stoličku," avizoval.
SNS má zároveň v pondelok ráno oznámiť, či si ponecháva všetkých troch aktuálnych ministrov. Ak
ich bude chcieť ponechať, Pellegrini s tým problém nemá. Následne v pondelok popoludní či v utorok
(20.3.) ráno by išiel prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. A už v stredu (21.3.) by
mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.
Aktuálny vicepremiér v demisii uistil, že ak ho prezident vymenuje za predsedu vlády, tak určite bude
riadny premiér. "Treba si uvedomiť, že Robert Fico ostáva predsedom najsilnejšej strany. Preto je
logickým partnerom na rokovania aj pre predsedov iných strán. Takáto dvojkombinácia je bežná nielen v
EÚ, ale už aj SR mala takú vládu. Iveta Radičová nebola ako premiérka predsedníčkou strany,"
pripomenul. To, že ho Fico v prezidentskom paláci nepustil v paláci k slovu, Pellegrini ako problém nevidí.
"Ja som hovoriť nič nechcel. Ak sa situácia bude vyvíjať tak, ako je dohodnuté, budem mať čas toho
porozprávať až až. Ak dostanem dôveru, mám jasnú predstavu, ako by sa mala riadiť krajina ďalšie
volebné obdobie," deklaroval. Pellegrinimu sa však nepozdával ceremoniál, ktorý sprevádzal Ficovu
demisiu. "Bol som svedkom demisií rôznych ministrov a vždy to malo nejakú formu. Či už príhovor
prezidenta, príhovor odchádzajúcich, hymna. Nech si ľudia urobia názor, ako to prebiehalo. Zo strany
prezidentského paláca som to vnímal ako nehodné," dodal.
Koncert pre Jána a Martinu sa uskutoční len v Nitre, v Košiciach ho zrušili
Nitra 18. marca (TASR) - Koncert pre Jána a Martinu sa v nedeľu podvečer uskutoční len v Nitre.
Plánovaný bol aj v Košiciach, pre zlé poveternostné podmienky ho však presunuli na budúci týždeň.
"Ján Kuciak a Martina Kušnírová sa spoznali v Nitre, kde študovali na Filozofickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa. Preto si chceme uctiť ich pamiatku aj v tomto meste," informoval za organizátorov
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podujatia Anton Repka. Z tejto univerzity pochádza aj pedagóg Július Fujak, ktorý koncert otvorí piesňou
Ľalia poľná od Mariána Vargu. Folklórny súbor Ponitran spolu s ďalším miestnym súborom Zobor
podujatie symbolicky uzavrie.
"Z Nitry sú aj speváčka Katarzia a kapela Fresh Out of The bus. K ním sa pridajú David Koller, Para,
Bez ladu a skladu, Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a Tolstoys," priblížil program. Koncert sa
uskutoční na Svätoplukovom námestí so začiatkom o 17.00 h.
O dva dni neskôr, v utorok 20. marca, je naplánovaný koncert aj v Bratislave, konkrétne v kostole
Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 so začiatkom o 18.00 h. Pripravuje ho tím festivalu Konvergencie. Zaznejú
na ňom skladby od Antonína Dvořáka, Johna Tavenera, Ilju Zeljenku, Romana Bergera, Vladimíra
Godára, Mariána Vargu, Arvo Pärta a Borisa Lenka.
"Hlavným posolstvom koncertov je spolupatričnosť s rodinami Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka a
spolupatričnosť s ľuďmi, ktorým záleží na našej krajine. Vražda Martiny a Jána je tragédiou, ktorá nás
hlboko zasiahla. Umenie potrebuje pre svoju plnohodnotnú existenciu slobodu, za ktorej obranu zomreli
Martina s Jánom. Koncertmi im chceme vzdať úctu," povedal ich spoluorganizátor Michal Kaščák.
V metropole východu sa koncert uskutoční budúci víkend v nedeľu 25. marca na rovnakom mieste,
teda pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Realizovali ich už v Bratislave, Žiline a Prešove.
Spájanie progresívcov a SPOLU je opäť otvorenou otázkou
Bratislava 18. marca (TASR) - Spájanie mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a
SPOLU - občianska demokracia je nateraz otvorená otázka. Možnosť predčasných parlamentných volieb,
ktorá bola pred niekoľkými dňami reálna, totiž nateraz pominula. Strany si tak počkajú na ďalší vývoj.
"V čase, keď sa predčasné voľby javili ako pravdepodobný scenár, naše predsedníctvo jednomyseľne
schválilo začatie predbežných rokovaní o spoločnom postupe so stranou SPOLU. V dnešnej situácii, keď
sa rozpadá dôvera v štát a politiku, je povinnosťou demokratických opozičných síl, aby k sebe hľadali
cestu a dokázali sa spojiť pre väčšiu vec," povedala pre TASR podpredsedníčka Progresívneho
Slovenska Zuzana Čaputová. Rokovania o predvolebnej koalícii so stranou SPOLU tak označila za
otvorenú otázku.
Aj hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková odkázala, že o otázke spoločného postupu do volieb sa
rokovalo pre prípad júlových predčasných volieb. "Progresívne Slovensko je náš strategický partner, ktorý
je nám na politickej scéne najbližší a budeme spolupracovať naďalej. Ak SPOLU prijme také rozhodnutie,
budeme verejnosť informovať," dodala.
V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko
pod hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, SPOLU 1,1 percenta. Na vstup do
parlamentu je potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až
sedem percent hlasov.
Avizované stretnutie Peter Pellegriniho, ktorý je poverený zostavením novej vlády, s predsedom
Národnej rady SR a predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom sa z dôvodu zmeny
pracovného programu posúva na pondelok 19. 3. 2018 o 9:00 hod. Témou stretnutia bude zostavovanie
novej vlády.
Raši rešpektuje právo zhromažďovať sa,Kollár hovorí, že ľudia sa nedajú oklamať
Bratislava 17. marca (TASR) - Ľudia majú právo legitímne sa zhromažďovať v uliciach, je to súčasť
vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti. Zhodli sa na tom Richard Raši zo Smeru-SD a Jaroslav
Paška z SNS v reakcii na piatkové zhromaždenia v desiatkach slovenských miest za slušné Slovensko.
Opozícia to zase vníma ako signál, že ľudia sa cítia byť oklamaní.
"Protesty sú legitímnou súčasťou vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti a sú v krajinách
vyspelej Európy pomerne časté. Na druhej strane mame parlamentnú demokraciu na základe volieb v
roku 2016 a väčšina poslancov deklarovala zatiaľ podporu vzniku novej vlády," uviedol Raši.
Podpredseda SNS Jaroslav Paška tvrdí, že nepokoj v spoločnosti sa snaží využiť opozícia. "A to na
svoje rýchle politické zviditeľnenie sa," uviedol. Považuje za dôležité, "aby politické špičky v parlamente a
vláde dokázali v spoločnosti zabezpečiť zmier a verí, že sa im to podarí". Smrť novinára Jána Kuciaka a
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je podľa neho vec, "s ktorou sa spoločnosť bude veľmi dlho
vyrovnávať, ak sa s tým vôbec vyrovná".
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"Ak si koaliční predstavitelia myslia, že ľudí ľahko obabrú, tak sa škaredo zmýlili," napísal na
Facebooku šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Fakt majú stále pocit, že predčasné voľby chce len
opozícia?," reaguje na piatkové zhromaždenia podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na Facebooku. Šéf
SaS Richard Sulík je takisto za predčasné voľby, podľa neho to však treba dosiahnuť na základe
rozhodnutia Národnej rady SR. Pustiť sa do referenda o predčasných voľbách nepovažuje za rozumné,
pretože z časového hľadiska je to neefektívne.
Monitor: Firmy D. Rodu, A. Vadalu a ich príbuzných získali od štátu 68 mil. eur
Bratislava 17. marca (TASR) - Firmy talianskych podnikateľov, ktoré sú podozrivé z napojenia na
mafiánsku skupinou `Ndrangheta, získali od roku 2004 od štátu poľnohospodárske dotácie za takmer 68
miliónov eur. Informoval o tom denník Sme.
Najvyššiu sumu, viac ako 10,8 milióna eur, dostala spoločnosť Agrokomplex Humenné. Pôvodne v nej
bol konateľom Diego Roda, v roku 2016 ju však previedol na svoju dcéru Elisabettu Roda, manželku
Antonia Vadalu, a ďalšiu príbuznú, píše denník.
Rodovým firmám štát dokopy vyplatil viac ako 55 miliónov eur, Vadalovým 1,9 milióna eur. Zvyšných
viac ako desať miliónov eur dostali ostatné spoločnosti rodinných príslušníkov Rodu a Vadalu, uvádza
denník.
Prehľad poľnohospodárskych dotácií pre týchto podnikateľov sprístupnilo ministerstvo
pôdohospodárstva a pridružená štátna Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vyplácanie dotácií
administruje. Skutočná suma dotácií pre Rodovcov, Vadalovcov a ich rodiny môže byť ešte vyššia, v
súhrne sú totiž len firmy, ktoré tieto osoby priamo kontrolujú.
Roda spájanie s mafiou odmieta. Polícia ho však od roku 2002 vyšetrovala až v 45 prípadoch, väčšina
sa týkala daní.
Prezident: SR potrebuje nepolarizujúcu vládu, v ktorej sa bude dať každému veriť
Bratislava 17. marca (TASR) - Slovensko potrebuje nepolarizujúcu vládu. Tvrdí to prezident SR Andrej
Kiska po piatkových zhromaždeniach v uliciach, na ktoré prišli desaťtisíce ľudí.
"Potrebujeme takú vládu, v ktorej budeme môcť každému členovi veriť, že urobí všetky kroky na rýchle
vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej," napísal Kiska na
Facebooku. "Len takáto vláda sa môže usilovať o dôveru moju a potom o dôveru Národnej rady a
verejnosti," doplnil Kiska s tým, že je pripravený dôsledne využívať všetky ústavné právomoci hlavy štátu.
Kiska tento týždeň prijal do rúk demisiu Roberta Fica. Zostavením novej vlády poveril Petra
Pellegriniho, argumentoval tým, že Pellegrini mu doniesol podpisy 79 poslancov parlamentu, ktorí mu ako
možnému premiérovi vyjadrili podporu. Žiadna iná väčšina potrebná na vládnutie v súčasnosti podľa
Kisku neexistuje.
Pellegrini už avizoval, že začína rokovania o zostavení nového kabinetu, sľúbil, že to bude vec dní a
nie mesiacov. "Chcem sa poďakovať všetkým za pokojný priebeh zhromaždení," napísal na Facebooku v
reakcii na piatkové udalosti. Ľudia v uliciach politikom odkázali, že demisia Roberta Fica im nestačí.
G.Gál: Most-Híd bude stále tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta
Bratislava 17. marca (TASR) - Most-Híd bude v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného
prezidenta v parlamente. Povedal to šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál v diskusnej relácii
RTVS Sobotné dialógy.
Gál jasne nepovedal, či by mal súčasný policajný prezident Tibor Gašpar skončiť vo funkcii. "Prospelo
by však, aby ľudia, o ktorých má verejnosť pochybnosti, sami zvážili, či majú zotrvať," uviedol. Gál
potvrdil, že jednou z dávnejších požiadaviek Mosta-Híd bolo, aby rezort vnútra nepatril pod Smer-SD.
"Lenže politika nie je o želaniach, ale o možnostiach," uviedol Gál. Je však presvedčený, že aj Smer-SD
má eminentný záujem o nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.
Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd si nemyslí, že strana, v ktorej pôsobí, urobila podvod na voličoch.
V súčasnej politickej situácii im demisia premiéra prišla ako najlepšia možnosť s tým, že na predčasné
voľby nebola v koalícii dostatočná politická vôľa, "ale Most-Híd sa ich nebál".
Rozhodnutie Mosta-Híd akceptovať demisiu Roberta Fica časom podľa neho bude môcť zhodnotiť aj
verejnosť. Potvrdil, že medzi základnú požiadavku z regionálnych štruktúr nepatrila demisia Roberta Fica,
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ale "iba" odchod Roberta Kaliňáka z ministra vnútra.
Gál obhajoval Petra Pellegriniho v roli budúceho premiéra. Myslí si, že bude autonómny s tým, že má
možnosť sa "postaviť sa na zadné". Odvolal sa pritom na situáciu, v ktorej bola Iveta Radičová. "Čiže,
keď bola premiérkou, no zároveň nebola predsedníčkou strany," vysvetlil.
Gál nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, o nomináciách sa podľa neho ešte rozhoduje.
Uviedol však, že nový šéf tohto rezortu bude tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta. O zmenách
na postoch, ktorými strana disponuje, rozhodne podľa Gála každá strana. V rámci koalície sa potom o
nomináciách bude diskutovať. Neodpovedal na otázku, či majú politické strany právo veta na iné strany.
"Urobili ste podvod na voličoch, prisvojili ste si praktiky šmejdov," odkázal Gálovi podpredseda SaS
Ľubomír Galko. V súčasnej politickej situácii označil za jediné poctivé riešenie predčasné voľby. Galko si
myslí, že tie aj nakoniec budú, tlak ulice je podľa neho silný. "Pretože súčasné zloženie Národnej rady
nereprezentuje vôľu voličov, treba dať ľuďom šancu," uviedol Galko.
Podpredseda SaS, naopak, neverí v autonómnosť Petra Pellegriniho. Nazval ho "pajácom v rukách
šéfa Smeru-SD Roberta Fica". Most-Híd ide už podľa Galka do politického krachu. Neverí, že v súčasnej
politickej situácii dôjde k vyšetrenie vraždy Kuciaka a jeho snúbenice.
Galko si myslí, že opozícia vie byť alternatívou voči súčasnej koalícii. Na tvrdenie, že aj niektorí z
opozície majú minulosť spojenú s mafiánskym prostredím, Galko odpovedal, že niektorí si už odvtedy
získali dôveru ľudí cez voľby a iní, nech sa o dôveru vo voľbách uchádzajú.
Ľudia sa cítia byť oklamaní, tlak z ulice zrejme tak rýchlo neutíchne
Bratislava 17. marca (TASR) - Piatkové zhromaždenia (16.3.) v desiatkach slovenských miest volajúce
po slušnom Slovensku mali inú príchuť ako tie predchádzajúce. Desaťtisíce ľudí sa cítili byť oklamaní
politickou elitou, už nejde "iba" o to, že sú frustrovaní. Myslí si to sociológ Michal Vašečka.
"Prišli totiž k poznaniu, že arogancia moci je nekonečná a že mnohí politici nepochopili vôbec nič,"
uviedol Vašečka. Ten predpokladá, že sila protestov sa môže ešte stupňovať, "uvidí sa po zložení novej
vlády". Tlak ulice môže mať podľa neho na politikov účinok. "A to na niektorých poslancov Smeru-SD aj
Mosta-Híd, môžu dôjsť k presvedčeniu, že situácia takto ďalej nemôže pokračovať," myslí si Vašečka.
Sociológ ale tvrdí, že u Roberta Fica (Smer-SD) si nie je istý, či pocity ľudí v uliciach chápe. "Pretože
on je technik moci, úprimne nerozumie emóciám ľudí, ktorí boli v piatok v uliciach. On si naozaj môže
myslieť, že tlak je organizovaný zo zahraničia, odzrkadľuje to totiž jeho svet technokratického myslenia v
politike," povedal Vašečka. "Ak si ale niekto myslí, tlak z ulice upadne do dvoch týždňov, mýli sa," doplnil.
Podľa sociológa bude zaujímavé sledovať aj zahraničné elity v kontexte vnútropolitickej situácie na
Slovensku. "Napríklad Európska komisia môže nejakým zásadným spôsobom vstúpiť do čerpania
eurofondov," zamyslel sa Vašečka.
Bratislava: Desaťtisíce ľudí na Námestí SNP žiadali predčasné voľby
foto: Dalito.skBratislava 16. marca (TASR) - V centre Bratislavy na Námestí SNP sa v piatok podvečer
zišli desaťtisíce ľudí. Na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko spoločne žiadali predčasné
voľby na Slovensku a dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. Zhruba dvojhodinové občianske zhromaždenie prebehlo pokojne a do jeho
oficiálneho konca ho nenarušili incidenty. Organizátori odhadli, že demonštrácie sa zúčastnilo viac ľudí
ako minulý piatok, vtedy ich do centra prišlo okolo 50.000.
Ľudia na zhromaždení opakovane skandovali heslá ako "Dosť bolo Smeru" či "Predčasné voľby" a
štrngali kľúčmi. Viacerí držali v rukách transparenty s nápismi, ktoré vyzývali k spravodlivosti a slušnosti v
krajine či k odchodu súčasnej vlády. Zhromaždenia mali podľa organizátorov v desiatkach miest na
Slovensku i v zahraničí opäť pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby žili v krajine, kde
korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na organizovaný zločin. "To,
čo sa vo štvrtok (15.3.) stalo, považujeme len za výmenu figúrok. Robert Fico sám povedal, že nikam
nejde. Požiadavka dnešného zhromaždenia je preto vytvorenie novej dôveryhodnej vlády, ktorá by mala
vzísť z predčasných volieb," povedal pre TASR jeden z organizátorov zhromaždenia Peter Nagy.
Na pódiu vystúpili viacerí hudobníci i známi slovenskí herci, ktorí prišli ľudí povzbudiť. Herec Juraj
Kemka povedal, že spoločnosť nepotrebuje od súčasnej vlády "kozmetické úpravy", chce slušnú krajinu.
Bývalý dlhoročný parlamentný poslanec František Mikloško vyhlásil, že revolúciu, ktorú začali rodičia,
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musia teraz dokončiť ich deti. "V týchto dňoch sa zrodil generačný výkrik a ideál. Marec 2018 si navždy
zapamätáme, bude strašiť tých, čo chcú zneužiť svoju moc," skonštatoval. Slovensko musí podľa jeho
slov zostať krajinou slobodných ľudí. Podľa herca Lukáša Latináka sa stále nevyriešila ani vražda
novinára a ani kauzy, na ktoré upozornil. "Oni naťahujú čas a potrebujú nejaké dva roky na to, aby
upratali za sebou. Je mi z toho smutno, ale to čo vidíme dnes na námestí, nám dáva nádej," uviedol.
Po oficiálnom skončení zhromaždenia sa niekoľko desiatok ľudí presunulo pred Úrad vlády SR, kde
skandovali heslá, ukladali transparenty pred hlavnú bránu či zapaľovali sviečky. Nie je jasné, či sa
zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko uskutočnia aj na budúci týždeň. Organizátori budú o
ďalších krokoch informovať.
Skalica: Oproti minulému týždňu zhromaždených na proteste pribudlo
Skalica 16. marca (TASR) - V Skalici sa na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na
Námestí Slobody zišlo napriek nevľúdnemu počasiu približne 800 ľudí, čo je o 200 viac oproti
zhromaždeniu v minulom týždni.
V úvode organizátori pripomenuli, že zhromaždenia sa začali predovšetkým pre to, aby sa dôsledne
prešetrila vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň
poukázali, že novinári v uplynulých dňoch žiadali vyjadrenia jednotlivých ministerstiev k správe
Európskeho parlamentu, ktorá kritizuje pomery na Slovensku, ale napriek snahe odpovede nedostali.
Organizátorom zaslal list aj emeritný biskup Róbert Bezák, v ktorom pripomenul, že žijeme dôležitý
čas, keď sa opäť stávame vnímaví voči pravde, spravodlivosti, právu a ľudskej dôstojnosti. "Nedajme si
zobrať ten vzácny čas, keď opäť vidíme, počujeme a získavame svoju dôstojnosť," odznelo vo vyhlásení
Bezáka.
Na pódiu vystúpil aj učiteľ skalického gymnázia Marek Šefčík. "Mám tri deti, ktoré vychovávam a
chcem im ukazovať dobré príklady. Už 16 rokov učím a stretávam sa s mladými ľuďmi. Ale ako môžeme
my rodičia vychovávať deti a hovoriť im o sile pravdy, čestnosti a charakteru, keď nám politické špičky
ukazujú pravý opak," položil otázku.
Organizátori sú pripravení pokračovať i v ďalších aktivitách v Skalici. "Videli ste už druhýkrát, aká tu
bola účasť. Myslím si, že ľudia budú bojovať za svoju pravdu aj naďalej," povedala po skončení akcie
jedna z organizátoriek.
Košice: Tisíce ľudí opäť demonštrovali v centre mesta Za slušné Slovensko
Košice 16. marca (TASR) - Tisíce ľudí prišli opäť po týždni v piatok do centra Košíc na zhromaždenie
Postavme sa za slušné Slovensko. Podujatie na Hlavnej ulici sprevádzané daždivým počasím prebehlo
pokojne a bez incidentov.
"Dôvera v právny štát dosiaľ nebola obnovená. Iné východisko ako predčasné voľby momentálne
nevidíme," uviedol pre novinárov spoluorganizátor protestu Igor Kupec. Aktuálne zmeny vo vláde podľa
neho nie sú zásadnou rekonštrukciou, o ktorej sa predtým hovorilo. "Tým, že došlo ku kozmetickým
zmenám a že si tam presadli z jednej stoličky na druhú, to nie je odkaz pre verejnosť, že ten systém,
ktorý tu funguje, sa zmení a že dôjde k nezávislému vyšetreniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej a všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal," povedal.
Organizátori odhadli počet účastníkov na 10.000 až 13.000. Na pódiu pri Dolnej bráne vystúpili
predstavitelia novinárov, učiteľov a študentov, ako aj matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová.
Kritizovali pomery v štáte a vyjadrili nedôveru voči vláde i systému v štáte s potrebou zmien, ktoré by ju
obnovili, vrátane predčasných volieb. Medzi požiadavkami zaznelo aj odstúpenie policajného prezidenta
Tibora Gašpara a šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. "Dosť bolo Fica!" či "Nestačí" skandoval
dav k demisii premiéra Roberta Fica.
Ľuďom sa cez listy prihovoril aj emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák či poradca prezidenta a
bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák. V protestoch organizátori mienia pokračovať, dokiaľ
podľa nich nedôjde k zásadným zmenám.
Žiar nad Hronom: Námestie opäť zaplnili ľudia požadujúci slušné Slovensko
Žiar nad Hronom 16. marca (TASR) - Dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej, vyšetrenie káuz, na ktorých zavraždený novinár pracoval, či dôveryhodnú vládu bez účasti
politických strán, u ktorých členov existuje podozrenie z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. To
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sú požiadavky, ktoré odzneli z úst organizátorov piatkového zhromaždenia Postavme sa za slušné
Slovensko v Žiari nad Hronom.
"Odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka a demisia Roberta Fica nestačí. Ich odchod musí byť len
začiatkom. Začiatkom veľkého upratovania, pretože je legitímnou požiadavkou občianskej verejnosti, aby
sme žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom, kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na
organizovaný zločin," znelo z úst organizátorky Michaely Čillíkovej.
Miestnych neodradilo ani daždivé počasie, na Námestí Matice slovenskej sa ich zišlo podľa odhadov
okolo 300. V dave ľudí sa našli aj takí, ktorí do Žiaru nad Hronom prišli z okolitých miest. Podporu
organizátorom vyjadrila aj početná skupina ľudí z neďalekej Kremnice, spisovateľ Ondrej Kalamár zo
Zvolena či študenti miestneho gymnázia.
Na námestí nechýbali mladí, ale ani starší, ktorí stáli v prvých radoch a neváhali svoj názor povedať aj
nahlas. Vyjadriť svoj nesúhlasný postoj s politikou súčasnej vlády prišla na zhromaždenie aj Darina zo
Žiaru nad Hronom. Udalosti posledných dní považuje za údes a pľuvanec všetkým ľuďom na Slovensku.
Aj napriek tomu, že by chcela, aby verejné zhromaždenia v slovenských mestách situáciu pomohli
zmeniť, je skeptická, že sa tak stane.
Nitra: Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa zišli opäť tisícky ľudí
Nitra 16. marca (TASR) - Približne 3000 ľudí sa v piatok v Nitre opätovne zišlo na zhromaždení
Postavme sa za slušné Slovensko. Účastníkom sa na Svätoplukovom námestí prihovorili zástupcovia
mimovládnych organizácií, spoločenského a kultúrneho života, občianski aktivisti i podnikatelia.
Organizátorov zo zoskupenia Občania pre Nitru prišli podporiť aj herci Divadla Andreja Bagara i
Nového divadla v Nitre. Transparentmi podporili zhromaždenie aj študenti a pracovníci Univerzity
Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Účastníci žiadali dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny
Kušnírovej. Zároveň požadovali predčasné voľby i odchod čelných predstaviteľov polície. "Odišiel Robert
Fico i Robert Kaliňák, ale odišli s takou aroganciou moci, že sa ich odchodom nič nedoriešilo. Žiadame,
aby vláda prevzala politickú moc za dve vraždy. Žiadnymi kozmetickými úpravami sa nedá vyliečiť strata
dôvery voči vláde, neveríme im už," uviedla Ľubica Lachká z Komory mimovládnych organizácií. Rečníci
na pódiu vyzývali ľudí, aby v protestoch vydržali až do splnenia ich požiadaviek.
"Zabili nám brata a zabili nám sestru, dvoch členov našej rodiny, nášho národa, tých najcennejších,
ktorí bojovali tak, že za nás položili život. Najhoršie by bolo, keby sa nás raz naše deti museli pýtať: dvaja
ľudia za vás položili život a vy ste zostali ticho?" povedal podnikateľ Karol Stýblo.
"Musíme rozhodne vytýčiť politikom hranice. Hranice je dobré vytyčovať v každom vzťahu, chránia to,
čo je pre nás dôležité a tieto hranice boli prekročené veľmi výrazne. To, prečo sme sa tu zišli, je obrana
hodnôt, ktorým veríme, a hovoríme, dosť," povedala sociálna aktivistka Madla Rjabininová.
B. Bystrica: Z tribúny znela obava, že nová vláda bude mať aj "krstného otca"
Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Viac ako tri tisícky ľudí prišli aj tento piatok na banskobystrické
Námestie SNP, aby sa postavili za slušné Slovensko a v daždivom počasí vyjadrili aj nesúhlas s
politickými udalosťami minulých dní. Z davu sa ozývalo skandovanie za predčasné voľby a z tribúny zasa
obava, že nová vláda bude mať aj "krstného otca".
"Kto tvrdí, že toto bude koniec? Toto je len a len začiatok. Bez toho, čo sa tu dialo minulý piatok, by
premiér nikdy nerezignoval. Jeden jediný protest ho donútil vzdať sa svojej funkcie, aj keď iba naoko. My
sa nedáme opiť rožkom. Musíme pokračovať a dať jasne najavo, že nie sme idioti a nenecháme sa
uchlácholiť týmito kvázi riešeniami," zdôraznili rečníci.
Na zhromaždení vystúpila aj bývala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. "Veľa ľuďom sa zdalo,
že sme boli vo štvrtok dobehnutí. No tak život ide ďalej a my pôjdeme ďalej tiež. Veľmi ma mrzí, že
odkedy sme sa dozvedeli smutnú správu o dvojnásobnej vražde, nepočula som z vládnych úst
ospravedlnenie. Ani raz nepovedali, prepáčte Slovensko, že sme tak strašne zlyhali. Prepáčte, že sme
zlyhali tak strašne, že desaťtisíce ľudí neveria, že vražda Jána a Martiny bude riadne vyšetrená. Nikto
nepovedal, prepáčte nám ľudia za to, že neveríte tomuto štátu a jeho orgánom po našej takmer
desaťročnej absolútnej vláde, neveríte polícii, neveríte súdom," konštatovala v prejave Dubovcová.
Ako uviedla, preto chcú ľudia zmenu, preto chcú, aby tu bolo lepšie, aby mohli veriť štátu a bolo tu
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slušné Slovensko. Nemá dôveru v to, že keď sa nikto doteraz neospravedlnil za zlyhanie, že "tento klon
starej vlády to urobí".
Podľa nej to ešte nie je všetko stratené. Len štyri - päť poslaneckých hlasov, ktoré rozhodnú o dôvere
novej vláde, nás delí od slušného Slovenska. "Ak ju dostane, potom sme tu ešte my. Budeme pozorne
sledovať všetko, čo navrhuje, predkladá, aby nás zasa neoklamali. Budeme sa im pozerať na prsty, ako
robia, ako riešia korupciu, ako sa nakladá s eurofondmi, ako sa vyšetruje, ako súdi. Musíme to všetci
vydržať," dodala bývalá ombudsmanka.
Trnava: Pred radnicou okolo 2000 nespokojných Trnavčanov skandovalo heslá
Trnava 16. marca (TASR) - Trnavskú Hlavnú ulicu pred radnicou zaplnilo v piatok popoludní zhruba
2000 Trnavčanov, ktorí prišli vyjadriť svoju nespokojnosť s vývinom na slovenskej politickej scéne. Že
rekonštrukcia vlády s novým premiérom nezodpovedá ich predstavám o demokratickom štáte a jeho
riadení, prejavili nielen pokrikmi, štrnganím kľúčov, ale aj transparentmi. V porovnaní s mítingom spred
týždňa ich bolo viac a ich obsah bol ostrejší.
"Zlodeji patria do basy a nie do politiky, Nemáte dôveru-nemáte česť-ako nás potom chcete viesť?,
Rozchodí to a kradne ďalej, Chceme opäť veriť v štát, Zmeníme smer, Fico do basy", stálo na
transparentoch, ktoré si účastníci na míting so sebou priniesli. Zhromaždenie Postavme sa za slušné
Slovensko - Trnava zmenilo oproti predchádzajúcemu aj usporiadateľa.
Kým uplynulý piatok to bolo trinásť apolitických združení, v piatok sa na organizáciu podujala jedna
osoba - novinárka Lenka Vančová. Míting moderoval opäť herec trnavského divadla Tomáš Vravník.
Povedal, že sa nachádzame na križovatke. "Všetkým je nám jasné, že náš dom treba vyvetrať, no je
postavený dobre, len mu chýba dobrý správca," uviedol. Dodal, že chceme Slovensko, ktoré sa nebojí
zmeniť, také, čo si ctí demokraciu, ktorej základom je dialóg. "Byť občanom neznamená schovávať sa za
národné symboly a pritom šíriť nenávisť," povedal.
S príhovorom vystúpila za Stredoškolský parlament Ema Srnáková. Povedala, že mladí veria v
zmenu. Vyzvala ľudí, aby neboli apatickí. "Keď politici budú hovoriť, že to nemá zmysel, my
neprestaneme bojovať," uviedla. Magda Švecová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda vyzvala mladých, aby
zostali doma, aby neodchádzali z krajiny, aby sa nebáli klásť otázky a čakali na ne odpovede. Daniel
Duban, vedúci divadelného súboru Disk povedal, že kto má oči, vidí, že čo sa deje teraz na Slovensku, je
len divadlo.
Všetci, ktorí vystúpili, vyjadrili spolu s účastníkmi protestu vôľu zísť sa aj v nasledujúcich dňoch, ak to
bude potrebné. Stretnutie doplnili hudobným vystúpením Tomáš Koppl s herečkou Silviou Soldanovou
Holečkovou a líder skupiny Hudba z Marsu Michal Štofej. V závere všetci zaspievali slovenskú hymnu a
zapálili sviečky pri fotografii zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.
Michalovce: Zemplínčania oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je
Michalovce 16. marca (TASR) - Zemplínčania počas piatkového zhromaždenia Postavme sa za
slušné Slovensko oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je. Svoj názor prišlo pred michalovskú
radnicu podľa organizátorov z Občianskej iniciatívy Zemplína prejaviť približne 500 ľudí. Tí hneď v úvode,
tak ako minulý týždeň, vyzvali prítomných, aby bol priebeh zhromaždenia pokojný. Minútou ticha si uctili
pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.
Pred dav sa postavili štyria rečníci, medzi nimi aj rodičia žiačky zranenej na školskej olympiáde či
aktivista Matej Repel, ktorý bol členom petičného výboru za zachovanie lesa Biela hora v Michalovciach,
tretina ktorého sa mala zmeniť na stavebné pozemky. "Chcel som ľuďom odkázať, aj tým naším
príbehom, že občiansky aktivizmus má zmysel, hoci je to náročné a hoci to trvalo v tomto prípade dva
roky, kým sme niečo dosiahli, ale ten les sme vybojovali pre občanov, respektíve sme zabránili tomu, aby
bol rozparcelovaný. Napriek všetkým tým prekážkam a osočovaniu a problémom, ktoré sme mali, tak sa
to nakoniec podarilo," uviedol pre TASR.
Organizátori tiež prečítali list Zemplínčana Miroslava Surmánka, ktorý bol v rovnakom čase na
zhromaždení v Prahe ako jeden z jeho spoluorganizátorov, ale aj písomný odkaz od arcibiskupa Róberta
Bezáka. Vystúpili tiež dvaja rečníci z davu. V tom bolo vidieť aj transparenty ako "Zobuď sa, Slovensko!",
"Hlas ľudu, hlas boží!" či "Ste: táraji, gágaji a prďúsi!!!". Časť z neho v jednej chvíli aj skandovala "Dosť
bolo Fica". Na záver si všetci spoločne zaspievali slovenskú hymnu.
Organizátori poďakovali ľuďom, že prišli aj v takom nečase a v pokoji vyjadrili, aké ma byť
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Slovensko - "Slušné, pokojné, kde sa majú naozaj ľudia radi". Jeden z nich, novinár Marek Boka, pre
TASR uviedol, že po udalostiach, ktoré sa v tomto týždni odohrali, sa báli, že u ľudí nastane apatia. S
počtom, ktorý prišiel, sú podľa jeho slov spokojní. V zhromaždeniach chcú pokračovať. "Niečo sa musí
zmeniť v tej spoločnosti, lebo toto už nie je demokracia. Pre mňa je prioritou, aby ľudia, ktorí rozkradli
Slovensko, skončili za mrežami," zdôraznil.
Prievidza: Vyjadriť svoj postoj za slušné Slovensko prišlo asi 1500 ľudí
Prievidza 16. marca (TASR) - Odkazy "chceme slušné Slovensko" a "my neodchádzame" odzneli na
zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na Námestí slobody v Prievidzi. Do centra mesta si ich
prišlo vypočuť podľa odhadov organizátorov asi 1500 ľudí rôznych vekových kategórií.
Organizátormi zhromaždenia v metropole hornej Nitry boli občianske združenia Ars Preuge a Berkat.
Verejnosti sa počas neho okrem iných prihovoril režisér Robert Kirchoff, doktorandka študujúca v Prahe
Ivana Rybanská a prostredníctvom videa i novinár a fotograf Juraj Mravec.
Na zhromaždení si verejnosť pripomenula zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu
Martinu Kušnírovú, ich pamiatke venovalo občianske združenie Berkat i premietanie dokumentu o
novinárke Anne Politkovskej na festivale Jeden svet začiatkom tohto týždňa. "Keď vidíte dokument o
vražde ruskej novinárky, v ktorom zaznievajú tie isté slová a tie isté výhovorky a potom jeho výsledkom
je, že vražda sa nevyšetrila, tak si hovoríte, bože, veď toto isté sa udeje u nás. A toto nemôžeme
dopustiť, lebo predsa len doba je iná, navyše, pozícia Putina v Rusku je iná. Popri tých politických
zmenách, vyšetrenie vraždy musí pokročiť," povedal Ivan Sýkora z Berkatu a riaditeľ festivalu Jeden svet.
Udalosti posledného týždňa označil za podvod na občanoch. "Ja dúfam, že aj v rámci celého
Slovenska prebehnú protesty minimálne v takom rozsahu ako minulý týždeň, a tým to bude aj jasná
odpoveď pre súčasnú vládnu moc," ozrejmil.
Počas celej dĺžky zhromaždenia, ktoré sa nieslo v pokojnej atmosfére, pršalo. Minulý týždeň bola
účasť približne rovnaká. "Nemyslím si, že samotná účasť je dôležitá, ale mal som pocit, že atmosféra bola
úžasná. Nakoniec aj keď nám na záver vypadla hraná hymna, tak celé námestie ju dospievalo.
Záverečný potlesk hovoril za všetko," skonštatoval Sýkora. Obe občianske združenia sú pripravené
pokračovať i v ďalších aktivitách v Prievidzi.
Poprad: Miestni opäť podporili protest Za slušné Slovensko, dážď ich neodradil
Poprad 16. marca (TASR) - Po týždni vyšli opäť do ulíc stovky Popradčanov, aby sa pripojili k
zhromaždeniam Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudí neodradilo ani daždivé počasie a pred
obchodným centrom na Námestí sv. Egídia sa ich zhromaždilo približne rovnako ako minulý piatok (9.3.).
Popradčania však boli neporovnateľne hlučnejší, z davu sa často a hlasno ozývali pokriky žiadajúce
predčasné voľby či väzenie pre zodpovedných za korupciu, ale aj vraždu Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej.
"Odchádzajúcemu premiérovi chvíľu po tom, ako odovzdal abdikačné listiny prezidentovi, hral na tvári
úsmev. Pochopili sme. Vládna moc sa iba preskupila a nie je nádej, že by sa vzdala svojho spôsobu
vládnutia. Možno navonok bude menej arogantná, ale očakávať nejakú zásadnú zmenu, je nereálne, a
tak je to stále v našich rukách," povedal vo svojom príhovore miestny učiteľ Pavol Krupka.
Na pódiu okrem neho vystúpili aj dvaja stredoškolskí študenti Petra Lichá a Martin Jenčo. Počas
príhovoru zdôraznili, že sa "nechcú vracať do obdobia, keď sa ľudia nemuseli zaujímať o politiku ani o
veci verejné". "Aj napriek neochote niektorých rozlúčiť sa s mocou a funkciami, my im chceme dať svoje
`zbohom'. Nechceme ďalšie stovky absolventov stredných škôl, ktorí každoročne utečú do zahraničia.
Chceme dôverovať vláde a chceme byť zaťažovaní politikou," povedala Lichá.
Mnoho Popradčanov sa v piatok podvečer zúčastnilo na proteste už tretíkrát a nevylúčili, že do ulíc
vyjdú opäť. Viacerí opýtaní konštatovali, že odstúpenie premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta
Kaliňáka im nestačí. "To len preložili figúrky z jednej strany na druhú, takže nestačí mi to," povedala
Mária Pisárová z Popradu. Boj za slušné Slovensko prišla podporiť aj mladá mamička Ivana, ktorá dúfa,
že takéto protestné zhromaždenia niečo zmenia a do vlády prídu slušní ľudia.
Okrem miestnych prišlo na Námestie sv. Egídia aj niekoľko turistov. "Sme nahnevaní a máme snahu o
zlepšenie tejto situácie, lebo je to hrozné. Poviem to na rovinu, bol som volič strany Sieť, ktorá delegovala
ľudí do tejto koalície, s čím som nesúhlasil. Bol som podvedený vtedy a som podvedený aj teraz,"
konštatoval pán Jablonický, Bratislavčan, ktorý je s partnerkou na dovolenke vo Vysokých Tatrách.
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Na záver protestného zhromaždenia sa Popradčania spoločne s evanjelickým farárom Stanislavom
Gregom pomodlili za lepšie Slovensko a zaspievali slovenskú hymnu. Následne opäť zapálili sviečky pri
pamätníku Jozefa Bonka pri kostole sv. Egídia. "Tým, že som tu, chcem ukázať, že mi to nie je jedno.
Stali sme sa rukojemníkmi vo veľmi neľahkej situácii, keď na jednej strane premiér Fico síce odstúpil, ale
vládnuť bude ďalej, a na druhej strane je tu možnosť predčasných volieb, kde by ale bola voľba veľmi
ťažká," uzatvára Popradčanka Mária.
Dolný Kubín: Na zhromaždení za slušné Slovensko boli stovky ľudí
Dolný Kubín 16. marca (TASR) - Demisiu vlády, očistenie verejného života a dôsledné vyšetrenie
vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej žiadali účastníci piatkového
zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Počet
zúčastnených ľudí dosiahol podľa odhadov hranicu piatich stoviek.
"Prišli sme preto, aby sme ukázali naše stanovisko k tomu, čo sa deje, a aby Slovensko videlo, že aj
malé mestá vedia vyjadriť svoj názor v zmysle kultivovaného nesúhlasu," priblížil organizátor
zhromaždenia Ondrej Bukna. Upozornil aj na dôležitosť eliminácie agresívnych prejavov v spoločnosti. "S
týmto, samozrejme, nemôžem súhlasiť. No chápem frustráciu ľudí, keď vidia, že sa snažia o zmenu a
nakoniec ich aj tak niekto oklame," povedal.
Na pódiu sa okrem organizátora zhromaždeniu prihovorila aj šéfredaktorka MY Oravské noviny Lýdia
Vojtaššáková, vydavateľka viacerých oravských regionálnych novín Anna Lajmonová či herec a
zdravotný klaun Roman Večerek. Práve on v príhovore pripomenul, akú dôležitú úlohu hrá v živote ľudí
pravda a dobro. "Deťom sa snažím odovzdať to, čo ma učili moji rodičia - že človek má v živote konať
dobro a nemá robiť druhým to, čo nechce, aby robili oni jemu," zdôraznil. Podľa neho treba hovoriť
pravdu, aj keď je to občas ťažké, a zlo sa nemá odplácať zlom.
Pokojné zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí bolo rozpustené o 18. hodine zaspievaním
slovenskej hymny.
P. Bystrica: Politici majú slúžiť ľuďom, nie naopak, odkazuje mladá speváčka
Považská Bystrica 16. marca (TASR) - Približne 700 protestujúcich prišlo podľa odhadu organizátorov
v piatok popoludní pred Dom kultúry v Považskej Bystrici vyjadriť nespokojnosť so súčasnou situáciou v
štáte v rámci série celoslovenských zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko.
Podľa organizátora protestu Tomáša Bořutu vychádzajú každý deň na povrch nové skutočnosti o
prepojeniach štátnych činiteľov. "Nepáči sa nám ani prístup vládnej koalície, ktorá ignoruje to, čo žiadajú
ľudia v uliciach. Som milo prekvapený reakciami ľudí, cítia spolupatričnosť s pozostalými po Jánovi
Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Naozaj tá Považská Bystrica nikdy nebola nejaké protestné mesto, kde
by sa bežne vychádzalo do ulíc. Ale teraz vidno, že ľudia citlivo vnímajú, čo sa v spoločnosti deje,"
povedal pre TASR Bořuta s tým, že ho teší, že aj v upršanom počasí prišiel protestovať takmer rovnaký
počet ľudí, ako pred týždňom.
K davu sa okrem iných prihovorila spisovateľka Soňa Uríková, učiteľka Anna Jančová, organizátori
prečítali podporný list žilinského hokejistu, Považskobystričana Rastislava Konečného. Na proteste mala
niekoľko hudobných vstupov 25-ročná speváčka Mirka Miškechová. Študovala žurnalistiku na rovnakej
škole, ako zavraždený Ján Kuciak i preto vníma jeho vraždu mimoriadne citlivo.
"O politiku som sa nezaujímala. Kauzy našich politikov, ktoré zostali nepotrestané, sa stále stupňovali
a vražda Janka a jeho snúbenice boli pre mňa niečo také emotívne, že som sa začala o politiku zaujímať.
Každý občan má v ruke absolútnu moc, no my si to neuvedomujeme, pretože tú moc sme si nechali
zobrať a máme pocit, že sme bezmocní. No nie je to tak. Keď vyjdeme do ulíc, dávame najavo, že
politikov si najímame a majú slúžiť nám, a nie naopak," skonštatovala Miškechová. Doplnila, že tu vládne
zločin, čo kategoricky odmieta. Pokojné zhromaždenie sa skončilo krátko po 18.00 hodine.
Zvolen:Na námestie prišlo asi 150 ľudí, zneistili ich dezinformácie na internete
Zvolen 16. marca (TASR) - Okolo 150 ľudí sa v piatok podvečer zišlo na Námestí SNP vo Zvolene,
aby podporili zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudia prišli aj napriek tomu, že ešte
počas dňa nebolo isté, či sa podujatie v pod Pustým hradom uskutoční.
Ako ešte pred samotným stretnutím povedala iniciátorka zhromaždenia Martina Paulíková, o
zvolenskom proteste síce už niekoľko dní informovala facebooková stránka údajného ohlasovateľa, na
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nej sa ale zároveň začali objavovať informácie, že podujatie v meste nebude. Sama sa preto vo štvrtok
popoludní chopila iniciatívy a zhromaždenie sa rozhodla na poslednú chvíľu, ale predsa len zvolať.
Ako v prejave uviedol spoluiniciátor akcie Kájo Zbořil, je len prirodzené, že po takej traumatizujúcej
udalosti, akou je smrť novinára a jeho snúbenice, občania vyjadrujú nedôveru vláde a chcú dostať novú
šancu rozhodnúť, komu zveria mandát spravovať krajinu.
Podľa Zbořila by táto vražda mala byť nezávisle vyšetrená. "Demokracia životne potrebuje nezávislú a
fungujúcu políciu, prokuratúru či súdnictvo. Bez nich sa nedá zabezpečiť právny štát," uviedol.
Zhromaždenie sa asi po 15 minútach rozišlo s tým, že protest sa vo Zvolene pravdepodobne
uskutoční opäť o týždeň v piatok 23. marca 2018. Podobne by tomu malo byť aj v Krupine, kde sa podľa
tamojších organizátorov z minulého týždňa protest v piatok 16. marca nekonal.
Beňová: Socialisti z EP nechcú stupňovať napätie okolo Slovenska
Brusel 16. marca (TASR) - Socialisti v Európskom parlamente (EP) boli aktívni pri príprave osobitnej
misie, ktorá minulý týždeň navštívila Slovensko v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
a s odhaleniami, na ktorých pracoval zavraždený novinár. Uviedla to pre TASR slovenská
europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). Beňová pripomenula, že v mene skupiny socialistov a
demokratov (S&D) vtedy oslovila premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby si
vyhradili čas na stretnutie s delegáciou a odpovedali na všetky otázky jej členov. Uviedla tiež, že socialisti
túto problematiku a aj vyslanie osobitnej misie na Slovensko vnímali ako profesionálne pôsobenie
europarlamentu a nechceli "hysterizovať situáciu". Reagovala tak na poznámku TASR, že skupinu S&D a
Stranu európskych socialistov (PES), kam patrí aj Smer-SD, bolo v spojitosti s touto kauzou menej počuť,
ako napríklad Európsku ľudovú stranu (EPP). Líder EPP v EP Manfred Weber podľa Beňovej svojimi
vyhláseniami prekročil štatút europoslanca, najmä slovami na adresu niektorých členov vlády SR. "Tie už
neopakoval po mojom vystúpení a osobnom požiadaní, aby Európsky parlament nevstupoval do
nominácií vlád členských štátov, pretože na to nemáme kompetencie," uviedla Beňová. Zároveň mu
odkázala, že ak niekde chce "politicky upratovať", tak nech to robí v krajinách, kde dochádza k
dlhodobému porušovaniu hodnôt a zmlúv EÚ, a to je v Poľsku a Maďarsku, nie na Slovensku. Podľa jej
slov EPP súčasnú situáciu na Slovensku využila na súboj v pléne europarlamentu aj preto, lebo socialisti
vždy ostro kritizovali maďarského premiéra Viktora Orbána (člen EPP). Weber to teraz podľa nej využil a
zaútočil na sociálno-demokratickú vládu na Slovensku. Socialisti z EP, vrátane slovenských
europoslancov, boli podľa Beňovej aktívni a zapojili sa do debaty v pléne, pričom žiadajú prijať také
opatrenia, ktoré pomôžu dvojnásobnú vraždu nestranne vyriešiť. Toto stanovisko predložili Ficovi a
Kaliňákovi a budú v tomto duchu rokovať aj s rekonštruovanou vládou SR.
Beňová ocenila férový a zodpovedný prístup nemeckej europoslankyne Ingeborg Grässleovej, ktorá je
tiež z EPP, a ktorá viedla kontrolnú delegáciu. Tá naznačila možnosť návratu delegácie na Slovensko, čo
má podľa Beňovej súvislosť s tým, že europoslanci chcú prístup k dodatočným podkladom, najmä čo sa
týka Poľnohospodárskej platobnej agentúry a ministerstva pôdohospodárstva. Parlamentná delegácia
riešila aj otázku zneužívania agrodotácií v rámci štrukturálnych fondov, čo sa deje - ako priznala aj
Grässleová - v mnohých krajinách EÚ, nielen na Slovensku.
"Je to celoeurópsky problém. My sme žiadali Európsku komisiu, aby prehodnotila poľnohospodársku
politiku a zaistila nápravy, ktoré takému niečomu zamedzia," opísala Beňová snahy S&D. Socialisti budú
preto presadzovať, aby kompetencie vznikajúcej Európskej prokuratúry boli rozšírené aj na zneužívanie
štrukturálnych fondov. Počas debaty s členmi osobitnej delegácie zazneli aj slová odchádzajúceho
premiéra Fica o tom, že "na východe Slovenska nič nie je". Tie boli podľa Beňovej vytrhnuté z kontextu,
pričom došlo aj nesprávnemu prepisu tohto stretnutia na Úrade vlády.
"Overovala som si to u členov delegácie, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia a nikto z nich nepotvrdil, že
by sa premiér dehonestujúco vyjadril na adresu východného Slovenska," zdôraznila poslankyňa.
Účastníci misie jej potvrdili, že Fico im položil otázku či niekto z nich bol na východnom Slovensku a či si
vedia predstaviť, že by napríklad v Sobranciach existovala mafia, s jej typickými aktivitami. Pokračoval
tým, že na Slovensku je lacná pôda a mnohí majitelia ju lacno dávajú do nájmu. Aj firmám zo západnej
Európy, ktoré už z minulosti mali informácie o tom, ako fungujú dotácie a priame platby v
poľnohospodárstve, zúčastňujú sa na čerpaní štrukturálnych fondov, pričom "nie všetci tí čo prišli, mali
čestné záujmy".
Žiadna zmena v rezortoch ešte nie je definitívna, hovorí sa aj o presune P. Žigu
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Bratislava 16. marca (TASR) - Žiadna z ministerských výmen v novej vláde ešte nedospela k
definitíve. TASR to potvrdil dobre informovaný zdroj z prostredia koalície s tým, že stranícke rokovania
budú prebiehať celý víkend aj v pondelok (19.3.).
Najsilnejšia strana Smer-SD musí nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post
vicepremiéra pre investície. Ako náhrada za Roberta Kaliňáka sa spomína jeho štátna tajomníčka Denisa
Saková, skloňujú sa však aj mená ďalších straníkov. Novým šéfom kultúry po Marekovi Maďaričovi by
mohol byť niekto z dvojice poslancov Smeru-SD Dušan Jarjabek alebo Erik Tomáš. Pozíciu vicepremiéra
pre investície by mohol obsadiť súčasný minister hospodárstva Peter Žiga.
V Smere-SD sa skloňuje dohromady až šesť zmien na čele rezortov. Skončiť by mohol minister práce
Ján Richter, naopak, miesto vo vláde by mohol získať primátor Košíc Richard Raši. Strana Roberta Fica
by mala k definitíve dospieť počas víkendových rokovaní.
Most-Híd bude musieť nahradiť ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Ako o jej nástupcovi sa
hovorí o šéfovi poslaneckého klubu Gáborovi Gálovi. Ten sa k tomu nevyjadril. Jedinou vládnou stranou,
ktorá nebude riešiť zmeny na ministerských postoch, tak ostáva SNS.
Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý má od prezidenta Andreja Kisku poverenie na zostavenie novej
vlády, už začal oficiálne rokovania. V pondelok sa stretne s SNS a následne aj a Mostom-Híd. Novú
vládu chce mať poskladanú v priebehu niekoľkých dní.
Vyhlásenie Petra Pellegriniho povereného zostavením novej vlády
Bratislava 16. marca (TASR) - Dnes som oficiálne začal rokovania o tom, ako bude vyzerať nové
zloženie našej vlády. Tieto rokovania budú prebiehať počas celého víkendu. Už teraz Vás môžem uistiť,
že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to bude vláda, ktorá bude
pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude vláda, ktorá upokojí
situáciu v našej krajine.
Dnes vás chcem poprosiť o niečo iné. Vždy som rešpektoval a budem rešpektovať, aby každý z nás
mohol vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor. Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa
niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu. A preto Vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať,
aby ste počas stretnutí na námestiach nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu
vyprovokovať, aby ste si na seba dávali pozor a hlavne aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako
sa v demokratických krajinách patrí. V zmysle našich zákonov a pravidiel slušného správania. Ešte raz
Vám za to všetkým už dopredu ďakujem.
N.Muižnieks:Nenávistná rétorika politikov tvorí neisté podmienky pre prácu médií
Bratislava 16. marca (TASR) - Komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Nils Muižnieks uzavrel v
piatok štvordňovú návštevu Slovenska, v rámci ktorej sa zameriaval na inkluzíve vzdelávanie detí s
poruchami a takisto rómskych detí.
Zároveň sa však táto návšteva uskutočnila krátko po vražde slovenského investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Komisár sa preto stretol s predstaviteľmi médií, aby
spolu prediskutovali otázku bezpečnosti novinárov na Slovensku.
Muižnieks v rozhovore pre TASR povedal, že novinári, s ktorými sa v uplynulých dňoch stretol,
"vyjadrili šok, strach a výraznú nedôveru v štátne inštitúcie, ktoré majú zaisťovať slobodný a bezpečný
výkon ich profesie".
Komisár Muižnieks sa domnieva, že najlepšia možnosť, ako môže dôjsť k obnove tejto dôvery, je
rýchle a efektívne vyšetrenie páchateľov tohto činu s cieľom identifikovať a potrestať páchateľov, obzvlášť
tých, ktorí tieto vraždy nariadili. "Musí dôjsť k zmene rétoriky a ohováracia kampaň musí skončiť.
Pohŕdavé vyjadrenia verejných predstaviteľov o novinároch ohrozujú základnú úlohu médií v
demokratickej spoločnosti a vytvárajú pre novinárov neisté prostredie," zdôraznil. Vysvetlil, že to, ako
politici hovoria o novinároch a nazývajú ich nepriateľmi alebo rôznymi zvieracími označeniami, "toto
podporuje ľudí, ktorí chcú ubližovať novinárom k tomu, aby tak urobili". A to podľa neho vytvára
nebezpečné pracovné prostredie pre novinárov.
Muižnieks pripomenul, že ide o druhú vraždu novinára v krajine Európskej únie v krátkom období a
malo by to byť vnímané ako budíček nielen tu na Slovensku, ale všade vo svete. O potrebe posilňovania
bezpečnosti práce novinárov treba rozhodne podľa neho hovoriť.
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"Ďalšia diskusia by sa mala uskutočniť v otázke spolupráce polície s novinármi, a síce: či polícia
dostatočne rýchlo reaguje na žiadosti novinárov o ochranu. Toto sa samozrejme týka situácie tu a aj v
Európe," pokračoval. Dôležité je podľa komisára to, aby novinári vedeli, kedy majú brať takúto vyhrážku
vážne a na koho sa obrátiť na polícii. A samozrejme to, aby na takéto situácie boli manažmenty médií
pripravené. Tretia oblasť, na ktorú sa treba pozrieť zblízka, je proces okolo zasielania a vybavovania
žiadostí o získavanie informácií. Tak, aby sa novinári pracujúci na citlivých témach nedostali do ohrozenia
tým, že sa ich mená objavia v dokumentácii takejto žiadosti. Pokiaľ by sa takáto žiadosť dostala do zlých
rúk, mohlo by dôjsť k ohrozeniu novinára.
Pred vraždou Jána Kuciaka sa podľa Muižnieksa neobjavili žiadne výrazné varovné signály. "Boli tu
obavy o to, ako sa politici vyjadrovali o novinároch či určité súdne procesy, ale nebol tu alarm, že sa
niečo takéto môže udiať," zamyslel sa komisár.
"Veľmi na mňa zapôsobila reakcia občianskej spoločnosti na smrť týchto dvoch mladých ľudí. V rámci
mojich stretnutí z tých demonštrácií, pochodov a všetkých prejavov som nadobudol dojem, že títo ľudia
požadujú transparentnosť, zodpovednosť, slušnosť a kvalitnú žurnalistiku. Toto zaznelo v mnohých
rozhovoroch, ktoré som mal," dodal komisár Muižnieks.
Most-Híd: B. Bugár požiadal o zvýšenú policajnú ochranu
Bratislava 16. marca (TASR) - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár požiadal v piatok o
zvýšenú policajnú ochranu. Dostal totiž výhražné emaily vyzývajúce na likvidáciu jeho osoby a ľudí v jeho
okolí.
"Toto je cez čiaru. Takéto hrozby ani podpaľovanie straníckych centrál nemajú s ústavnosťou ani s
demokraciou nič spoločné. Sem vedú štvavé reči opozície. Som presvedčený, že toto nechce nikto ani na
námestiach," dodal.
V noci došlo aj k požiaru krajského sídla Smeru-SD v Žiline. Strana to označila za krok radikálov, ktorí
sa snažia zneužiť súčasnú politickú situáciu na destabilizáciu krajiny a demokratického systému, v ktorom
môže každý človek slobodne a bez strachu prezentovať svoj názor a zasadiť sa za jeho presadenie
demokratickými metódami. Takýto čin je podľa vládnej strany v demokratickom štáte neprijateľný.
"Vedenie strany, ako aj všetci poslanci NR SR, predstavitelia, členovia a sympatizanti tejto strany ho
jednoznačne odsudzujú," uvádza sa v stanovisku.
Smer-SD vyzval ľudí, ktorí chcú prezentovať svoj názor, aby tak urobili pokojným a demokratickým
spôsobom, a zároveň verejnosť, aby odsúdila prejavy násilia alebo trestných činov. "Veríme, že polícia sa
bude venovať aj tomuto prípadu a osoby zodpovedné za tento čin budú potrestané," dodala.
V spomínanej budove zasahovali hasiči okolo polnoci. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič
vážnejšie nestalo. Mala ho spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je prístavbou
budovy. "Príčinou vzniku požiaru bolo pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby," uviedla
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. V prípade požiaru už polícia
začala trestné stíhanie.
P. Pellegrini začal oficiálne rokovania o zostavení novej vlády
Bratislava 16. marca (TASR) - Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je poverený
zostavením novej vlády, začal v piatok oficiálne rokovania o tom, ako bude vyzerať zloženie nového
kabinetu. Tieto diskusie budú prebiehať počas celého víkendu.
"Už teraz môžem uistiť, že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to
bude vláda, ktorá bude pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude
vláda, ktorá upokojí situáciu v našej krajine," povedal Pellegrini.
Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, čo sa stalo v Žiline, kde došlo k požiaru budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária strany v Žiline. Tvrdí, že vždy rešpektoval a bude rešpektovať, aby každý z nás mohol
vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor.
"Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu.
A preto vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať, aby ste počas stretnutí na námestiach
nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu vyprovokovať, aby ste si na seba
dávali pozor a hlavne, aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako sa v demokratických krajinách
patrí. V zmysle našich zákonov a pravidiel slušného správania. Ešte raz vám za to všetkým už dopredu
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ďakujem," odkázal Pellegrini v stanovisku.
Budúci premiér Peter Pellegrini nie je pri zostavovaní vlády časovo limitovaný. Už vo štvrtok (15.3.)
však novinárov i verejnosť uisťoval, že je jeho záujmom, "aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní a nie
týždňov či mesiacov".
Násilie nie je riešenie, reaguje Smer-SD na požiar krajskej kancelárie v Žiline
Bratislava/Žilina 16. marca (TASR) - Je to krok radikálov, ktorí sa snažia zneužiť súčasnú politickú
situáciu na destabilizáciu krajiny a demokratického systému, v ktorom môže každý človek slobodne a bez
strachu prezentovať svoj názor a zasadiť sa za jeho presadenie demokratickými metódami. Pre TASR to
uviedol vládny Smer-SD ohľadom nočného požiaru budovy, v ktorej sídli krajská kancelária strany v
Žiline. Požiar bol podľa hasičov založený asi úmyselne.
Takýto čin je podľa vládnej strany v demokratickom štáte neprijateľný. "Vedenie strany, ako aj všetci
poslanci NR SR, predstavitelia, členovia a sympatizanti tejto strany ho jednoznačne odsudzujú," uvádza
sa v stanovisku.
Strana vyzvala ľudí, ktorí chcú prezentovať svoj názor, aby tak urobili pokojným a demokratickým
spôsobom. Zároveň vyzvala verejnosť, aby odsúdila prejavy násilia alebo trestných činov. "Veríme, že
polícia sa bude venovať aj tomuto prípadu a osoby zodpovedné za tento čin budú potrestané," dodala.
V spomínanej budove zasahovali hasiči okolo polnoci. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič
vážnejšie nestalo. Mala ho spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je prístavbou
budovy. "Príčinou vzniku požiaru bolo pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby," uviedla
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. V prípade požiaru už polícia
začala trestné stíhanie.
B. Bugár bude žalovať I. Matoviča za jeho výroky o korupcii a eurofondoch
Bratislava 16. marca (TASR) - Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár bude žalovať predsedu OĽaNO
Igora Matoviča za jeho vyhlásenia, keď hovoril, že Most-Híd v koalícii udržali miliardy z eurofondov. Pre
TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.
Matovič na štvrtkovej (15.3.) tlačovej konferencii vyhlásil, že pre skorumpované strany ako Smer-SD,
SNS, Most-Híd je jedinou motiváciou pre vstup do politiky a zostavenie vlády získať moc nad
eurofondami. "Most-Híd dostal do správy 7,1 miliardy eur z eurofondov. A tie zvyčajne končia u
kamarátov Bélu Bugára," povedal.
To je podľa Matoviča dôkaz, že Bugárovi išlo od začiatku o peniaze. "Zvíťazili peniaze, ako to u
skorumpovaných politikov zvyčajne býva. Lákadlo sedem miliárd eur, ktoré Bugár ako kráľ môže
rozdeľovať kamarátom, bolo dostatočne veľké na to, aby nás takýmto spôsobom zradil," dodal Matovič.
Šéf Obyčajných na podanie žaloby pre TASR v piatok reagoval, že "akýkoľvek názor a kroky
skorumpovaného zradcu Slovenska ma absolútne nezaujímajú".
Občianska spoločnosť rady vlády pre ľudské práva je za vyšetrenie vraždy Kuciaka
Bratislava 16. marca (TASR) - Členovia občianskej spoločnosti Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť podporujú zapojenie expertov Europolu do vyšetrovania vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Bez jej vyšetrenia nie je možné obnoviť dôveru občanov SR v
štát a jeho inštitúcie. Uvádza sa to vo vyhlásení občianskej spoločnosti, ktoré TASR poskytol
podpredseda spomínanej rady za občiansku spoločnosť Kálmán Petőcz.
"Násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je vážnym útokom na
slobodu prejavu, slobodu tlače, práva na informácie, na tie základné práva, bez slobodného uplatnenia
ktorých nemôže demokratický právny štát fungovať. Ani po troch týždňoch od vraždy a po rekonštrukcii
vlády sme nenadobudli presvedčenie, že existujú záruky skutočne nezávislého a efektívneho
vyšetrovania prípadu," uvádza sa vo vyhlásení občianskej spoločnosti. Aj preto žiadajú príslušné štátne
orgány, aby takéto záruky vytvorili.
Vo vyhlásení sa členovia zaoberajú aj terajšími zhromaždeniami. "Ľudia demonštrujúci za demokraciu,
za uplatnenie princípov právneho štátu, za ľudské práva, za slušné Slovensko však nie sú dav, ani
"ulica". Sú to ľudia tvoriaci uvedomelú občiansku spoločnosť. Majú demokratické právo kontrolovať moc a
volať ju na zodpovednosť. Nie oni sú ohrozením demokracie. Naopak, ohrozením demokracie sú javy,
proti ktorým protestujú: všadeprítomná korupcia, poklesnutá politická kultúra, absencia skutočne
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nezávislých kontrolných inštitúcií a mechanizmov, katastrofálne slabá vymáhateľnosť práva, spupnosť
mocných," píše sa vo vyhlásení.
Členovia občianskej spoločnosti sa poďakovali ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) za
jej doterajšiu činnosť. "Naďalej trváme na dôslednom presadzovaní princípov právneho štátu a dôslednej
implementácie ducha a litery všetkých ľudskoprávnych záväzkov SR," uzavreli.
V centre Bratislavy bude kvôli zhromaždeniu obmedzená doprava
Bratislava 16. marca (TASR) - V centre Bratislavy bude v piatok popoludní kvôli zhromaždeniu Za
slušné Slovensko obmedzená doprava. V čase od zhruba 16.30 h do ukončenia zhromaždenia bude
obmedzená osobná doprava ako aj mestská hromadná doprava na Námestí SNP, ale aj v priľahlých
uliciach Starého mesta, najmä na Klobučníckej, Uršulínskej, Špitálskej, Štúrovej, Jesenského a Medenej
ulici a na Hurbanovom námestí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Bratislave Veronika Slamková.
"Vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach odporúčame, aby si do 16.30 h
preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné," uviedla
policajná hovorkyňa.
Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky dopravnej polície podľa
vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby rešpektovali
pokyny polície a pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu," upozornila.
Po ukončení verejného zhromaždenia je nevyhnuté rátať s prípadnými dopravnými obmedzeniami v
lokalitách ako napríklad okolie Hodžovho námestia, Kamenného námestia či Špitálskej ulice. "Zároveň
upozorňujeme chodcov, že vzhľadom na veľký počet zhromaždených osôb môžu počas konania
verejného zhromaždenia nastať problémy aj pri pešom presune cez Námestie SNP, a preto je potrebné
využiť na tento účel priľahlé ulice," uzavrela Slamková.
Opozícia stiahla podpisy, mimoriadna schôdza nebude
Bratislava 16. marca (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, ktorá sa mala uskutočniť v
pondelok (19.3.) s cieľom vysloviť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveru, nebude. Opoziční
poslanci, ktorí rokovanie iniciovali, na piatkovom zasadnutí grémia informovali, že podpisy sťahujú. Pre
TASR to uviedol hovorca sekretariátu predsedu Národnej rady SR Tomáš Kostelník.
"Urobíme všetky kroky, aby táto schôdza nebola. Lebo nemá žiadnu logiku odvolávať premiéra, ktorý
demisiu podal a bola aj prezidentom Andrejom Kiskom prijatá," povedal ešte vo štvrtok (15.3.) pre TASR
podpredseda SaS Ľubomír Galko.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, a že kabinet stratil legitimitu.
Na rokovaní grémia informovali i o priebehu rekonštrukcie parlamentného bufetu a jedálne, ktoré sú
zatvorené už od jesene. Podľa Kostelníka by sa mali opätovne otvoriť v máji.
Polícia: Začala trestné stíhanie v prípade požiaru budovy Smeru-SD v Žiline
Žilina 16. marca (TASR) - Okolo polnoci zasahovali v Žiline hasiči pri požiari budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária Smeru-SD. Potvrdil to pracovník operačného strediska krajského hasičského a
záchranného zboru v Žiline.
V budove na Komenského ulici sídlia aj poslanecké kancelárie primátora Žiliny Igora Chomu či
podpredsedu strany Juraja Blanára. Podľa informácií TASR sa pri požiari, ktorý niekto založil úmyselne,
nič vážnejšie nestalo. Požiar mala spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je
prístavbou budovy.
Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), po príchode
na miesto požiaru sa zistilo, že horí časť strechy a je zadymené podkrovie. "Hasičom sa požiar podarilo
dostať pod kontrolu do dvadsiatich minút od príchodu a úplne zlikvidovať pred druhou hodinou ráno,"
spresnila. Na spomínanej budove sa objavil aj nápis "Zlodeji. Vasky Jugent".
Podľa informácií HaZZ pri požiari zasahovalo desať hasičov so štyrmi kusmi techniky z hasičskej
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stanice v Žiline. V prípade požiaru už polícia začala trestné stíhanie.
V Žiline v noci horela budova, v ktorej sídli krajská kancelária Smeru-SD
Žilina 16. marca (TASR) - Okolo polnoci zasahovali v Žiline hasiči pri požiari budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária Smeru-SD. Potvrdil to pracovník operačného strediska krajského hasičského a
záchranného zboru v Žiline.
V budove na Komenského ulici sídlia aj poslanecké kancelárie primátora Žiliny Igora Chomu či
podpredsedu strany Juraja Blanára. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič vážnejšie nestalo. Požiar
podľa zistení TASR založil niekto úmyselne. Podľa informácii TA3, na budovu niekto nastriekal nápis
zlodeji.
Ľudia vyjdú opäť do ulíc za slušné Slovensko a vyšetrenie vraždy J. Kuciaka
Bratislava 16. marca (TASR) - V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a ďalších desiatkach miest na
Slovensku i v zahraničí vyjdú v piatok podvečer ľudia do ulíc. Konať sa tu budú od 17.00 h zhromaždenia
Postavme sa za slušné Slovensko. Ich organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň chcú na Slovensku predčasné
parlamentné voľby, keďže podľa nich odchod premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka z
funkcií nestačí.
Zhromaždenia majú podľa organizátorov opäť pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby
žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na
organizovaný zločin. "Potrebujeme novú šancu pre slušné a spravodlivé Slovensko, a preto požadujeme
predčasné voľby. Toto je momentálne jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát. Jediná
možnosť, ako vrátiť politike slušnosť," píšu organizátori. Tí zároveň žiadajú vyšetrenie vraždy Kuciaka a
jeho snúbenice za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré
novinár poukázal.
Ľudia vyjdú do ulíc v piatok v zhruba 30 mestách na Slovensku a 18 mestách v zahraničí, medzi
ktorými je napríklad New York, Londýn, Paríž či Praha. Najväčšia účasť sa očakáva v Bratislave.
Dopravný podnik Bratislava cestujúcich upozorňuje, že na Námestí SNP, kde sa bude podujatie od 17.00
h konať, a v jeho okolí budú operatívne odklonené linky MHD. Ľudia musia počítať aj s dopravnými
obmedzeniami.
Zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné Slovensko sa konali vo viacerých slovenských i
zahraničných mestách aj minulý piatok. V Bratislave to bola najväčšia demonštrácia v ére samostatného
Slovenska a zúčastnili sa na nej desaťtisíce ľudí.
Peter Pellegrini/foto: UPPSRIIPellegrini nie je pri zostavení vlády časovo limitovaný,výsledok sľubuje
čoskoro
Bratislava 15. marca (TASR) - Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nie je pri zostavovaní vlády
časovo limitovaný. Vyplýva to z Ústavy SR.
Pellegrini však vo štvrtok novinárov i verejnosť uisťoval, že je jeho záujmom, "aby zmeny vo vláde
nastali v priebehu dní a nie týždňov či mesiacov".
Jeho slová potvrdila vo štvrtok i ministerka spravodlivosti v demisii Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá
naznačila, že zostavenie novej vlády by mohlo byť známe už budúci týždeň.
Nová vláda má potom od vymenovania prezidentom lehotu 30 dní na to, aby sa so svojím programom
uchádzala o dôveru v parlamente, podporiť ju musí nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady SR,
čiže aspoň 76 členov snemovne.
I. Matovič: Boli by sme radi, keby situácia neodradila ľudí od protestov
Bratislava 15. marca (TASR) - Hnutie OĽaNO by bolo rado, keby súčasná politická situácia neodradila
ľudí od ďalších zhromaždení, ktoré sa uskutočnia naprieč celým Slovenskom i v zahraničí už tento piatok
(16.3.). Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič verí, že táto situácia ľudí nezlomí a prídu do ulíc v ešte
hojnejšom počte. Uviedol to počas štvrtkového brífingu v Bratislave.
"Nebyť ľudí na námestiach, Robert Fico (Smer-SD) by zo svojej funkcie nikdy neodišiel. Oplatí sa
bojovať. To, že podal demisiu, je zásluhou ľudí z ulice," povedal poslanec NR SR Gábor Grendel
(OĽaNO). Matovič poznamenal, že Fico, Andrej Danko a Béla Bugár "ponížili a oklamali človeka, ktorý
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túži po čistej politike." Podľa neho je to na ľuďoch, či povedia jasné nie. "Boli by sme radi, keby to ľudí
neodradilo od protestov. My ako opozícia máme obmedzené možnosti. Jediní, ktorých sa títo ľudia boja,
sú pokojne demonštrujúci ľudia na uliciach," uviedol Matovič. Podľa neho nemôže byť slušná časť
Slovenska ticho.
Líder hnutia OĽaNO sa dotkol aj bývalého predsedu vlády Fica a jeho nového nástupcu Petra
Pellegriniho (Smer-SD). "Fico s Kaliňákom si dosadia bábky, ktoré budú ovládať," poznamenal Matovič.
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej Fico priznal, že Slovensko je v
kríze. "Namiesto toho, aby hľadal riešenia, obviňoval opozíciu alebo novinárov. V podstate je jedno, či
bude premiérom Fico alebo niekto iný z jeho strany," povedala. Poslanec NR SR Ján Budaj (OĽaNO) si
myslí, že Pellegrini bude len "bábkou, ktorá bude plniť úlohy Fica".
Remišová zároveň doplnila, že hnutie OĽaNO chce naďalej vyšetriť vraždu investigatívneho novinára
Jána Kuciaka. "Na to však potrebujeme vymeniť policajného prezidenta Tibora Gašpara," poznamenala.
Podľa Matoviča Béla Bugár (Most-Híd) svojim rozhodnutím zradil množstvo ľudí. "Situáciu vyriešil vo
svoj prospech a v obrovský neprospech svojich voličov, ale aj celého Slovenska," uzavrel Matovič.
Politika: Mimoriadna schôdza o odvolaní premiéra v pondelok nebude
Bratislava 15. marca (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, ktorá sa mala uskutočniť v
pondelok (19.3.) s cieľom vysloviť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveru, nebude. Keďže šéf
kabinetu abdikoval sám, opozícia ako iniciátor rokovania svoj návrh stiahne.
"Spojíme sa s partnermi z OĽaNO a Sme rodina a urobíme všetky kroky, aby táto schôdza nebola.
Lebo nemá žiadnu logiku odvolávať premiéra, ktorý demisiu podal a bola aj prezidentom Andrejom
Kiskom prijatá," povedal pre TASR podpredseda SaS Ľubomír Galko.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.
Ako u nás padali vlády
L. Žitňanská sa po odchode z ministerstva vráti do parlamentu
Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia
Žitňanská sa po odchode z ministerskej funkcie vráti do Národnej rady SR, kde bude pôsobiť ako
poslankyňa v klube svojej materskej strany. Žitňanská to uviedla na štvrtkovom brífingu na ministerstve
spravodlivosti, ktorý sa uskutočnil po demisii vlády.
"V prvom rade som sa rozhodla nepokračovať preto, že som dospela k presvedčeniu, že túto, ale ani
novú vládu už neviem reprezentovať," uviedla Žitňanská na konci svojho tretieho mandátu. "Moje
rozdielne postoje aj s SNS, ale aj s časťou Smeru-SD mi dnes už neumožňujú plniť očakávania
verejnosti, ktoré sú na mňa kladené," vysvetlila.
Ministerka pripomenula, že protfólio jej ministerstva je široké a zahŕňa aj otázky ľudských práv,
kultúrno-etické otázky a otázky dôveryhodnosti inštitúcií ako takých. "Na čisto technokratický výkon
funkcie ministerky spravodlivosti som nebola nastavená," zdôvodnila.
Druhým dôvodom pre nepokračovanie vo funkcii pre Žitňanskú bol, že považuje za správne, že
premiér Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu po udalostiach, ktoré sa odohrali po vražde novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žitňanská to považuje za dôležité v tejto situácii.
"Tretím dôvodom je, a tu si uvedomujem, že môžem byť v rozpore s veľkou časťou verejnej mienky, si
myslím, že je to nateraz lepšie riešenie ako rýchle predčasné voľby," uviedla s tým, že sa tak vytvára
šanca pre všetkých.
Žitňanská podľa jej slov po odchode z ministerskej funkcie ešte nevie, ako bude vyzerať jej ďalšia
budúcnosť, musí si to rozmyslieť. Na otázku, či podporí v parlamente novú vládu a jej program uviedla, že
nemá problém podporiť veci, ktoré už raz podporila. Po návrate do parlamentu ju podľa jej slov bude
zaujímať vízia novej vlády.
Medializovanú informáciu, že by sa jej nástupkyňou mohla stať štátna tajomníčka ministerstva Mária
Kolíková, nevylúčila, je to však podľa nej menej pravdepodobné ako pravdepodobné.
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"Ja som dostala priestor rozhodnúť sa," reagovala Žitňanská na informáciu predsedu Mosta-Híd Bélu
Bugára, ktorý uviedol, že odchod ministerky je výsledkom dohody v koalícii. "Mala som priestor medzi
viacerými variantmi na rozhodnutie, čiže toto je výsledkom môjho rozhodnutia," vysvetlila s tým, že sa
rozprávala o tejto veci s predsedom strany, a ten na ňu nevyvíjal žiaden tlak. "Ja som pri tých koaličných
rokovania nebola," odvetila na otázku, či niektorý z koaličných partnerov požadoval jej neúčasť v budúcej
vláde.
Ak Most-Híd nominuje Á. Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci
Bratislava 15. marca (TASR) - V prípade, že strana Most-Híd nominuje doterajšieho ministra dopravy
Árpáda Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
ministerstva dopravy Karolína Ducká.
Érsek takto reagoval na aktuálnu situáciu po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) podal vo štvrtok
do rúk prezidenta Andreja Kisku svoju demisiu. Abdikáciu podala aj jeho vláda, ministri však budú
vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.
Poverenie na jeho zostavenie si od prezidenta prevzal doterajší vicepremiér pre investície a
informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový
kabinet podporia.
Fico sa rozhodol abdikovať po dvojtýždňovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najskôr odstúpil z funkcie ministra kultúry Marek Maďarič
(Smer-SD), neskôr abdikáciu ohlásil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).
R. Sulík: R. Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva
Vláda, ktorú má vytvoriť budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), nebude podľa predsedu opozičnej
strany SaS Richarda Sulíka nová. "Robert Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva," vyhlásil Sulík na
štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Veľmi jasným signálom toho, že to tak bude, bola podľa Sulíka tlačová konferencie Pellegriniho po
tom, ako ho prezident poveril zostavením vlády. Pellegrini na nej podľa šéfa liberálov nepovedal ani
slovo, naopak bývalý premiér podľa Sulíka uviedol, že nikam neodchádza.
Fico tak podľa predsedu SaS neopúšťa vládu pre svoje poľutovaniahodné skutky. "Napríklad preto,
lebo na stretnutia so zahraničnými partnermi na najvyššej úrovni zobral dámu pochybnej povesti, alebo
preto, lebo má jeho vláda na svedomí množstvo škandálov, eurofondových rozkrádaní alebo preto, že by
býval v byte daňového podvodníka," opísal Sulík.
Fico je podľa neho na odchode z vlády preto, aby mohlo naďalej pokračovať masívne a beztrestné
rozkrádanie verejného majetku. "Aby sa mohli dokončiť začaté kšefty, trebárs na ministerstve obrany, aby
organizovaný zločin mohol do našej spoločnosti ešte hlbšie zapustiť svoje chápadlá a totálne ju
ovládnuť," dodal šéf liberálov. Za danej situácie by totiž podľa neho každý bezúhonný politik s čistými
úmyslami zvolil jediné poctivé riešenie, ktorým sú predčasné voľby.
Predseda strany Most-Híd Béla Bugár pritom podľa Sulíka v súčasnosti zapredal demokratické
Slovensko a urobil to už druhýkrát. Najprv sa tak podľa neho stalo po voľbách v roku 2016, keď s Ficom
vstúpil do vlády, hoci pred voľbami tvrdil, že cieľom Mosta-Híd je vymeniť Smer-SD a zabezpečiť, aby tu
nevznikla vláda Smeru-SD. Dnes podľa Sulíka zradil Bugár Slovensko druhýkrát, lebo stranu Smer-SD
drží vo vláde. Hoci ľuďom vravel, že jeho strane ide o predčasné voľby. "Bohapusto klamal," zdôraznil
Sulík.
Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bola podľa predsedu SaS
katalyzátorom obrovskej nespokojnosti občanov, ktorá dlho vrela. "Vyplávali na povrch rôzne špinavosti a
naďalej sa tak deje, pomaly v dennom takte. A teraz sa máme uspokojiť s tým, že v duchu `škatule, hýbte
sa' Fico s Robertom Kaliňákom odídu do parlamentu a budú naďalej riadiť túto korupčnú chobotnicu?"
položil otázku Sulík.
Občania na námestiach sa podľa neho jasne vyjadrili a chcú predčasné voľby. "Toto je jediné poctivé
a férové riešenie pre všetkých," dodal. Verí tak, že požiadavka na uskutočnenie predčasných volieb
zaznie aj tento piatok, 16. marca, na zhromaždeniach. "Každý, kto môže a kto chápe, že predčasné voľby
sú absolútne kľúčovým krokom na výmenu tejto skorumpovanej vlády, je na pokojných demonštráciách
vítaný," apeloval Sulík.
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Každý hlas na námestiach má totiž podľa neho veľkú silu. Pretože už v minulosti sa podľa Sulíka
ukázalo, že to, na čo Fico naozaj počúva, je "ulica".
R. Fico: Novému premiérovi budem držať chrbát a tlačiť na priority Smeru-SD
foto: Dalito.skBratislava 15. marca (TASR) - Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) chce byť ako
predseda Smeru-SD aktívny v politickom živote. Prezidenta SR Andreja Kisku, opozíciu i verejnosť uistil,
že nikam neodchádza.
Kiskovi poďakoval za spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD)
zablahoželal s tým, že mu bude držať chrbát. Fico zdôraznil, že jeho demisia bola suverénna.
Stále je presvedčený, že predčasné voľby by neboli dobrým riešením. "Pretože by to pre krajinu bolo
nestabilné, predstavte si tých pánov a dámy z opozície, ktorých nebudem osobne menovať, ako by
vládli," povedal Fico s tým, že by to bolo pre Slovensko nedobrým riešením.
Ako bývalý premiér chce Pellegrinimu držať chrbát a tlačiť na priority Smeru-SD. Ako šéf najsilnejšej
politickej strany na Slovensku naďalej plánuje garantovať jasnú proeurópsku orientáciu štátu.
"Urobíme všetko v koaličnej rade, ktorá sa stretne v krátkom čase, aby nový premiér mohol pánovi
prezidentovi priniesť nejaký návrh, ktorý bude riešiť, kto každý by mohol byť v novej vláde," uviedol Fico.
Šéf Smeru-SD sa spolieha na Pellegriniho profesionalitu, označil ho za osobného priateľa. "Budeme mu
všetci pomáhať," uistil.
Fico uznal, že s Kiskom mali v mnohých oblastiach rôzne názory, no v téme zahraničnej politiky sa
zhodli. "A ja budem stále politicky aktívny, možno sa čoskoro uvidíme na nejakej tlačovej konferencii,"
odkázal novinárom.
J. Marušiak: R. Fico si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv
Bratislava 15. marca (TASR) - Robert Fico (Smer-SD), ktorý doručil vo štvrtok prezidentovi SR
Andrejovi Kiskovi demisiu, si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv. Pre TASR to uviedol politológ
Juraj Marušiak.
Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).
Urobil tak potom, ako prijal demisiu doterajšieho premiéra Fica. "Zmena, ktorá sa udiala, sa stala
ústavnou cestou. Viem si predstaviť, že mnoho ľudí to neuspokojilo a väčšia časť voličov Most-Híd to
môže považovať za veľmi protichodný signál v porovnaní s tým, čo Most vyhlasoval niekoľko dní predtým.
Na druhej strane nevieme presne, aká bola neformálna časť dohôd na republikovej rade strany," povedal
Marušiak.
Politológ tvrdí, že požiadavka predčasných volieb "bola veľmi silná aj na premiéra." Podľa neho pri
tvorbe novej vlády sa budú musieť dohodnúť politické strany, ktoré sa budú podieľať na tvorbe vládnej
koalície. "Majú 79 podpisov a ostatné veci sú výsledkami personálnych dohôd. Možno dôjde aj k nejakým
posunom," dodal s tým, že existuje aj možnosť, že sa politické strany nedohodnú.
Marušiak pripomenul, že Pellegrini má za sebou "pomerne úspešné pôsobenie na čele NR SR, ale na
druhej strane má za sebou nie veľmi úspešné pôsobenie na poste ministra školstva, kde sa dostal do
konfliktu s akademickou obcou."
Výzvu politickým predstaviteľom podpísalo viac ako 140 osobností a aktivistov
Bratislava 15. marca (TASR) - Viac ako 140 slovenských osobností a aktivistov podpísalo výzvu
adresovanú politickým predstaviteľom k aktuálnej politickej situácii v krajine. V súvislosti s ňou a s
vyšetrovaním vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej
žiadajú kompetentných o naplnenie niekoľkých svojich požiadaviek. TASR o tom informovala
spoluautorka výzvy Zuzana Wienk.
Jednou z požiadaviek je odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora
Dušana Kováčika, čím by sa obnovila stratená dôvera v dané inštitúcie. Dočasní zástupcovia by zároveň
mali byť vybratí v otvorenom procese s jasnými kritériami, pričom by mali mať preukázateľné skúsenosti,
vysokú odbornosť a morálny kredit. Vo výzve sa ďalej uvádza, že podobné hodnoty by mal mať aj človek,
ktorý by zasadol na post ministra vnútra.
Signatári sa na zodpovedné inštitúcie obracajú aj so žiadosťou o prijatie opatrení na ozdravenie
polície, prokuratúry a súdov. "Zástupcovia odborných organizácií medzi nami sú pripravení v krátkom
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čase predložiť súbor návrhov pre také opatrenia a vstúpiť do dialógu o ich prijatí," píšu signatári. Tí tiež
žiadajú vedenie generálnej prokuratúry, aby zabezpečilo mimoriadny dohľad nad vyšetrovaním nielen
dvojnásobnej vraždy, ale aj prípadov, na ktoré novinár upozornil.
Výzvu podpísalo 145 osobností a aktivistov. Zastúpenie majú umelci, akademici, právnici, podnikatelia
či predstavitelia občianskej spoločnosti. Je medzi nimi napríklad umelecký šéf Divadla Astorka Marián
Amsler, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová, riaditeľ
O2 Peter Gažík, bývalý sudca Ústavného súdu a Súdneho dvora EÚ Ján Klučka, riaditeľka Občan,
demokracia a zodpovednosť Šarlota Pufflerová, člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Juraj Rizman, právnička a zároveň riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová, riaditeľka
neziskovej organizácie Centra pre filantropiu Zuzana Thullnerová, sociológ Michal Vašečka či občiansky
aktivista Pavol Demeš.
F. ŠEBEJ ODCHÁDZA Z PARLAMENTU, VZDAL SA MANDÁTU
Bratislava 15. marca (TASR) - František Šebej (Most-Híd) odchádza z parlamentu, vzdal sa mandátu
poslanca. Oznámil to na sociálnej sieti. Bližšie informácie zatiaľ neposkytol.
Líder Mosta-Híd Béla Bugár dopoludnia na tlačovej konferencii informoval, že podporu novej vláde
pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) podpísalo všetkých 14 poslancov Mosta-Híd, teda aj Šebej.
"Pánovi Františkovi Šebejovi v mene vedenia strany a poslaneckého klubu ďakujeme za dlhoročnú
prácu v NR SR, zároveň oceňujeme, že sa rozhodol zotrvať v strane Most-Híd," odkázala hovorkyňa
strany Klára Debnár.
František Šebej pôsobil ako predseda Zahraničného výboru NR SR. Z radov koalície patril napr. k
najväčším kritikom vystúpenia predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) v ruskej Štátnej dume. Šebeja v
parlamente nahradí starosta obce Vydrany László Balódi.
I. Korčok ministerské ambície nemá, M. Lajčák svoje pôsobenie nekomentuje
Bratislava 15. marca (TASR) - Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok nemá ministerské
ambície. To, či bude v budúcej vláde pokračovať na poste štátneho tajomníka, je podľa neho na
rozhodnutí vlády. Pre TASR to povedal hovorca ministerstva Peter Susko.
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nekomentoval, či je pripravený
pokračovať vo funkcii šéfa rezortu aj po rekonštrukcii vlády. Rozhodnutie Roberta Fica (Smer-SD) vníma
ako "krok, ktorého cieľom je stabilizovať situáciu na Slovensku".
Profil Petra Pellegriniho
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRBratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra
Petra Pellegriniho. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.
Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty
banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) - odbor financie, bankovníctvo, investovanie - a
Ekonomickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.
V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako asistent poslanca NR SR. V parlamentných voľbách v roku 2006
bol prvýkrát zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Smer-SD.
V období rokov 2006-2010 pracoval vo funkcii predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a
informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR, ktorého bol členom. Zároveň bol
členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom
Mandátového a imunitného výboru NR SR.
Poslancom NR SR sa stal aj v roku 2010 a pôsobil ako člen v parlamentom Výbore pre financie a
rozpočet a člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.
Do tretice bol zvolený za poslanca parlamentu aj v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012.
Stal sa štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR.
Tento post zastával do roku 2014. Keď prezident SR Andrej Kiska prijal 3. júla 2014 demisiu Dušana
Čaploviča, vymenoval Petra Pellegriniho do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pôsobil v nej do 25. novembra 2014, kedy nahradil odstupujúceho Pavla Pašku (Smer-SD) vo funkcii
predsedu NR SR.
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Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa Pellegrini stal podpredsedom vlády pre investície a
informatizáciu. Takisto bol 7. marca 2018 dočasne poverený vedením rezortu kultúry namiesto Mareka
Madariča, ktorý sa vzdal svojej funkcie.
Pellegrini je podpredsedom strany Smer-SD a okresným šéfom strany v Banskobystrickom kraji.
BRIEF: R. FICO: NIKAM NEODCHÁDZAM, V POLITIKE BUDEM AKTÍVNY
Bratislava 15. marca (TASR) - Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) chce byť ako predseda
Smeru-SD aktívny v politickom živote. Prezidenta SR Andreja Kisku, opozíciu i verejnosť uistil, že nikam
neodchádza. Kiskovi poďakoval za spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu
(Smer-SD) zablahoželal s tým, že mu bude držať chrbát.
Profil odstupujúceho premiéra Roberta Fica
Robert Fico na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 2017/foto: ÚV SRBratislava 15.
marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico podal demisiu. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.
Predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Robert Fico sa narodil 15. septembra 1964 v Topoľčanoch.
V roku 1986 vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V rokoch
1987-1988 absolvoval justičnú prax a justičné skúšky, odbornú kvalifikáciu pre výkon funkcie sudcu.
Profesionálne sa orientoval hlavne na oblasť trestného práva a problematiku ľudských práv.
Absolvoval postgraduálne štúdium (1988-1992) na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV)
v oblasti Trestné právo a získal titul kandidáta vied (CSc.). V roku 2002 sa habilitoval na docenta.
Pracoval na Právnickom inštitúte Ministerstva spravodlivosti SR ako vedecký pracovník v oblasti
trestného práva a v rokoch 1992-1995 ako zástupca riaditeľa inštitútu.
V rokoch 1994-2000 pôsobil Fico ako agent pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom
pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva.
Politické začiatky Fica sú spojené s Komunistickou stranou Slovenska (KSS, 1987-1990). Po vzniku
Strany demokratickej ľavice (SDĽ, 1990) sa stal jej členom a v rokoch 1996-1999 bol jej podpredsedom.
Potom, ako sa SDĽ stala súčasťou širokej koalície v prvej vláde Mikuláša Dzurindu, rozhodol sa Fico
založiť vlastnú stranu. Dňa 29. októbra 1999 predstavil nový politický subjekt s názvom Smer, stal sa jeho
predsedom a tento post v strane zastáva dodnes.
Poslancom slovenského parlamentu bol Fico od roku 1992. V predčasných parlamentných voľbách v
júni 2006 jeho strana zvíťazila so ziskom 29,14 percenta a Fico bol vymenovaný za predsedu koaličnej
vlády SR (Smer-SD, Slovenská národná strana - SNS, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
ĽS-HZDS).
Júnové parlamentné voľby v roku 2010 strana Smer-SD vyhrala s výsledkom 34,79 percenta hlasov,
Fico nezložil vládu, ako predseda opozičnej strany sa stal podpredsedom Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR).
V predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012 Smer-SD opäť zvíťazil so ziskom 44,41
percenta hlasov. Vznikla jednofarebná vláda, Fico sa stal jej predsedom.
Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016 a v ktorých zvíťazila strana Smer-SD so
ziskom 28,28 percenta hlasov oprávnených voličov (49 poslaneckých kresiel), prezident SR Andrej Kiska
9. marca 2016 poveril Fica zostavením novej slovenskej vlády. Spolu so Slovenskou národnou stranou
(SNS), stranami Most-Híd a #Sieť podpísali dohodu o spoločnej koalícii pri vytvorení vlády SR.
V decembri 2013 oznámil Fico svoj záujem kandidovať na post prezidenta SR. Dňa 15. marca 2014 so
ziskom 28 percent hlasov postúpil do druhého kola prezidentských volieb. V ňom mu voliči odovzdali 40,6
percenta hlasov, čo nestačilo na víťazstvo (úspešnejší kandidát Andrej Kiska získal 59,4 percenta
hlasov).
R. Fico podal demisiu, P. Pellegrini má poverenie zostaviť novú vládu
foto: Dalito.skBratislava 15. marca (TASR) - Robert Fico (Smer-SD) skončil vo funkcii predsedu vlády
SR. Svoju demisiu podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku. Abdikáciu podala aj jeho vláda,
ministri však budú vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.
Poverenie na jeho zostavenie si z rúk Kisku prevzal vicepremiér pre investície Peter Pellegrini
(Smer-SD). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový kabinet podporia.

stránka č. 239

Fico sa rozhodol abdikovať po dvojtýždňovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najskôr odstúpil z funkcie ministra kultúry Marek Maďarič
(Smer-SD), neskôr abdikáciu ohlásil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).
Republiková rada koaličnej strany Most-Híd však v pondelok (12.3.) prijala uznesenie, že buď sa s
partnermi dohodnú na predčasných voľbách, alebo odídu z koalície. Zároveň tam bola aj veta, ktorá dala
predsedníctvu mandát konať, ak sa situácia vyvinie inak. Po rozhodnutí Fica abdikovať sa tak bugárovci
rozhodli v koalícii zostať.
Fico svoj odchod podmienil troma požiadavkami: aby bol nový premiér nominovaný Smerom-SD, aby
prezident rešpektoval výsledky parlamentných volieb z roku 2016 a aby rešpektoval súčasnú koaličnú
zmluvu. Svojimi podpismi už vyjadrili budúcej vláde podporu všetci poslanci Mosta-Híd, Smeru-SD aj
SNS. Fico bude naďalej pôsobiť ako predseda Smeru-SD.
KDH hovorí o možnosti referenda, SMK o sklamaní Maďarov na Slovensku
Bratislava 15. marca (TASR) - Rozsiahlou rekonštrukciou vlády dôjde iba k zmene figúrok a pre
Slovensko sa tým nič nevyrieši, zhodujú sa mimoparlamentné KDH a SMK.
Nová vláda bude podľa nich pokračovať v doterajšej činnosti, len pod iným názvom, čo označili za
nevhodné. KDH preto ešte hovorí o možnosti referenda. SMK je zo situácie z posledných dní sklamaná.
Mimoparlamentné Progresívne Slovensko je za spoločnú opozičnú dohodu.
Šéf KDH Alojz Hlina tvrdí, že ľudia nemusia v tejto situácii cítiť úplnú beznádej. KDH hovorí o možnosti
referenda, na základe ktorého by došlo k skráteniu volebného obdobia. O tejto téme by sa preto podľa
neho malo debatovať v opozícii.
"Chceme sa o tom baviť s opozičnými kolegami," uviedol vo štvrtok Hlina na tlačovej konferencii.
Zatiaľ nevedel povedať, či si tento návrh opozícia osvojí. S jedným z jej predstaviteľov sa však už KDH
stretlo, o konkrétnych výstupoch však hnutie nechcelo nič bližšie povedať. KDH si stále stojí za tvrdením,
že najpoctivejším riešením sú v súčasnej politickej situácii predčasné voľby.
Štvrtkové rozhodnutie vládnych predstaviteľov o rozsiahlej rekonštrukcii vlády sa podľa SMK
negatívne dotýka aj Maďarov na Slovensku. "Pretože zotrvanie prepadnutej koalície umožnili politici
maďarskej vládnej strany porušujúc tak svoje vyhlásenie spred dvoch dní," povedala Helena Fialová z
SMK s tým, že to vyvolalo nespokojnosť aj v maďarskej spoločnosti na Slovensku. SMK dodáva, že chce
pokračovať v debatách so stranami demokratickej opozície o možnostiach budúcej spolupráce.
Progresívne Slovensko zase avizuje rokovania s najväčšou opozičnou stranou SaS o spoločnej
dohode demokratickej opozície. Tvrdí, že "momentálne sme v situácii, keď sa demokratické strany musia
povzniesť nad ideové či osobné spory s tým, že ľuďom treba ponúknuť jasný plán a dôveryhodnú
alternatívu".
BRIEF: A. KISKA: PETRA PELLEGRINIHO POVERÍM ZOSTAVENÍM NOVEJ VLÁDY
Prezident SR Andrej Kiska/foto: KP SRPrezident: P. Pellegriniho poverím zostavením novej vlády
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska poverí súčasného vicepremiéra Petra
Pellegriniho (Smer-SD) zostavením novej vlády, ak mu súčasný kabinet doručí demisiu. Vyhlásil to pred
novinármi potom, ako mu Pellegrini doniesol 79 podpisov poslancov podporujúcich nový kabinet.
Abdikáciu súčasného kabinetu príjme.
Prezident zároveň poukázal na to, že Ústava SR podmieňuje demisiu premiéra jedinou požiadavkou,
a tým je doručenie demisie. "Privítal by som, aby pri tak vážnom ústavnom úkone všetci konali iba na
základe ústavy. Zavolal som si preto dnes napoludnie lídrov koaličných strán, aby som im to pripomenul,"
povedal na margo podmienok, ktoré si pred podaním demisie kladie Robert Fico (Smer-SD).
Kiska uznal, že v súčasnosti neexistuje v NR SR väčšina 90 poslancov, ktorá by rozhodla o skrátení
volebného obdobia a vyhlásení predčasných volieb. A neexistuje ani iná jednoduchá väčšina potrebná na
vládnutie. "Včera večer som prijal lídrov koaličných strán. Informovali ma, že vláda Roberta Fica je
pripravená podať demisiu. Zároveň vyjadrili vôľu pokračovať naďalej ako koaliční partneri. Informovali ma,
že majú podporu parlamentnej väčšiny k zostaveniu novej vlády pod vedením Petra Pellegriniho,"
rekapituloval prezident.
Zároveň konštatoval, že po dvoch týždňoch medzinárodnej hanby, masových protestov a popierania
politickej zodpovednosti sme opäť na začiatku. "Rozumiem tomu, že atmosféra za tieto dva týždne sa tak
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vyhrotila, že ani demisia ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a Roberta Fica nemusí byť pre
verejnosť dostatočným signálom, aby ukončili protesty," dodal.
CELÉ VYHLÁSENIE PREZIDENTA ANDREJA KISKU
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRKandidátom Smeru-SD na premiéra je Peter Pellegrini
Bratislava 15. marca (TASR) - Kandidátom Smeru-SD na nového predsedu vlády je vicepremiér Peter
Pellegrini. Ten to oznámil potom, ako prezidentovi Andrejovi Kiskovi doručil podpisy 79 poslancov NR
SR, ktorí podporujú novú vládu po ohlásenej abdikácii šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD).
Podľa Pellegriniho o 14. hodine zasadne vláda, ktorá odobrí vlastnú demisiu. Následne o 14.30 hod.
by sa mal Pellegrini už aj s Ficom vrátiť ku Kiskovi. Prezident prijme abdikáciu Roberta Fica a do čela
vlády vymenuje Pellegriniho. "Je to nesmierne náročné a priznám sa, že som dve noci poriadne nespal.
Na druhej strane takúto ponuku som prijal a prijmem, ak má poverí pokusom zostaviť novú vládu
prezident SR," uistil Pellegrini.
Podľa jeho slov rozdelenie ministerstiev medzi Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd by v novom kabinete
malo zostať zachované tak, ako je to v aktuálnej koaličnej zmluve. V kabinete však dôjde k personálnym
zmenám, tie ale Pellegrini zatiaľ nekonkretizoval. "Všetko uvidíme v nasledujúcich hodinách," uistil.
Pellegrini priznal, že v Smere-SD nebol jediný v hre o post nového premiéra. "Pre mňa je to obrovská
česť, ale aj obrovský záväzok, že nakoniec tú ponuku dali mne," poznamenal.
Na otázku, či bude vymenený aj policajný prezident Tibor Gašpar, Pellegrini odvetil, že je potrebné si
počkať na nového ministra vnútra a jeho návrhy. "Počkajme si, či sa dnes udeje to, čo sa udiať má a ak
áno, nastane proces rekonštrukcie vlády. Ak poverenie na jej zostavenie dostanem, tak je naším
záujmom, aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní, nie týždňov či mesiacov," dodal.
Svetové médiá: Ficova ponuka je zlý vtip, Fico stratil kontakt s realitou
O médiách.com: Svetové médiá: Ficova ponuka je zlý vtip, Fico stratil kontakt s realitou
I. Mikloš: B. Bugár ma neprekvapil, R. Fico sa zachoval zbabelo
Bratislava 15. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v súčasnej politickej situácii
zachoval ako zbabelec a ukázal svoju trúfalosť. Myslí si to bývalý minister financií Ivan Mikloš, ktorý
kritizuje Ficove podmienky prezidentovi v rámci jeho demisie.
Mikloš pre TASR povedal, že Fico má síce v tomto formálnu pravdu, keďže má stále za sebou väčšinu
v parlamente, no v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, mu to príde nevhodné.
Exminister financií tvrdí, že vníma fakt, že prezident SR Andrej Kiska požadoval ako jednu z možností
rozsiahlu rekonštrukciu vlády. "A odchod Fica a Kaliňáka ňou formálne je, no je ňou aj v skutočnosti vo
svetle všetkého, čo v posledných dňoch a týždňoch vyšlo najavo, aj vtedy, ak ich nahradí niekto zo
Smeru-SD? Kto je tomu dnes ochotný veriť?" pýta sa Mikloš.
Je zvedavý, ako sa k tejto veci postaví verejnosť, keďže je podľa neho zjavné, "že to Fico s Kaliňákom
chcú vyriešiť tak, že vo všetkom, čo doteraz robili, chcú pokračovať, akurát pekne potichu a z úzadia".
Mikloša správanie Bélu Bugára (Most-Híd) v súčasnej politickej situácii nezaskočilo. "Žiaľ, Bugár ma
neprekvapil," uviedol. Odchod Lucie Žitňanskej (Most-Híd) z ministerstva spravodlivosti vníma ako fakt,
že "Bugár zrejme prekvapil ju". "A nie, neplánujem sa vrátiť do politiky," dodal Mikloš. Ten je v súčasnosti
poradcom ukrajinského premiéra.
SAV podporuje občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku
Bratislava 15. marca (TASR) - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) a Rada Učenej
spoločnosti SAV podporujú občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku.
"Bez mladých ľudí, ktorí by mohli dôverovať vlastnému štátu a jeho predstaviteľom, neexistuje
rozumná budúcnosť na Slovensku. Pozitívny rozvoj Slovenska, kultúrny vývoj národa, rast kvality života
občanov nie je možný bez vedy, výskumu a vzdelávania, ktoré dlhodobo nemajú na Slovensku adekvátnu
podporu," uvádza SAV vo svojom vyhlásení, ktoré TASR sprostredkovala Andrea Nozdrovická z referátu
pre komunikáciu a médiá SAV. Jedným z najvážnejších dôsledkov pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k
vede, výskumu a vzdelávaniu je podľa SAV trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za
štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia. "Ak k existujúcim dôvodom pribudne aj strata dôvery vo vlastný
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štát a vyženie ešte viac mladých ľudí zo Slovenska, kto bude tvoriť našu budúcnosť," pýta sa predseda
SAV Pavol Šajgalík a predseda Učenej spoločnosti SAV Peter Moczo.
Strata dôvery vo vlastný štát je podľa nich spôsobená aj pocitom bezmocnosti vo vzťahu k rozsiahlej
korupcii. "Podozrenia vo vzťahu k rozdeľovaniu eurofondov na vedu a výskum podčiarkujú potrebu
urgentného a dôveryhodného riešenia zo strany štátu a jeho volených predstaviteľov," uvádza sa v ich
spoločnom stanovisku. Aj preto vyzvali politikov na zodpovedné riešenie súčasnej krízy a na vytvorenie
podmienok pre obnovenie dôvery občanov v riadenie štátu v prospech demokracie, humanizmu a
pozitívneho rozvoja Slovenska.
ministerka Martina Lubyová/nominantka SNS/foto: MŠVVŠ SRM. Lubyová ani P. Gajdoš neuviedli, či
chcú pokračovať v novom vládnom kabinete
Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová
(nominantka SNS) a minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) zatiaľ neuviedli, či chcú pokračovať aj v
novom vládnom kabinete na svojich funkciách po tom, čo predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu
(14.3.) oznámil, že je pripravený podať demisiu.
"Ministerstvo školstva naďalej pokračuje vo svojej práci a napĺňaní agendy rezortu. Pre rozvoj
Slovenska je dôležitá stabilita vlády a funkčný parlament," uviedol pre TASR odbor komunikácie a
protokolu rezortu školstva.
Minister obrany Peter Gajdoš/SNS/foto: MO SRPodobné stanovisko má aj ministerstvo obrany.
"Stabilita vlády a parlamentu je pre rozvoj
Slovenska veľmi dôležitá. Rezort obrany ďalej plní svoje úlohy," poznamenala pre TASR hovorkyňa
Ministerstva obrany SR Danka Capáková.
M. Domin: Prezident by mal myslieť na to, že nová vláda musí získať dôveru
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nie je viazaný tým, že by si musel vybrať
nového predsedu vlády, avšak mal by myslieť na to, že vláda musí získať dôveru. Uviedol to pre TASR
ústavný právnik Marek Domin na margo stredajšieho (14.3.) vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica,
ktorý je pripravený podať demisiu.
Ústavný právnik pripomenul, že prezident nemusí formálne demisiu prijať. "Podľa mňa je to však málo
pravdepodobné, že by takýto krok urobil," povedal Domin.
"Podľa Ústavy SR má prezident voľnú ruku pri výbere predsedu vlády, čiže vyslovene nie je viazaný
nejakými podmienkami, avšak musí počítať s tým, že za predsedu vlády by mal vymenovať takú osobu, u
ktorej je predpoklad, že získa dôveru väčšiny poslancov NR SR," vysvetlil právnik s tým, že pri tomto
rozhodovaní má mať prezident na zreteli, či ide o osobu, ktorá by mohla teda získať podporu väčšiny
parlamentu. Domin predpokladá, že pokiaľ by Fico prezidentovi garantoval, že nová osoba na čele vlády
by mala takúto podporu, Kiska by nového predsedu vlády vymenoval.
B. Bugár: Prezident súhlasil, že nového premiéra nominuje Smer-SD
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska na stredajšom (14.3.) rokovaní s koaličnými
lídrami súhlasil, že nového predsedu vlády bude po abdikácii Roberta Fica (Smer-SD) nominovať strana
Smer-SD. Novinárom to povedal šéf Mosta-Híd Béla Bugár.
"Zároveň, aby neboli pochybnosti, budúca nová vláda musí mať väčšinu v parlamente," deklaroval
Bugár.
To, aby nového premiéra nominoval práve Smer-SD, je jedna z podmienok Ficovej abdikácie. Ďalšie
dve sú, že Kiska bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a bude rešpektovať výsledky
parlamentných volieb z roku 2016, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Bugár zároveň informoval, že Kiska súhlasí s podmienkou Fica, aby nového premiéra nominoval
Smer-SD.
podpredseda NR SR/predseda MOST-HÍD/foto: archív MOST-HÍDB. Bugár: Všetkých 14 našich
poslancov podpísalo podporu novej vláde
Bratislava 15. marca (TASR) - Všetkých 14 poslancov Mosta-Híd podpísalo podporu novej vláde,
ktorá vznikne po demisii Roberta Fica (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to oznámil líder Mosta-Híd Béla
Bugár s tým, že jeho strana vie, čo robí a ako robí, že takýto postup môže napätie v spoločnosti znížiť a
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je to tiež ústretový krok voči požiadavkám organizátorov protestov. Bugár tu zdôraznil, že jeho strana
zotrvaním v koalícii po rozhodnutí premiéra abdikovať koná plne v súlade s uznesením republikovej rady.
"Ja som v pondelok (12.3.) po republikovej rade prečítal uznesenie, ale niektorí počúvali len prvé dve
vety. Tretia veta hovorí, že predsedníctvo má mandát v prípade ďalšieho vývoja konať bez nutnosti zvolať
republikovú radu. Táto veta teda hovorí, že ak nastane zmena vo vývoji, predsedníctvo môže rozhodnúť.
A včera aj rozhodlo, keďže premiér ponúkol svoju demisiu," vysvetľoval Bugár.
Podľa jeho slov Fico ešte minulý týždeň abdikáciu kategoricky odmietol. "Na republikovej rade boli aj
otázky, že ak by k tomu náhodou došlo, či demisia je v tretej vete obsiahnutá. Aj Lucia Žitňanská
vysvetľovala delegátom, že v tejto vete je zahrnutá aj demisia. V súvislosti s jej rozhodnutím
nepokračovať v novej vláde poznamenal, že to bola dohoda v koalícii.
Napriek tomu viacero predstaviteľov Mosta-Híd doteraz novinárom hovorilo, že možnosťou sú len
predčasné voľby alebo povalenie vlády. Medzi nimi bol aj predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. "My
sme hovorili, že rekonštrukcia vlády neprichádza do úvahy, požiadavka bola, že musí odstúpiť aj premiér.
Tiež som povedal, že toto je iná situácia, o ktorej bude rokovať naše predsedníctvo," poznamenal.
Na otázku, či si Bugár nemyslí, že Fico aj po abdikácii bude v skutočnosti riadiť kabinet naďalej,
odpovedal protiotázkou. "Myslíte si, že nový premiér bude nesvojprávny?" pýtal sa. Či okrem abdikácie
premiéra žiadal Most-Híd aj odstúpenie policajného prezidenta, Bugár priamo neodpovedal. "Vždy
budeme hovoriť o tom, čo momentálne považujeme za dohodnuté," uistil.
Nezaradený poslanec Zsolt Simon, ktorý po voľbách z Mosta-Híd odišiel, svojim bývalým
spolustraníkom odkázal, že sa stávajú spoluzodpovednými za kauzy tejto vlády. "Smer-SD sa nezmenil,
len sa presunuli figúrky. Robert Fico a Robert Kaliňák budú naďalej riadiť všetko, ale po novom cez
figúrky. Každý jeden z vás - členov strany Most-Híd, sa stávate spoluzodpovednými za kauzy tejto vlády,
za stav našej krajiny," uviedol.
Na bývalých kolegov tiež apeluje, aby pozastavili svoje členstvo v strane. "Žiadna dotácia pre obec,
žiadna výmena tabúľ nemôže zmariť nádej našich detí, aby mohli žiť v krajine, kde sa nebudeme musieť
báť o ich životy. Kde nevládne korupcia a klientelizmus. Kde štát chráni svojich občanov a neexistujú
`naši ľudia' a kde mafia nemá žiadnu šancu byť súčasťou vládneho systému. Kde štátne inštitúcie
pomáhajú občanom a nie ich šikanujú. Kde objednávateľ vraždy a ani vrah nebehá po uliciach," dodal
Simon s tým, že sa ako Maďar hanbí za to, čo Maďari vo vláde robia, a hlavne za to, že ešte stále sú jej
súčasťou.
I. Radičová: Klásť si pri demisii podmienky nemá žiaden právny základ
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska je viazaný ústavou a tá pri demisii predsedu
vlády o žiadnych podmienkach nehovorí ani v náznaku. Demisia sa podáva a prezident je následne
viazaný len tým, či prípadná nová vláda má podporu jednoduchej väčšiny v parlamente. Pre TASR to
uviedla expremiérka Iveta Radičová v reakcii na rozhodnutie šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD)
podať demisiu za určitých podmienok.
"Klásť si v tejto situácii podmienky nemá žiaden základ ani podklad v našom právnom systéme. To je
pohľad striktne ústavný. Ten druhý pohľad je, aká je tu ponuka a návrh na riešenie politickej krízy," myslí
si.
Podľa Radičovej je spoločnosť dlhodobo polarizovaná, nedôvera v základné demokratické inštitúcie je
nesmierne veľká a silná. "Obnovenie dôvery spôsobom - predčasné voľby alebo odchádzame z koalície
rovná sa zachovanie koalície s novým personálnym obsadením - je absurdné," odkázala na adresu
Mosta-Híd.
Radičová tvrdí, že Most-Híd mal od začiatku jasne komunikovať aj takúto možnosť. "Postavím a
poviem, že je tu aj tretia možnosť, a neskrývam sa za vetu, ktorá môže znamenať čokoľvek. To nie je
férové správanie," uviedla.
Na margo rozhodnutia ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) nepokračovať v novej
vláde Radičová podotkla, že z hľadiska jej predchádzajúcich vyjadrení je tento jej postoj ku vzniknutej
situácii logickým vyústením.
Radičová zároveň apelovala na dôrazné vyšetrenie brutálnej úkladnej vraždy novinára a jeho
snúbenice, pričom poukázala aj na zverejnené informácie o možnej previazanosti mafie na úrad vlády.
"Dlhodobo sme svedkami politiky založenej na arogancii a šírení nenávisti. Spoločnosť je naozaj rozbitá a
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plná napätia. Ak sa má politik postaviť k tejto situácii čelom a má záujem o stabilizáciu spoločnosti, tak
jediná cesta je obnovenie dôveryhodnosti demokratických inštitúcií vrátane dôveryhodnosti politických
strán. Teda obmena osôb nie je dostačujúca," dodala.
Predseda vlády Robert Fico v stredu (14.3.) večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po
rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu
bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch
strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Premiér sa
domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám,
sprevádzal by ich chaos a nestabilita.
L. Žitňanská urobila múdro, že nebude pokračovať v budúcej vláde, tvrdí F.Šebej
Bratislava 15. marca (TASR) - Rozhodnutie Lucie Žitňanskej nepokračovať v budúcej vláde ako
ministerka spravodlivosti je múdrym krokom, tvrdí to František Šebej z Mosta-Híd.
Novinárom však stále nepovedal, ako sa v súčasnej politickej situácii zachová on. "Potrebujem ešte
čas, keď k niečomu dospejem, informujem o tom najprv svojich kolegov," uviedol Šebej pre TASR s tým,
že žiada o pochopenie.
Ten sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a
to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".
"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením,"
povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej vtedy odvetil, že
by to záviselo od toho, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým
nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.M. Domin:
Ak premiér podá demisiu, musí tak urobiť celá vláda
Ak premiér Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu, musí to isté urobiť vláda ako celok. Prezident Andrej
Kiska by túto vládu následne poveril vykonávaním funkcií ďalej, pokiaľ sa nevymenuje nový kabinet. Pre
TASR to uviedol ústavný právnik Marek Domin s tým, že ak bude existovať dohoda na novom zložení
vlády, tak by to mohlo prebehnúť v jednom akte.
"To znamená, že ak by prezident akceptoval podmienky premiéra Roberta Fica, tak by mohol
vymenovať hneď novú vládu a tá by sa potom musela ešte uchádzať o dôveru v Národnej rade SR,"
vysvetlil.
Prevzatie moci prezidentom podľa jeho slov v tomto prípade neprichádza do úvahy. Kiska by mal totiž
vymenovať tú istú vládu, ktorá podá demisiu. "V ústave je uvedené, že ak prijme demisiu, poverí tú vládu
vykonávaním funkcií až do vymenovania novej vlády," skonštatoval. Teoreticky môže prezident podľa
ústavného právnika za predsedu vlády vymenovať aj niekoho iného, ale musí počítať, že nová vláda musí
získať dôveru v parlamente. "Je málo pravdepodobné, že by vymenoval za predsedu vlády niekoho, kto
by nemal zaručenú dôveru u väčšiny poslancov," podotkol.
Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.
M. Vašečka: Zo strany premiéra ide o šikovný machiavelistický ťah
Zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ide o šikovný machiavelistický ťah, pretože prenáša
zodpovednosť za prípadnú ďalšiu krízu na prezidenta SR Andreja Kisku. Myslí si to sociológ Michal
Vašečka.
"Fico spĺňa podmienky, ktoré kládol prezident na základnú reštrukturalizáciu vlády a prípadný odchod
tých, voči ktorým sú závažné obvinenia. Aj minister vnútra Robert Kaliňák, aj premiér sú tak preč a za
prípadnú nestabilitu zodpovedá prezident, ktorý by prípadne neakceptoval takýto návrh," povedal pre
TASR Vašečka. Podľa neho na druhej strane, na Slovensku nie je zvykom, že by si odstupujúci premiér
mohol dávať nejaké podmienky. "Prezident tak na žiadne podmienky nemusí prihliadať," povedal
sociológ.
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P. Baboš: B. Bugár do istej miery cúvol, ale to už bude musieť vysvetľovať on
Šéf Mosta-Híd Béla Bugár v súčasnej politickej situácii do istej miery cúvol. Povedal to politológ Pavol
Baboš v reakcii na Bugárovo tvrdenie, že si váži rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podať
demisiu.
"Ale to už bude musieť ľuďom vysvetľovať on," povedal Baboš s tým, že "v pondelok predsa Bugár
hovoril o chcení rokovať o predčasných voľbách s tým, že ak sa to nepodarí, Most-Híd odíde z koalície".
Takáto rekonštrukcia vlády je podľa Baboša pokračovanie tej istej koalície. Je preto zvedavý, ako to
prijme verejnosť.
Či premiérovo rozhodnutie odstúpiť z funkcie upokojí situáciu, nevedel Baboš naisto povedať.
Upozornil však, že vo vnímaní verejnosti je kľúčový aj post ministra vnútra, z ktorého odchádza Robert
Kaliňák (Smer-SD). "Pretože ak tento rezort bude mať opäť Smer-SD, stále budú voči tomu ľudia
skeptickí, a to najmä v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice," dodal
Baboš.
Nový premiér by mal vzísť z dvojice P. Kažimír a P. Pellegrini
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRBratislava 14. marca (TASR) - Nový predseda vlády by podľa informácií TASR mohol vzísť z dvojice
Peter Kažimír (minister financií) a Peter Pellegrini (vicepremiér pre investície a informatizáciu). Kreslo sa
uvoľní, keď Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu. Oznámil, že je pripravený to urobiť, ak prezident SR
Andrej Kiska splní jeho podmienky.
V novej vláde, ktorá bude musieť v parlamente opäť žiadať o dôveru, už nemá sedieť Robert Kaliňák,
ktorý oznámil demisiu ešte pred Ficom. Ešte skôr z vlády odišiel Marek Maďarič, ktorý po vražde novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice odstúpil z funkcie ministra kultúry.
Ako Kaliňákova nástupkyňa sa spomína štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková. V médiách
sa objavilo aj meno Martina Glváča, ktorý ale povedal, že mieni zostať v parlamente. Pri poste ministra
kultúry zaznievali tri mená - Dušan Jarjabek, Ján Podmanický a Erik Tomáš, ktorý by mal byť aj
najhorúcejším kandidátom na tento post.
Minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) počas rokovania NR SR 2017/foto:TASR - Martin
BaumannZmena určite nastane na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa totiž
rozhodla v budúcej vláde, ktorá má vzniknúť po Ficovej demisii, nepokračovať. Jej stranícky kolega,
minister životného prostredia László Sólymos TASR potvrdil, že ak by ho strana opäť nominovala, išiel by
do rezortu. Najskôr však treba novú vládu vytvoriť a tá musí získať podporu väčšiny v parlamente.
Ministerka L. Žitňanská nebude pokračovať v budúcej vláde
Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Mosta-Híd Lucia Žitňanská nebude pokračovať v budúcej
vláde. Uviedla to pre TASR vo svojom stanovisku po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil,
že podá demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.
Lucia Žitňanská,ministerka spravodlivosti SR/MOST-HÍDfoto: MS SR"Postoj ministerky Lucie
Žitňanskej, že nestačí len odchod ministra vnútra, ale musí prísť aj k zmene na poste premiéra, bol
verejne známy. Súhlasí preto aj s dnešným rozhodnutím predsedníctva strany Most-Híd. V budúcej vláde
sa rozhodla už nepokračovať," píše sa v stanovisku, ktoré poskytol Žitňanskej hovorca Peter Bubla.
"Vzhľadom na ďalší vývoj a vznik novej situácie predsedníctvo strany na základe mandátu od
Republikovej rady odsúhlasilo navrhnuté riešenie súčasnej politickej situácie, pričom sa s ním stotožnil aj
celý poslanecký klub Mosta-Híd," informovala o záveroch predsedníctva hovorkyňa Mosta-Híd Klára
Debnár.
S odstúpením Roberta Fica vzniká podľa strany priestor na upokojenie atmosféry v spoločnosti a
krajine. "Vznikla príležitosť na vytvorenie novej dôveryhodnej vlády s novým premiérom na jej čele.
Úlohou nového premiéra s novou zodpovednosťou bude upokojenie situácie. Most-Híd je pripravený na
konštruktívnu debatu o budúcnosti krajiny," doplnila.
F. Šebej aktuálnu situáciu zatiaľ nekomentuje, na odpoveď si chce dať čas
František Šebej z Mosta-Híd nateraz nechce komentovať aktuálnu politickú situáciu. Tvrdí, že sa k nej
vyjadrí neskôr. "Odpoviem na to neskôr, majte, prosím, pochopenie," napísal v SMS odpovedi TASR v
stredu večer.
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Šebej sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a
to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".
"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením,"
povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to
záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To
počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.
V. Remišová: Vyzývame prezidenta, aby neprijal Ficove podmienky
Hnutie OĽaNO vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby neprijal podmienky premiéra Roberta Fica
(Smer-SD), ktorými šéf vládneho kabinetu podmieňuje svoju demisiu. Výmena figúrok totiž na obnovu
dôvery v štát a jeho inštitúcie nestačí, najpoctivejším riešením sú predčasné voľby. Vyhlásila to
predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová v reakcii na premiérovo rozhodnutie ohľadom demisie.
"Vyzývame pána prezidenta, aby podmienky Roberta Fica neprijal. Pretože ak ľudia stratili dôveru v
štát a jeho inštitúcie, na obnovenie tejto dôvery je najpoctivejším riešením dať opäť ľuďom príležitosť
rozhodnúť," povedala Remišová, podľa ktorej na obnovenie dôvery výmena figúrok nestačí. "Je jedno, či
na poste premiéra bude Robert Fico, alebo jeho figúrka, pretože Robert Fico ostáva predsedom Smeru.
Všade vidíme prepojenia na Smer," uviedla.
Fico týmto rozhodnutím podľa Remišovej hovorí ľuďom, že sú v podstate svojprávni. "Akoby si
nevedeli vybrať alternatívu," poznamenala Remišová. Je podľa nej absurdné, aby dnes premiér tvrdil, kto
bude vo vláde a s kým. "Takto sa k ľuďom nemôže správať," vyhlásila a zdôraznila, že za súčasnú krízu a
stav spoločnosti môže v prvom rade vládna koalícia, nie médiá ani opozícia.
Kritizovala aj predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. "Tvrdil ľuďom, že ide rokovať o predčasných voľbách.
Teraz sa zdá, že už predčasné voľby nie sú v hre. Béla Bugár zradil ľudí a táto vládna koalícia zradila ľudí
na námestiach," uzavrela.
V. Hřích: Krok, ktorý spravil R. Fico, možno nikto nečakal
Krok, ktorý spravil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), možno nikto nečakal. Myslí si to Václav
Hřích z agentúry AKO s tým, že odsunul riešenie situácie.
"Existuje reálna možnosť, že ak prezident Andrej Kiska spraví tak, ako ho žiada premiér, že mu dá
demisiu a on na základe toho poverí niekoho, koho on predloží, de facto bude vláda pokračovať. Tak
všetci tí, ktorí žiadali zmenu vlády, spokojní nebudú," povedal pre TASR Hřích. Otázne podľa neho je, či
to budú brať ľudia ako dočasný úspech a budú pokračovať v zhromaždeniach, alebo si povedia, že to tak
má byť. "Veľa napovie piatok (16.3.)," myslí si. Organizátori zhromaždení za slušné Slovensko práve na
tento deň ohlásili zhromaždenia, ktoré sa majú konať naprieč celým Slovenskom, ale aj vo svetových
metropolách.
Hřích pripomenul, že na základe najnovšiemu prieskumu agentúry Focus názory ľudí na to, či má
vláda odstúpiť, alebo či má ostať iba v zmenenej podobe, sú zhruba vyrovnané. "Tak zhruba pre polovicu
respondentov je to nedostatočné, keďže tí žiadajú úplnú výmenu. Avšak pre druhú polovicu je to
dostatočné. Názory teda zostanú rozdelené," povedal. Podľa neho bude veľa závisieť od toho, že ako to
celé dopadne, teda či reálne k zmene dôjde, alebo nie. "Všetko to závisí od rozhodnutia prezidenta,"
doplnil Hřích.P. Žiga: R. Fico ukázal, že mu na krajine záleží viac ako na funkcii
Robert Fico svojím rozhodnutím ukázal, že na prvom mieste myslí na stabilitu Slovenska a že mu na
krajine záleží oveľa viac ako na funkcii. Uviedol to minister hospodárstva a podpredseda Smeru-SD Peter
Žiga v reakcii na rozhodnutie premiéra podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho
požiadavky.
"Je to historicky prvý premiér, ktorý dokázal urobiť takéto vážne rozhodnutie. Bolo by nezodpovedné
odovzdať krajinu do rúk amatérskej opozície," doplnil Žiga.
Predseda vlády Robert Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
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naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Keď premiér podá demisiu, mimoriadna schôdza v pondelok nebude
Pokiaľ premiér Robert Fico (Smer-SD) odstúpi z funkcie ako avizoval, v pondelok (19.3.) mimoriadna
schôdza Národnej rady SR nebude. Nebude totiž koho odvolávať, pripomenuli predstavitelia opozície,
ktorí schôdzu iniciovali. Na mimoriadnom rokovaní sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru šéfovi kabinetu,
čím by padla celá vláda. Premiérovou demisiou sa tak stane aj bez schôdze.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.
Po vražde a zverejnených informáciách sa situácia skomplikovala aj vo vládnej koalícii, kde pokračuje
kríza. Most-Híd žiadal hlavu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý napokon po niekoľkých
dňoch odstúpil. To už Mostu-Híd nestačilo a rozhodol, že chce predčasné voľby. Hovoril, že ak sa na nich
s koaličnými partnermi nedohodne, odíde z koalície.
Koalícia hľadala riešenie a predseda vlády Robert Fico napokon v stredu oznámil, že je pripravený
podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri
podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať
koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia
efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Ľ. Blaha: Ak vo vláde nebude R. Fico rozhodujúci hráč, nepodporím ju
Ak v novej vláde nebude Robert Fico (Smer-SD) rozhodujúcim hráčom, poslanec Smeru-SD Ľuboš
Blaha nevidí dôvod ju podporovať. Povedal to pre TASR s tým, že aj po odchode Fica musí mať kabinet
ľavicový potenciál.
Na avizovanú demisiu Fica sa preto Blaha díva rozpačito. "Ja plne stojím za Robertom Ficom, je to
pre mňa garancia ľavicovej vlády. Ak bude on rozhodujúci hráč, tak OK, ak to tak nebude, nevidím dôvod
podporovať takúto vládu. Musím mať pocit, že on riadi kabinet," vysvetlil svoj postoj Blaha.
Ak by sa vláda politicky presúvala do centristicko-liberálnych polôh, Blaha s tým bude mať problém.
"Ak mi ale dá Robert Fico garancie, že ostane ľavicová, budem ju podporovať. Musím sa s ním stretnúť,"
dodal.
Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž tvrdí, že jeho strana týmto krokom vyšla v
ústrety koaličnému partnerovi. "Ako by v tejto atmosfére vyzerali predčasné voľby? Viete si predstaviť,
aké by mohli byť konfrontačné? Videli sme, že sa mobilizovala aj naša základňa," konštatoval.
Podľa jeho slov to, čo sa na Slovensku deje, nie je nič nezvyčajné. "To, čo potrebujeme, je, aby
verejnosť dostávala skutočne pluralitné informácie o tom, čo sa deje a nielen politicko-aktivistické výstupy
s cieľom povaliť vládu," uzavrel.Rekonštrukcia vlády situáciu nerieši, zhodli sa mimoparlamentné KDH,
PS a SPOLU
Demisia predsedu vlády SR už nestačí, naozajstným riešením súčasnej politickej situácie a reálnym
krokom k obnoveniu dôvery verejnosti vo vlastný štát sú predčasné voľby. V reakcii na ponuku Roberta
Fica odstúpiť z postu premiéra, ak bude pokračovať súčasná vládna koalícia, sa na tom zhodli
mimoparlamentné strany.
KDH naďalej zastáva názor, že by sa mali konať predčasné parlamentné voľby. "To je poctivé riešenie
pre Slovensko, nie údajná rekonštrukcia vlády," zdôraznili vo svojom vyhlásení kresťanskí demokrati.
V rovnakom duchu hovorí aj Progresívne Slovensko (PS). "Rekonštrukcia vlády uvrhne Slovensko do
ešte hlbšej krízy, s nebezpečnými dôsledkami pre dôveru ľudí v demokratický štát," tlmočil názor strany
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riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič. Odvoláva sa i na aktuálny prieskum, v ktorom až 43
percent opýtaných preferuje koniec súčasnej vládnej koalície.
SPOLU - občianska demokracia sa vo svojej kritike zameriava na Most-Híd, pristúpenie bugárovcov
na rekonštrukciu vlády považuje za škodlivé pre Slovensko. "Personálne zmeny v súčasnej vláde nie sú
dostatočné. Krajina potrebuje hlboké systémové zmeny, no vláda na čele so Smerom tieto zmeny
nemôže uskutočniť," uviedla hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková.
Anton Hrnko (SNS) počas 11. schôdze Národnej rady SR./foto: TASR - Michal SvítokA. Hrnko:
Premiér nám dal možnosť nadýchnuť sa, získavame novú silu
Bratislava 14. marca (TASR) - Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podať demisiu, dáva
koaličným partnerom možnosť nadýchnuť sa, myslí si podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS)
Anton Hrnko.
"Získavame tým novú silu na plnenie vládneho programu, ktorý si táto koalícia stanovila v roku 2016,"
povedal Hrnko. Ten predpokladá, že do riadnych volieb by už nemuseli v koalícii vznikať "sporné
problémy".
SNS je so svojimi ministrami vo vláde spokojná, Hrnko tvrdí, že nevidí dôvod, aby sa na
ministerstvách obrany, školstva a pôdohospodárstva menili.
"Štvrtkové rozhodnutie premiéra vnímam ako jeho gesto voči požiadavkám Mostu-Híd, " povedal prvý
podpredseda SNS Jaroslav Paška, ktorý preto verí v ďalšie fungovanie vládne koalície. Bugár a Fico
podľa neho našli kompromis, "hoci sa dlho rozchádzali v riešení súčasnej situácie".
Obsadenie postov na čele ministerstiev vnútra, spravodlivosti či kultúry bude podľa neho vec
vnútorných diskusií. Paška predpokladá, že by mali ostať tým politickým stranám, ktoré im v súčasnej
koalícii šéfovali doteraz.
N. Blahová: Vláda nepočúva hlas ľudí, výmena figúrok nestačí
Vláda nepočúva hlas ľudí, ktorí žiadajú pád vlády a predčasné parlamentné voľby. Občanom iba
výmena figúrok nestačí. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová v reakcii na
vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý oznámil, že je pripravený podať demisiu, ak prezident
SR Andrej Kiska splní jeho podmienky. "Táto vládna kríza nie je o výmene figúrok. Stali sme sa
svedkami, že Robert Fico navrhuje výmenu figúrok. Vláda ale nie je o ňom, ale o štruktúrach
prerastených do každého kúta štátu. Nemôže to stačiť nám ani občanom a rozhodne im to nestačí,"
vyhlásila Blahová. SaS považuje za úbohé, že sa Fico znížil k vydieraniu prezidenta. "Prezident má silný
mandát, je priamo volený občanmi a je to jeho rozhodnutie, ako naloží s demisiou premiéra," zdôraznila
Blahová. Komentovala aj správanie Mosta-Híd, ktorý dosiaľ oficiálne žiadal predčasné voľby a hrozil
odchodom z koalície, ak sa na nich s partnermi nedohodne. Zmenu postoja označila Blahová za
páchanie verejnej samovraždy.
P. Kresák: Avizovaná demisia R. Fica je veľký úspech, sme spokojní
Stalo sa to, v čo nikto nedúfal, sme spokojní. Pre TASR to uviedol poslanec koaličného Mostu-Híd
Peter Kresák v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý pripustil svoju demisiu za
určitých podmienok. Kresák uznáva, že uznesenie republikovej rady Mostu-Híd hovorilo buď o
predčasných voľbách alebo o odchode z koalície. "Toto uznesenie bolo jednoznačné, ale človek musí
počítať s nejakým vývojom. Republiková rada zmocnila predsedu Bélu Bugára a predsedníctvo
Mostu-Híd, aby na zásadné zmeny reagovali. A stalo sa to, v čo nikto nedúfal. Toto je zásadná zmena. Je
to dokonca viac, ako hovoril prezident Andrej Kiska, keď spomínal rekonštrukciu vlády," povedal Kresák s
tým, že avizované odstúpenie Fica je veľký úspech. Týmto scenárom sa podľa jeho slov zaoberalo nielen
stranícke predsedníctvo, ale aj poslanecký klub Mostu-Híd. "Bolo to odobrené jednomyseľne. Je to cesta,
ktorá má viesť k upokojeniu situácie," dodal.
Boris Kollár/foto: hnutia SME RODINA - Boris KollárB. Kollár: Demisia premiéra už ľuďom možno
nebude stačiť
Bratislava 14. marca (TASR) - Demisia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už verejnosti možno
stačiť nebude. Myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, podľa ktorého by bolo lepšie, keby sa
konali predčasné voľby.
"Keď chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia a nie politici či oligarchovia v zákulisí. Za
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nás by bolo najčistejšie, keby to odovzdali do rúk ľuďom," povedal v reakcii na vyjadrenie premiéra, že
ponúka svoju demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.
Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky. "Je to drzé. Prezidentovi sa
podmienky nedávajú," vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. Kollár tiež povedal, že podľa informácií, ktoré
sa šíria, by Fica mohol nahradiť Peter Pellegrini.
Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Súčasná vládna koalícia by v predčasných voľbách stratila väčšinu
Bratislava 14. marca (TASR) - Ak by sa najbližší víkend konali predčasné parlamentné voľby, súčasná
vládna koalícia by získala iba 61 mandátov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry
FOCUS.
V prieskume zaznamenal najväčší prepad vládny Smer-SD. Naopak, najväčší nárast Kotlebova ĽSNS.
Smer-SD by volilo 20,2 percenta opýtaných, oproti prieskumu v januári je to pokles o viac ako päť
percent. Druhý najväčší počet hlasov by získala SaS (14 percent), na treťom skončilo OĽaNO so ziskom
10,4 percenta hlasov, rovnaký výsledok zaznamenalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina.
ĽSNS si oproti januárovému prieskumu polepšila o dve percentá, s aktuálnym ziskom 10,1 percenta
by skončili Kotlebovci na piatom mieste. Nasleduje SNS s 10 percentami. Do parlamentu by sa dostalo aj
KDH, kresťanských demokratov by volilo sedem percent opýtaných, a taktiež Most-Híd so ziskom 5,6
percenta hlasov.
Naopak, brány NR SR by ostali zatvorené pre SMK (4,1 percenta) a KSS (1,5). Len o niečo málo ako
jedno percento získali v prieskume aj novoetablované strany - Progresívne Slovensko (PS) by volilo 1,4
percenta voličov, SPOLU - občiansku demokraciu 1,1 percenta opýtaných.
Na voľbách by sa zúčastnili takmer dve tretiny opýtaných (63,7 percenta), voliť by, naopak, nešlo 21,8
percenta respondentov a nerozhodnutých bolo 14,5 percenta opýtaných. Agentúra FOCUS uskutočnila
prieskum v dňoch 7.3. - 13.3.2018 formou osobného dopytovania. Zúčastnilo sa na ňom 1012
respondentov.
J. Marušiak: Premiérovo rozhodnutie odstúpiť, môže situáciu upokojiť len sčasti
Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odstúpiť z funkcie prišlo ako gesto neskoro. Tvrdí to
politológ Juraj Marušiak. Ficovo odhodlanie však chápe ako signál, že súčasné strany vládnej koalície sa
do predčasných volieb nehrnú.
"Lebo ich štartovacia čiara by nebola zrejme najlepšia," uviedol Marušiak. Snahu zabrániť predčasným
voľbám preto chápe ako opodstatnenú. Upokojiť situáciu v spoločnosti to môže podľa neho iba sčasti.
Vyjadrenie šéfa Mosta-Híd Béla Bugára, že si Ficovo rozhodnutie váži, Marušiak označil za "veľmi
okrúhle a v podstate môže byť interpretované ako cúvnutie". "Bugárova situácia nie je jednoduchá, má
problém s vlastnou stranou a uvidí sa, čo uspokojí jeho a čo uspokojí poslancov Mosta-Híd a ministrov
tejto strany vo vláde," povedal Marušiak. Nová vláda bez Roberta Fica by mohla byť podľa Marušiaka iná,
upozorňuje však, že Smer-SD nikdy nemal niečo takéto odskúšané. Je zvedavý, ako dlho bude schopná
žiť.
Prezident SR Andrej Kiska/foto: archív KP SRPrezident: Potvrdil stretnutie s koaličnými lídrami
Bratislava 14. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska potvrdil stredajšie stretnutie s predsedami
koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Tí ho informovali o ich návrhu riešenia politickej krízy na
Slovensku. Taktiež mu oznámili, že prinesú minimálne 76 podpisov poslancov Národnej rady, ktorí budú
podporovať návrh riešenia vládnej koalície. Pre TASR to uviedol hovorca prezidenta Roman Krpelan.
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Neuviedol však, či s týmto krokom prezident súhlasí a či bude akceptovať tri podmienky, ktoré stanovil
predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Ten v stredu oznámil, že je pripravený podať demisiu už vo
štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že
nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky
parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Fico sa domnieva, že ak by
v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a
nestabilita.
R.Fico je pripravený už vo štvrtok podať demisiu, má tri podmienky
Robert Fico na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 2017/foto: ÚV SRBratislava 14.
marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie. Na
stredajšej tlačovej konferencii to oznámili lídri vládnej koalície.
Fico je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Po rokovaní s
prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude
rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a
výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je preto ochotný urobiť maximum.
Fico zároveň uviedol, že už niekoľko dní je Slovensko v kríze, ktorá je spôsobená bezohľadným
zneužívaním tragédie dvoch mladých ľudí na politické účely. "Slovenská opozícia aj médiá dávno zabudli
na potrebu vyšetrenia vraždy a spolupodieľajú sa na destabilizácii spoločnosti. Tento stav sa odrazil aj na
politických pomeroch vo vnútri vládnej koalície," priznal. Premiér zároveň odmietol vytváranie obrazu
Slovenska ako čiernej diery. "Je absolútne nepravdivý," vyhlásil.
Predseda SNS Andrej Danko Ficov krok ocenil. "Nepopriem, že nami zmietajú emócie. O to viac
cítime obrovskú zodpovednosť," konštatoval a poukázal na možnú zostavu budúcej vlády zloženú zo
súčasnej opozície. "Nehovorím, že na všetko som dozrel, veľa vecí sa učím. Ale nechcem, aby táto
generácia politikov riadila tento štát," zdôraznil.
Aj líder Mosta-Híd Béla Bugár si rozhodnutie Fica cení. "Nová vláda, nová zodpovednosť a
pokračovanie v tom, čo sme začali pred dvoma rokmi," povedal.
Podľa jeho slov aj toto rozhodnutie môže priniesť upokojenie situácie. "Ale ako môžeme očakávať
zodpovednosť od opozície, ktorá tvrdí, že vláda už padla a netreba v parlamente nič robiť? Zodpovední
politici robia ináč," dodal.
-END
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-vladna-kriza-vstup-na-vlastne-riziko/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

129. Slovenskí historici žiadajú odpovede: Chcú dokumenty o Sviečkovej
manifestácii
(21.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Slovenskí historici sa obracajú na Generálnu prokuratúru (GP) SR s výzvou, aby im
sprostredkovala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na
stredajšej tlačovej konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v
Bratislave o tom informoval František Neupauer, jeden zo signatárov výzvy.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer. S touto iniciatívou sa historici obrátili na GP už pred
niekoľkými rokmi, doteraz však prokuratúra nereagovala.
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Aktuálnu výzvu so sprievodným listom v stredu predpoludním podali na GP. V liste historici navrhujú,
aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a
fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR bol
odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) a bol tak sprístupnený
historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
http://www.topky.sk/cl/10/1697989/Slovenski-historici-ziadaju-odpovede--Chcu-dokumenty-o-Svieckovejmanifestacii
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

130. V Bratislave bude dnes manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť
(21.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 07:45, s. -; TASR)

Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční manifestácia za život a spravodlivú
spoločnosť pre všetkých.
Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa.
TASR o tom informoval Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst.
Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach ochrany
života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života,
napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej Križka,
Marek Michalčík či Iva Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
https://www.aktuality.sk/clanok/574495/v-bratislave-bude-dnes-manifestacia-za-zivot-a-spravodlivu-spolo
cnost/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

131. Historici žiadajú od Generálnej prokuratúry dokumenty o Sviečkovej
manifestácii
(21.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 10:00, s. -; TASR)

Historikom z Ústavu pamäti národa chýbajú viaceré dôležité materiály.
Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby mu zo svojho archívu
odovzdala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na stredajšej
tlačovej konferencii o tom informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry.
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https://www.aktuality.sk/clanok/574526/historici-ziadaju-od-generalnej-prokuratury-dokumenty-o-svieckov
ej-manifestacii/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

132. ÚPN chce, aby prokuratúra sprístupnila dokumenty o Sviečkovej
manifestácii z roku 1988
(21.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 10:33, s. -; BRATISLAVA/TASR)

Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti.
Ústav pamäti národa žiada generálnu prokuratúru, aby historikom sprostredkovala celý dokumentačný
materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na stredajšej tlačovej konferencii pri
príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v Bratislave o tom informoval František
Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.
Žiadosť zástupcovia ÚPN podali v stredu na GP. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí
historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane
zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA)
a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto
dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
-->
http://www.tvnoviny.sk/a/1911769
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

133. V Bratislave sa v stredu uskutoční spomienka 30. výročia Sviečkovej
manifestácie
(21.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

Mottom Spolu za slobodu sa začínajú viacdňové spomienkové akcie.
BRATISLAVA. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční manifestácia za život
a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej
manifestácie a Dňa počatého dieťaťa.
Informoval o tom Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst.
Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach ochrany
života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života,
napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej Križka,
Marek Michalčík či Iva Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými
podujatiami v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
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Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
video http://www.youtube.com/embed/22U4zjrcZHU
https://domov.sme.sk/c/20785789/v-bratislave-sa-v-stredu-uskutocni-spomienka-30-vyrocia-svieckovej-m
anifestacie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

134. Ústav pamäti národa si vyžiadal dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

Dokumentáciu má ÚPN poskytnúť Generálna prokuratúra.
BRATISLAVA. Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby mu zo svojho
archívu odovzdala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988.
Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu
ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry.
https://domov.sme.sk/c/20785873/ustav-pamati-naroda-generalna-prokuratura-svieckova-manifestacia.ht
ml
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

135. Bratislavu čaká manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť
(21.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)

Archívna foto: Spomienka na sviečkovú manifestáciu, 24. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR
Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční manifestácia za život a spravodlivú
spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa
počatého dieťaťa. TASR o tom informoval Juraj Šúst zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst. Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach
ochrany života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho
života, napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej
Križka, Marek Michalčík či Iva Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu. Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala
veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči
komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a
náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom.
https://hlavne.sk/regiony/bratislavu-caka-manifestacia-za-zivot-a-spravodlivu-spolocnost/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

136. ÚPN žiada od prokuratúry dokumenty o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)
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Archívna foto Zdroj - TASR
Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby historikom sprostredkovala
celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na stredajšej tlačovej
konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v Bratislave o tom
informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Aktualizované 10:14
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.
Žiadosť zástupcovia ÚPN podali v stredu na GP. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí
historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažúci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane
zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA)
a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto
dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
https://hlavne.sk/domace/upn-ziada-od-prokuratury-dokumenty-o-svieckovej-manifestacii/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

137. ÚPN žiada Generálnu prokuratúru, aby sprístupnila dokumenty o
Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby historikom sprostredkovala
celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988.
Na stredajšej tlačovej konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v
Bratislave o tom informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.
Žiadosť zástupcovia ÚPN podali v stredu na GP. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí
historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane
zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA)
a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto
dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
Buď informovaný aj na Facebooku
Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR
-END
http://www.info.sk/sprava/143528/upn-ziada-generalnu-prokuraturu-aby-spristupnila-dokumenty-o-sviecko
vej-manifestacii/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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138. RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie: Sviečkovú
manifestáciu
(21.03.2018; www.24hod.sk; Kultúra, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ilustračná snímka
Bratislava 21. marca (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zaradila do vysielania svojich
televíznych a rozhlasových okruhov programy k ďalšiemu z osmičkových výročí - k Sviečkovej
manifestácii, od ktorej uplynie v nedeľu (25.3.) presne 30 rokov.
V Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa pri tejto príležitosti uskutoční vo štvrtok (22.3.)
ďalšie podujatie v rámci cyklu Osmičková pyramída. Začne o 17.00 h premietaním filmu "Sviečková
manifestácia" za účasti režiséra Ondreja Krajňáka, priblížila RTVS v tlačovej správe.
Po uvedení filmu bude diskusia s organizátorom manifestácie Františkom Mikloškom, jej priamymi
účastníkmi - neterou Antona Srholca Martou Košíkovou, Pavlom Kosseyom a historikom Ústavu pamäti
národa Patrikom Dubovským. Záznam z diskusie odvysiela Rádio Devín Rádio Devín v sobotu (24.3.). Vo
foyeri Slovenského rozhlasu bude sprístupnená výstava archívnych dokumentov z výberu historika Petra
Jašeka.
Sviečkovej demonštrácii sa bude venovať aj piata časť cyklu autora Petra Turčíka venovaného
osmičkovým výročiam, ktorú Rádio Devín uvedie v nedeľu (25.3.). Rozhlasová adaptácia divadelnej hry
Petra Pavlaca "Slovo Válkovo" odznie v utorok (27.3.).
"Jej ambíciou je vypovedať o myslení, cítení a postojoch jedného z našich najuznávanejších
básnikov - Miroslava Válka," ozrejmila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Válek bol ministrom kultúry
komunistickej vlády a ako člen politickej komisie dozeral 25. marca 1988 na zásah polície a
bezpečnostných zložiek voči pokojnému zhromaždeniu na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.
Hosťom Nočnej pyramídy Rádia Slovensko bude v piatok (23.3.) historik Peter Jašek, ktorý bude
diskutovať aj o otázkach náboženskej slobody. Sviečková manifestácia bude v nedeľu (25.3.) hlavnou
témou relácie "Osudy, ktoré písalo 20. storočie".
Diváci Jednotky si môžu na Kvetnú nedeľu pozrieť pri príležitosti 30. výročia manifestácie priamy
prenos Slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať predseda
Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Dvojka v nedeľu uvedie k tejto téme dokumentárny
film Slovenský piatok.
Sviečková demonštrácia bude vo štvrtok (29.3.) rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY s
podtitulom Protirežimové revolty. Hosťami Ľubomíra Bajaníka budú Juraj Kalina z Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, Pavel Kugler z Odboru pre vojenských veteránov Ministerstva obrany ČR a
Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/rtvs-si-pripomenie-dalsie-osmickove-vyrocie-svieckovu-manifestaciu-cl574828.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

139. Na 30. výročie Sviečkovej manifestácie zaostrí aj RTVS
(21.03.2018; www.pravda.sk; Kultúra, , s. -; TASR)

Od Sviečkovej manifestácie uplynie v nedeľu (25. 3.) presne 30 rokov. Autor - ÚPN
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zaradila do vysielania svojich televíznych a rozhlasových
okruhov programy k ďalšiemu z osmičkových výročí k Sviečkovej manifestácii, od ktorej uplynie v
nedeľu (25. 3.) presne 30 rokov.
V Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa pri tejto príležitosti uskutoční vo štvrtok (22. 3.)
ďalšie podujatie v rámci cyklu Osmičková pyramída. Začne o 17.00 h premietaním filmu "Sviečková
manifestácia" za účasti režiséra Ondreja Krajňáka, priblížila RTVS v tlačovej správe.
Po uvedení filmu bude diskusia s organizátorom manifestácie Františkom Mikloškom, jej priamymi
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účastníkmi neterou Antona Srholca Martou Košíkovou, Pavlom Kosseyom a historikom Ústavu pamäti
národa Patrikom Dubovským. Záznam z diskusie odvysiela Rádio Devín Rádio Devín v sobotu (24. 3.).
Vo foyeri Slovenského rozhlasu bude sprístupnená výstava archívnych dokumentov z výberu historika
Petra Jašeka.
Sviečkovej demonštrácii sa bude venovať aj piata časť cyklu autora Petra Turčíka venovaného
osmičkovým výročiam, ktorú Rádio Devín uvedie v nedeľu (25. 3.). Rozhlasová adaptácia divadelnej hry
Petra Pavlaca "Slovo Válkovo" odznie v utorok (27. 3.).
"Jej ambíciou je vypovedať o myslení, cítení a postojoch jedného z našich najuznávanejších básnikov
Miroslava Válka," ozrejmila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Válek bol ministrom kultúry komunistickej
vlády a ako člen politickej komisie dozeral 25. marca 1988 na zásah polície a bezpečnostných zložiek
voči pokojnému zhromaždeniu na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.
Hosťom Nočnej pyramídy Rádia Slovensko bude v piatok (23. 3.) historik Peter Jašek, ktorý bude
diskutovať aj o otázkach náboženskej slobody. Sviečková manifestácia bude v nedeľu (25. 3.) hlavnou
témou relácie "Osudy, ktoré písalo 20. storočie".
Diváci Jednotky si môžu na Kvetnú nedeľu pozrieť pri príležitosti 30. výročia manifestácie priamy
prenos Slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať predseda
Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Dvojka v nedeľu uvedie k tejto téme dokumentárny
film Slovenský piatok.
Sviečková demonštrácia bude vo štvrtok (29. 3.) rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY
s podtitulom Protirežimové revolty. Hosťami Ľubomíra Bajaníka budú Juraj Kalina z Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, Pavel Kugler z Odboru pre vojenských veteránov Ministerstva obrany ČR a
Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV.
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/463119-rtvs-zaostri-na-dalsie-vyrocie-svieckovu-manifesta
ciu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

140. Matovič (OĽaNO): Prezident Andrej Kiska sa nepostavil na stranu
mafie
(21.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 21:53, s. -; vef)

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) oceňuje rozhodnutie Prezidenta SR
Andreja Kisku, ktorý nevymenoval novú vládu Petra Pellegriniho. Podľa predsedu hnutia OĽANO Igora
Matoviča sa prezident rozhodol naďalej bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát.
Foto: OS
Popis: Igor Matovič
"Slovensko si o päť dní pripomenie tridsiate výročie od sviečkovej manifestácie. Dnes sa na
Slovensku opäť lámu dejiny, o ktorých sa budú učiť nasledujúce generácie," uviedol Matovič a
pokračoval: "Prezident Andrej Kiska sa dnes nepostavil na stranu mafie. Stojí na strane ľudí, ktorí chcú
slušnú krajinu a volá po dôveryhodnej, nepolarizujúcej vláde."
Podľa predsedu obyčajných sa Robert Fico už štvrtý týždeň vysmieva verejnosti. "Fico sa smeje, keď
podáva demisiu. Smeje sa prezidentovi a ubezpečuje ho, že neodchádza, že pokračuje ďalej. A naozaj
sa to tak deje. Fico v prítomnosti nového premiéra Pellegriniho predstavoval novú vládu. Naďalej s nami
hrá hru, tak, ako to robili komunisti pred revolúciou," vyjadril sa I. Matovič, podľa ktorého ľudia, ktorí sa
zúčastňujú na protestných zhromaždeniach zastupujú väčšinu, a nie len tri percentá, ako sa snažia
dehonestovať zhromaždenia predstavitelia strany Smer. "Celkovú zmenu chce takmer 80 percent ľudí na
Slovensku. To, čo robí Robert Fico sa už nepáči ani jeho vlastným voličom. Aj voliči Mostu - Híd a SNS
sú zhrození z toho, že talianska mafia na Slovensku dostala milióny eur dotácií, alebo že premiér si
dosadil na úrad vlády ľudí prepojených na mafiu. Ak by Fico spolu s Dankom a Bugárom mali čisté
svedomie a hovorili by pravdu, nebáli by sa predčasných volieb, mali by v nich predsa dopadnúť lepšie,"
povedal Matovič.
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Aj keď Robert Fico navonok pôsobí suverénne, podľa Matoviča má v skutočnosti vo vnútri strach.
"Práve preto potrebuje dosiahnuť akýmkoľvek spôsobom pokračovanie tejto vlády. Chce dosiahnuť to,
aby vládol ešte dva roky, aby v budúcom roku mohol vyberať ústavných sudcov a zabezpečil pre seba a
pre svojich kumpánov beztrestnosť na ďalších dvanásť rokov," vyjadril sa Igor Matovič.
Podľa poslanca za OĽANO Jána Budaja ide o prelomový deň, kedy prezident Andrej Kiska de facto
povedal, že nechce vládu Robert Fico 4. "Ide o tých istých ministrov, okolo ktorých sa motajú podozrenia
z korupcie a rôznych prepojení. Obraciam sa preto na koalíciu, aby prestala kamuflovať zmenu. Prezident
Kiska sa zachoval správne a nepripustil, aby sa niekto vysmieval z volania po zmene. Ak sa Smer bude
naďalej vysmievať ľuďom, budú sa ľudia vysmievať Smeru," povedal Ján Budaj s tým, že po zmene a
ukončení korupcie volá nadpolovičná väčšina ľudí na Slovensku.
Poslance Gábor Grendel tvrdí, že Robert Kaliňák už ďalej nemá riadiť ministerstvo vnútra. "Nemá to
robiť ani cez svoju predĺženú ruku. Takisto nemôže rozhodovať o zotrvaní Tibora Gašpara vo funkcii
policajného prezidenta. Nie je totiž podstatné, z akého prostredia pochádza Jozef Ráž, ktorého Smer
navrhol do funkcie ministra vnútra, dôležitý je jeho blízky, priateľský vzťah s Kaliňákom. Preto nemá riadiť
ministerstvo vnútra," vyjadril sa Grendel, ktorý považuje postoj prezidenta za správny.
autor: vef
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Matovic-OLaNO-Prezident-Andrej-Kiska-sa-nepost
avil-na-stranu-mafie-299012
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

141. V piatok pôjdu opäť do ulíc, symbolicky s kvetom
(21.03.2018; www.mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Spravodajstvo, , s. -; Bernadetta Pitoňáková)

Občianske združenie CoolTajneR aj na tento piatok zvoláva do ulíc Považskej Bystrice všetkých ľudí,
ktorým nie je ľahostajný osud slušného Slovenska.
POVAŽSKÁ BYSTRICA. Miesto stretnutia sa mení, bude pred mestským úradom o 17. hodine.
Účastníci sa potom budú presúvať mestom cez hlavnú križovatku a Štefánikovu ulicu na tradičné miesto
pred CoolTajneR na námestíčko pred dom kultúry.
Stále pripomínajú dve požiadavky
CoolTajneR pozýva všetkých Považskobystričanov, ale aj ľudí z blízkeho či vzdialenejšieho okolia
mesta, ktorí chcú žiť v slušnej krajine. "Od dvojnásobnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
uplynul už mesiac. Spoločnosť stále nepozná páchateľov a zatiaľ to ani náznakom nevyzerá, že by sa ich
niekedy mohla dozvedieť. Politické rošády vytvárajú dymové clony a politici vôbec nerešpektujú dve
základné požiadavky, na ktorých ako verejnosť trváme už takmer mesiac," hovorí Tomáš Bořuta z
občianskeho združenia CooolTakneR. Dodáva, že ide o nezávislé a čo najrýchlejšie objasnenie vrážd a
vytvorenie novej, dôveryhodnej vlády.
Prečo červený kvet
Sprievodom chcú organizátori symbolicky vyjadriť lúčenie sa s bezcharakterným Slovenskom, ktoré
pripravilo dvoch mladých ľudí o život. "Preto by sme radi vyzvali účastníkov, aby si podľa svojich
možností priniesli na sprievod červený kvet previazaný čiernou stuhou a sviečku," informovala Iva
Semančíková z CooolTajneRa. Zhromaždenie a pochod má byť zároveň pripomienkou 30. výročia
Sviečkovej manifestácie, ktorá začala demokratické zmeny v našej krajine po takmer 40 rokoch totality.
"Práve vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky je symbolom a stelesnením
bezprecedentného útoku na súčasných strážcov slobody a demokracie," dodáva Semančíková s tým, že
ľudia túžia po slušnom Slovensku.
Program
Počas zhromaždenia sa opäť na pódium postavia rečníci a hudobníci z Považskej Bystrice,
prezentovať sa bude tvorba umelcov z iniciatívy REAKCIA. "Podujatie zavŕšime hudobnou kompiláciou
DJ Paža, pozostávajúcej zo skladieb umelcov k hodnotovým otázkam spoločnosti," informoval Bořuta.
Dodal, že mená rečníkov a hudobníkov sa tradične cizelujú do posledného momentu, preto ich zverejnia
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až v piatok na stránke udalosti po ich definitívnom potvrdení.
https://mypovazska.sme.sk/c/20786182/v-piatok-pojdu-opat-do-ulic-symbolicky-s-kvetom.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

142. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 07:45, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Bratislava 21. marca (TASR) - Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční
manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30.
výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa. TASR o tom informoval Juraj Šúst zo
Spoločenstva Ladislava Hanusa.
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst. Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach
ochrany života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho
života, napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej
Križka, Marek Michalčík či Iva Mrvová.
Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
http://www.teraz.sk/regiony/na-hviezdoslavovom-namesti-sa-uskutocni-/314970-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

143. ÚPN žiada GP, aby mu odovzdala materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 09:49, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry.
Bratislava 21. marca (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby
historikom sprostredkovala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku
1988. Na stredajšej tlačovej konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového
zhromaždenia v Bratislave o tom informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.
Žiadosť zástupcovia ÚPN podali v stredu na GP. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí
historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane
zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA)
a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto
dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
http://www.teraz.sk/slovensko/upn-ziada-gp-aby-mu-odovzdala-materialy-/314995-clanok.html
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[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

144. RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie: Sviečkovú
manifestáciu
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 11:20, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Sviečková demonštrácia bude vo štvrtok (29.3.) rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY s
podtitulom Protirežimové revolty.
Bratislava 21. marca (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zaradila do vysielania svojich
televíznych a rozhlasových okruhov programy k ďalšiemu z osmičkových výročí - k Sviečkovej
manifestácii, od ktorej uplynie v nedeľu (25.3.) presne 30 rokov.
V Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa pri tejto príležitosti uskutoční vo štvrtok (22.3.)
ďalšie podujatie v rámci cyklu Osmičková pyramída. Začne o 17.00 h premietaním filmu "Sviečková
manifestácia" za účasti režiséra Ondreja Krajňáka, priblížila RTVS v tlačovej správe.
Po uvedení filmu bude diskusia s organizátorom manifestácie Františkom Mikloškom, jej priamymi
účastníkmi - neterou Antona Srholca Martou Košíkovou, Pavlom Kosseyom a historikom Ústavu pamäti
národa Patrikom Dubovským. Záznam z diskusie odvysiela Rádio Devín Rádio Devín v sobotu (24.3.). Vo
foyeri Slovenského rozhlasu bude sprístupnená výstava archívnych dokumentov z výberu historika Petra
Jašeka.
Sviečkovej demonštrácii sa bude venovať aj piata časť cyklu autora Petra Turčíka venovaného
osmičkovým výročiam, ktorú Rádio Devín uvedie v nedeľu (25.3.). Rozhlasová adaptácia divadelnej hry
Petra Pavlaca "Slovo Válkovo" odznie v utorok (27.3.).
"Jej ambíciou je vypovedať o myslení, cítení a postojoch jedného z našich najuznávanejších
básnikov - Miroslava Válka," ozrejmila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Válek bol ministrom kultúry
komunistickej vlády a ako člen politickej komisie dozeral 25. marca 1988 na zásah polície a
bezpečnostných zložiek voči pokojnému zhromaždeniu na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.
Hosťom Nočnej pyramídy Rádia Slovensko bude v piatok (23.3.) historik Peter Jašek, ktorý bude
diskutovať aj o otázkach náboženskej slobody. Sviečková manifestácia bude v nedeľu (25.3.) hlavnou
témou relácie "Osudy, ktoré písalo 20. storočie".
Diváci Jednotky si môžu na Kvetnú nedeľu pozrieť pri príležitosti 30. výročia manifestácie priamy
prenos Slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú bude celebrovať predseda
Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Dvojka v nedeľu uvedie k tejto téme dokumentárny
film Slovenský piatok.
Sviečková demonštrácia bude vo štvrtok (29.3.) rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY s
podtitulom Protirežimové revolty. Hosťami Ľubomíra Bajaníka budú Juraj Kalina z Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, Pavel Kugler z Odboru pre vojenských veteránov Ministerstva obrany ČR a
Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV.
http://www.teraz.sk/slovensko/rtvs-si-pripomenie-dalsie-osmickove-vyro/315025-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

145. GP SR: Historici mohli nazrieť do spisu o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:29, s. -; TASR, Andrej Smatana)

V reakcii na výzvu historikov požadujúcej sprístupniť a do archívu ÚPN alebo Slovenského národného
archívu premiestniť celý dokumentačný materiál k Sviečkovej manifestácii, to uviedla hovorkyňa GP.
Bratislava 21. marca (TASR) - Vyšetrovací spis prokuratúry, ktorý sa týka udalostí Sviečkovej
manifestácie z roku 1988 v Bratislave, už mali možnosť študovať historici Ústavu pamäti národa (ÚPN).
V reakcii na výzvu historikov adresovanú Generálnej prokuratúre (GP) SR, požadujúcej sprístupniť a do
archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) premiestniť celý dokumentačný materiál k
Sviečkovej manifestácii, to uviedla hovorkyňa GP Andrea Predajňová.

stránka č. 259

Predajňová uviedla, že ÚPN v polovici mája 2016 adresoval prokuratúre požiadavku o odtajnenie a
sprístupnenie spisu týkajúceho sa vyšetrovania pamätného podujatia, na pôde GP tiež zástupcov ÚPN
Ondreja Krajňáka a Františka Neupauera prijal námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek
Peter Šufliarsky. "Dňa 16. 8. 2016 bolo požiadavke ÚPN, s podmienkou dodržania zákona o ochrane
osobných údajov, vyhovené," informovala hovorkyňa. "Zástupcovia ÚPN dňa 3. 11. 2016 navštívili po
súhlase GP SR Vojenský archív v Trnave a mali možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu (vojenskej
súčasti prokuratúry)," dodala.
Poukázala tiež na to, že od vzniku ÚPN v roku 2003 neeviduje GP SR okrem vyššie uvedenej
požiadavky žiadne iné žiadosti o sprístupnenie alebo nazretie do vyšetrovacieho spisu. "V stredu 21.
marca 2018 bolo doručené podanie od zástupcu ÚPN F. Neupauera, ktorým sa bude GP SR zaoberať,"
uviedla pre TASR.
Slovenskí historici sa v stredu obrátili na GP SR s výzvou, aby im sprostredkovala celý dokumentačný
materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Podľa jedného zo signatárov výzvy Františka
Neupauera je dôvodom to, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto
udalosti, ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej
prokuratúry Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer. V sprievodnom liste historici navrhujú, aby celý
dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a
fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR, bol
odovzdaný do archívu ÚPN alebo SNA a bol tak sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký
výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.
Prečítajte si aj:
Historici žiadajú sprístupnenie dokumentov o Sviečkovej manifestácii
http://www.teraz.sk/slovensko/gphistorici-mali-v-minulosti-moznost/315115-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

146. Historici žiadajú chýbajúce materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

Článok bol aktualizovaný:
21.3.2018 10:13
Ústav pamäti národa požiadal Generálnu prokuratúru, aby mu zo svojho archívu odovzdala celý
dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na tlačovej konferencii o tom
informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis
Vojenskej obvodnej prokuratúry Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.
Žiadosť zástupcovia ÚPN podali na Generálnu Prokuratúru. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali
slovenskí historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii,
vrátane zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu a tak
bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej
udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
https://www.ta3.com/clanok/1124323/historici-ziadaju-chybajuce-materialy-o-svieckovej-manifestacii.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

147. 09:45; ÚPN žiada generálnu prokuratúru, aby mu odovzdal...
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(21.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 09:45, s. -; Minúta po minúte)

ÚPN žiada generálnu prokuratúru, aby mu odovzdala materiály o Sviečkovej manifestácii v roku
1988. Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry.
Žiadosť podali zástupcovia ÚPN v stredu na GP. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí
historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane
zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA)
a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto
dejinnej udalosti.
https://dennikn.sk/minuta/1071219/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

148. Historici sa pokúšajú dostať k spisu o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

Slovenskí historici sa pokúšajú dostať k dokumentom, ktoré by mohli vniesť viac svetla do udalostí,
ktoré sa odohrali pred 30 rokmi na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Ide o vyšetrovací spis o
Sviečkovej manifestácii. Dokumenty má Generálna prokuratúra. Tá tvrdí, že bádateľom vychádza v
ústrety podľa platných zákonov.
https://www.ta3.com/clanok/1124392/historici-sa-pokusaju-dostat-k-spisu-o-svieckovej-manifestacii.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

149. ÚPN: Žiada GP, aby sprístupnila dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby historikom sprostredkovala
celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na stredajšej tlačovej
konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v Bratislave o tom
informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.
Žiadosť zástupcovia ÚPN podali v stredu na GP. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí
historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane
zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA)
a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto
dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
https://www.postoj.sk/31705/upn-ziada-gp-aby-spristupnila-dokumenty-o-svieckovej-manifestacii
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

150. Historici chcú od Generálnej prokuratúry dokumentáciu k Sviečkovej
manifestácii
(21.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

stránka č. 261

Slovenskí historici sa obracajú na Generálnu prokuratúru (GP) SR s výzvou, aby im sprostredkovala
celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na stredajšej tlačovej
konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v Bratislave o tom
informoval František Neupauer, jeden zo signatárov výzvy.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer. S touto iniciatívou sa historici obrátili na GP už pred
niekoľkými rokmi, doteraz však prokuratúra nereagovala.
Aktuálnu výzvu so sprievodným listom v stredu predpoludním podali na GP. V liste historici navrhujú,
aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a
fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR bol
odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) a bol tak sprístupnený
historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463099-upn-chce-od-generalnej-prokuratury-celu-dokumentaciuk-svieckovej-manifestacii/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

151. Výzva predstaviteľom štátu a politických strán: Žena si zaslúži viac
ako potrat! Najmasovejšou demonštráciou po roku 1989 bol Pochod za
život!
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Bratislava 21. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
Na stránke Podpíšem.sk sa objavila výzva k predstaviteľom štátu a politikom, ktorá je v duchu ideálov
sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutočnila pred 30 rokmi
Snímka z 23. marca 2016: Verejné spomienkové zhromaždenie pri Pamätníku Sviečkovej
manifestácie
Vo výzve ľudia žiadajú aby Slovenská republika stiahla svoj podpis pod Istanbulským dohovorom.
"Odmietnime násilie na ženách, podporme reálnu pomoc týraným ľuďom bez diskriminácie a rovnako
odmietnime medzinárodné zmluvy, či dokumenty, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac
rodov, ako je mužský a ženský. Odmietnime nevedeckú gender ideológiu v našej legislatíve, lebo je to
experiment na deťoch, vedie k ohrozeniu práv rodičov a tiež náboženskej slobody," znie vo výzve.
"Žena si zaslúži viac ako potrat." Podľa výzvy chýbajú sestry, lekári a profesionáli v mnohých
povolaniach, no ďalej sa umožňuje zabíjanie detí, ktoré sa nimi mohli stať. "Mnohé bezdetné páry túžia
po osvojení detí. Nechceme kriminalizáciu matiek, chceme zákonnú ochranu života detí od počatia po
prirodzenú smrť a reálnu podporu materstva a otcovstva! Dnes už aj sekulárna väčšina spoločnosti
odmieta potraty bez vážneho dôvodu. Najmasovejšou demonštráciou od revolúcie bol Pochod za život,"
znie ďalej vo výzve.
"Zmluvou so Svätou stolicou a Zmluvou s registrovanými cirkvami sa Slovenská republika zaviazala,
že uzatvorí osobitnú zmluvu o výhradách vo svedomí. Slovenská republika si tento svoj záväzok doposiaľ
nesplnila. Žiadame, aby Slovenská republika čím skôr pripravila a schválila túto medzinárodnú zmluvu.
Táto požiadavka je o to naliehavejšia, o čo viac sme svedkami porušovania výhrady vo svedomí a
náboženskej slobody v krajinách západného sveta."
Ďalej výzva upozorňuje, že Slovensko tiež čelí demografickému úpadku a napriek tomu sme
prostredníctvom prevládajúcej mediálnej kontroly svedkami výsmechu z rodiny a manželstva. "Vernosť,
mravnosť a slušnosť sa predkladajú ako nemoderné hodnoty. Spoločnosti musí záležať na podpore
manželstva a rodiny. Žiadame vytvoriť takú mediálnu politiku, ktorá napomôže v spoločnosti vytvoriť
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prorodinnú atmosféru.
Podporujte zamestnávanie rodičov s deťmi, ale odmietnite akékoľvek pokusy o štátne zásahy do
rodiny, ktoré by tlačili matky maličkých detí do troch rokov k odchodu do zamestnania. Deti si zaslúžia byť
najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom je dlhodobo najlepšie
ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nemá byť ekonomicky nútená vyberať
si medzi prácou a dieťaťom."
Vo výzve je tiež žiadosť o väčšie spoločenské ocenenie a daňové zvýhodnenie pre rodiny s troma a
viac deťmi. Na konci je podoknutée, že všetky deti aj deti kresťanov si zaslúžia rovnakú podporu, no
napriek Zmluvám o výchove a vzdelávaní s cirkvami nie je cirkevné školstvo rovnocenné pri financovaní.
"Žiadame rovnoprávne financovanie školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa."
https://www.hlavnespravy.sk/vyzva-predstavitelom-statu-politickych-stran-zena-si-zasluzi-viac-ako-potratnajmasovejsou-demonstraciou-po-roku-1989-bol-pochod-za-zivot/1347928
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

152. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa uskutoční manifestácia
za život
(21.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, jsu; ml ))

<p>Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa uskutoční manifestácia za život P:3, 21. 03. 2018
08:01, DOM Bratislava 21. marca (TK KBS) Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa pred tridsiatimi
rokmi odohrala veľká sviečková manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a
pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu a tak urobili prvý
rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých. Pri príležitosti osláv 30. výročia sviečkovej
manifestácie a aj Dňa počatého dieťaťa sa 21. marca o 17:00 na Hviezdoslavovom námestí uskutoční
manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Manifestácia chce aktualizovať odkaz
sviečkovej manifestácie pre dnešok. Jej cieľom je manifestovať a vyjadriť rozhodný postoj v prospech
ochrany ľudského života od počatia, za život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach
spoločenského a politického života. Jednotlivé tézy sú rozpísané v manifeste, ktorý je uverejnený na web
stránke k podujatiu bratislavazazivot.sk, a ktorý ako signatári podporili viaceré osobnosti z oblasti kultúry
a občianskeho života. Manifest je možné podporiť aj cez portál citizengo.org. Na pódiu počas
manifestácie vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach ochrany
života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho života,
medzi iným napríklad: František Mikloško, Vladimír Krčméry, Patrik Daniška, Marcela Dobešová, Timotej
Križka, Marek Michalčík, Iva Mrvová, Juraj Šúst a ďalší. Manifestáciu podporia svojimi hudobnými
vystúpeniami Janais, Miro Jilo (koncert pre rodiny s deťmi na motívy života a slobody, ktorý začne už o
16:30), Peter Janků a Peter Šulek. Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa (SLH) a
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI). Podporujú ju ako partneri Fórum kresťanských inštitúcii
(FKI), Fórum života a Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Je začiatkom osláv 30.
výročia sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať rôznymi podujatiami cez víkend. Všetky spája
motto osláv - Spolu za slobodu. Viac informácii o manifestácii je možné nájsť TU a TU (Event na
Facebooku). Bližšie informácie poskytne Juraj Šúst (juraj.sust@gmail.com 0907 077 749).
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180321008
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

153. Tridsiate výročie od Sviečkovej manifestácie si pripomenú viacerými
akciami
(21.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ml; ml ))

<p>Tridsiate výročie od Sviečkovej manifestácie si pripomenú viacerými akciami P:3, 21. 03. 2018
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09:05, DOM Bratislava 21. marca (TK KBS) Slovensko si tento rok 25. marca pripomenie tridsiate
výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči
komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a
náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom. Viacdňový program bude spojený s
viacerými sprievodnými podujatiami. Už dnes sa uskutoční manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť
pre všetkých, ďalšie akcie sa uskutočnia v piatok a cez víkend. V sobotu sa očakáva rekonštrukcia
policajného zásahu proti Sviečkovej manifestácii. Novinárom to dnes povedali zástupcovia organizácií,
ktoré sa pod vedením Fóra kresťanských inštitúcii podieľajú na ich príprave. Už dnes o sedemnástej
hodine sa začína pi príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie manifestácia za život a
spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Manifestácia chce aktualizovať odkaz sviečkovej manifestácie pre
dnešok. Organizátori tvrdia, že jej cieľom manifestovať a vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany
ľudského života od počatia, za život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach
spoločenského a politického života. Jednotlivé tézy sú rozpísané v manifeste, ktorý je uverejnený na web
stránke k podujatiu bratislavazazivot.sk, a ktorý ako signatári podporili viaceré osobnosti z oblasti kultúry
a občianskeho života. Manifest je možné podporiť aj cez portál citizengo.org. V piatok 23. marca o 19:00
h je naplánovaná mládežnícka svätá omša v Kostole kapucínov na Župnom námestí v Bratislave a
sviečkový sprievod k pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavom námestí v Bratislave. O
deň neskôr, v sobotu 24. marca, sa o 15:30 h uskutoční na Hviezdoslavovom námestí rekonštrukcia
policajného zásahu proti Sviečkovej manifestácii. O 17:00 h bude v kine Mladosť archívny týždenník z
marca 1988, premietanie filmu Kawasakiho ruža a diskusia s historikom. Nedeľný program sa začne o
10:30 h, keď bude v Katedrále sv. Martina slávnostná svätá omša s predsedom Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským arcibiskupom metropolitom. V poobedných
hodinách - o 15:00 h - je naplánované modlitbové zhromaždenie na Rybnom námestí - pri Morovom
stĺpe, na ktoré pozýva Združenie Máriina doba. Záverečná časť bude ptriť slávnostnému podujatiu "Ako
zaobchádzame s našou slobodou" v Primaciálnom paláci v Bratislave (o 16:00 h) a spomienkovým
podujatím pri pamätníku Sviečkovej manifestácie (o 18:00 h). Vystúpi na ňom katolícky disident a
aktivista, ktorý patril k organizátorom Sviečkovej manifestácie František Mikloško. Poslednou časťou
bude koncert v Slovenskej filharmónii - Redute so začiatkom o 19:00 h, ktorý je pre pozvaných hostí.
Očakáva sa účasť zástupcov cirkví, občianskych spoločností, laických organizácií a členov vlády,
parlamentu a predstaviteľov diplomatického zboru. Pred dvadsiatimi rokmi sa konalo pred budovou
Národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pokojné zhromaždenie veriacich za
náboženskú a občiansku slobodu. Zástup modliacich sa a spievajúcich veriacich, so sviecami v rukách,
bol rozohnaný príslušníkmi Verejnej a Štátnej bezpečnosti. Viacero účastníkov manifestácie bolo
zaistených a vyšetrovaných. Organizátor zhromaždenia František Mikloško a niekoľkí jeho blízki
spolupracovníci strávili deň na oddelení Bezpečnosti. Biskup Ján Chryzostom Korec bol zaistený už pri
odchode zo svojho bytu v Petržalke. Manifestácia sa konala na sviatok Zvestovania Pána a dostala
označenie Bratislavský Veľký piatok. Táto manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj
požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých občanov - veriacich
aj neveriacich. Vyrástla z koreňov náboženského a občianskeho disentu, tajnej cirkvi, laického
apoštolátu, samizdatov, zavraždených kňazov a rehoľníkov, stoviek rokov nespravodlivo väznených,
utrpenia intelektuálov a z pôdy pontifikátu Jána Pavla II. a jeho výzvy "Nebojte sa!". Kvalitou občianskeho
odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa monolitnej moci a reálnym utrpením ju možno
považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému
došlo po 17. novembri 1989. Ústav pamäti národa (ÚPN) dnes požiadal Generálnu prokuratúru SR, aby
historikom sprostredkovala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku
1988. Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990. V liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí historici, žiadajú, aby celý dokumentačný
materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a fotografických
materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do
archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na
vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti. Na dnešnom stretnutí s novinármi to
povedal František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN. KOMPLETNÝ PROGRAM je možné
nájsť na internetovej stránke www.svieckovamanifestacia.sk a fki.sk CHRONOLÓGIU Sviečkovej
manifestácie je možné nájsť TU
<P>
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https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180321009
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

154. GP SR: Historici mohli nazrieť do spisu o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Vyšetrovací spis prokuratúry, ktorý sa týka udalostí Sviečkovej manifestácie z roku 1988 v
Bratislave, už mali možnosť študovať historici Ústavu pamäti ...
Bratislava 21. marca (TASR) - Vyšetrovací spis prokuratúry, ktorý sa týka udalostí Sviečkovej
manifestácie z roku 1988 v Bratislave, už mali možnosť študovať historici Ústavu pamäti národa (ÚPN).
V reakcii na výzvu historikov adresovanú Generálnej prokuratúre (GP) SR, požadujúcej sprístupniť a do
archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA) premiestniť celý dokumentačný materiál k
Sviečkovej manifestácii, to uviedla hovorkyňa GP Andrea Predajňová.
Predajňová uviedla, že ÚPN v polovici mája 2016 adresoval prokuratúre požiadavku o odtajnenie a
sprístupnenie spisu týkajúceho sa vyšetrovania pamätného podujatia, na pôde GP tiež zástupcov ÚPN
Ondreja Krajňáka a Františka Neupauera prijal námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek
Peter Šufliarsky. "Dňa 16. 8. 2016 bolo požiadavke ÚPN, s podmienkou dodržania zákona o ochrane
osobných údajov, vyhovené," informovala hovorkyňa. "Zástupcovia ÚPN dňa 3. 11. 2016 navštívili po
súhlase GP SR Vojenský archív v Trnave a mali možnosť nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu (vojenskej
súčasti prokuratúry)," dodala.
Poukázala tiež na to, že od vzniku ÚPN v roku 2003 neeviduje GP SR okrem vyššie uvedenej
požiadavky žiadne iné žiadosti o sprístupnenie alebo nazretie do vyšetrovacieho spisu. "V stredu 21.
marca 2018 bolo doručené podanie od zástupcu ÚPN F. Neupauera, ktorým sa bude GP SR zaoberať,"
uviedla pre TASR.
Slovenskí historici sa v stredu obrátili na GP SR s výzvou, aby im sprostredkovala celý dokumentačný
materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Podľa jedného zo signatárov výzvy Františka
Neupauera je dôvodom to, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto
udalosti, ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej
prokuratúry Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer. V sprievodnom liste historici navrhujú, aby celý
dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane zvukových, obrazových a
fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch Generálnej prokuratúry SR, bol
odovzdaný do archívu ÚPN alebo SNA a bol tak sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký
výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto dejinnej udalosti.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/gp-sr-historici-mohli-nazriet-do-spisu-o-svieckovej-manifestacii-cl574932.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

155. Na Hviezdoslavovom námestí sa uskutoční manifestácia za život
(21.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Verejné spomienkové zhromaždenie pri Pamätníku Sviečkovej manifestácie na archívnej snímke.
Bratislava 21. marca (TASR) - Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa v stredu uskutoční
manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Akcia sa koná pri príležitosti osláv 30.
výročia Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa. TASR o tom informoval Juraj Šúst zo
Spoločenstva Ladislava Hanusa.
"Cieľom manifestácie je vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany ľudského života od počatia, za
život v slobode a pravde a za spravodlivosť vo všetkých sférach spoločenského a politického života,"
vysvetlil Šúst. Na pódiu vystúpia osobnosti predovšetkým z radov kresťanov angažujúcich sa v témach
ochrany života, rozvojovej a humanitárnej pomoci, boja proti korupcii, kresťanskej kultúry a občianskeho
života, napríklad František Mikloško, Vladimír Krčméry, Marcela Dobešová, Patrik Daniška, Timotej
Križka, Marek Michalčík či Iva Mrvová.
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Manifestáciu organizuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Je začiatkom osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré budú pokračovať viacerými podujatiami
v nedeľu 25. marca. Všetky spája motto osláv - Spolu za slobodu.
Pred 30 rokmi sa v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Ide o jedno z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/na-hviezdoslavovom-namesti-sa-uskutocni-manifestacia-za-zivot-cl574771.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

156. ÚPN žiada GP, aby mu odovzdala materiály o sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby mu zo svojho archívu
odovzdala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej ...
Bratislava 21. marca (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby
mu zo svojho archívu odovzdala celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku
1988. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého
výskumu ÚPN.
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/upn-ziada-gp-aby-mu-odovzdala-materialy-o-svieckovej-manifestacii-cl574795.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

157. Anton Ziolkovský: Slovensko nebude slušné, dokým zákonmi
umožňuje zabíjanie nenarodených detí
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Facebook)

Bratislava 21. marca 2018 (HSP/Foto:Facebook)
V nedeľu 25. marca si okrem 30. výročia sviečkovej manifestácie pripomenieme aj Deň počatého
dieťaťa, pripomína na sociálnej sieti výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský.
Na snímke výkonný sekretár Konferencie Biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský
Podľa neho sa v poslednom čase veľa skloňuje slovo slušnosť, no ešte potrebnejšie ako slušnosť je
dodržiavanie zásad morálky. "Nedávne protesty v uliciach mnohých miest sa konali pod názvom "Za
slušné Slovensko." Predpokladám dobrý úmysel organizátorov, ale nešťastne zvolený názov," uviedol s
tým, že slušne sa voči sebe môžu správať aj mafiáni. My však potrebujeme viac mravné, ako slušné
Slovensko. "Slušnosti sa dá naučiť, ale stať sa mravným si vyžaduje osobnú zmenu a ešte pred tým
priznanie viny a pokánie. Mravnosť sa však týka všetkých oblastí života. Buď sa človek snaží správať
mravne vo všetkých oblastiach života alebo nie," vysvetľuje Ziolkovský.
"Slovensko nikdy nebude slušné, pokiaľ bude mať legislatívu, ktorá umožňuje zabíjanie nenarodených
detí."
Na konci filmu "Schindlerov zoznam" diváci vidia citát "Kto zachránil jeden život, zachránil celý svet."
Jeden ľudský život má väčšiu cenu ako všetky veci tohto sveta. Nad korupciou sa môžeme pohoršovať (a
vždy musíme proti nej bojovať), ale nie je možné vybudovať spravodlivú spoločnosť bez úcty ku každému
ľudskému životu, ktorý sa začína počatím.
Anton Ziolkovský ďalej vysvetľuje, že spravodlivosť znamená dať každému, čo mu patrí. "Ak nie sme
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spravodliví voči nenarodeným deťom, lebo sa neusilujeme odstrániť legislatívu proti životu; ak nie sme
spravodliví voči svojmu manželovi či manželke, vlastným deťom alebo iným ľuďom, a to všetko preto,
lebo si myslíme, že v týchto oblastiach máme nárok správať sa svojvoľne; neočakávajme, že spoločnosť,
v ktorej žijeme, bude mať spravodlivejšie pravidlá a štruktúry, ako srdcia tých, ktorí ju tvoria."
https://www.hlavnespravy.sk/anton-ziolkovsky-slovensko-nebude-slusne-dokym-zakonmi-umoznuje-zabij
anie-nenarodenych-deti/1347306
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

158. Ústav pamäti národa žiada Generálnu prokuratúru SR, aby mu
odovzdala materiály o Sviečkovej manifestácii
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Bratislava 21. marca 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby historikom sprostredkovala
celý dokumentačný materiál týkajúci sa Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Na stredajšej tlačovej
konferencii pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v Bratislave o tom
informoval František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu ÚPN.
Ilustračné foto
Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalosti,
ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry
Bratislava z roku 1990," priblížil Neupauer.
Žiadosť zástupcovia ÚPN podali v stredu na GP. V pripojenom liste, pod ktorý sa podpísali slovenskí
historici, žiadajú, aby celý dokumentačný materiál viažuci sa k Sviečkovej manifestácii, vrátane
zvukových, obrazových a fotografických materiálov a nachádzajúci sa v správe alebo archívoch
Generálnej prokuratúry SR bol odovzdaný do archívu ÚPN alebo Slovenského národného archívu (SNA)
a tak bol sprístupnený historikom a bádateľom na vedecký výskum a prehĺbenie poznatkov o tejto
dejinnej udalosti.
Neupauer v tejto súvislosti poukázal i na možné riziko skartovania týchto materiálov. "Predsa len, od
udalosti ubehlo už 30 rokov, skartačná prax každého archívu je iná. Ak by však došlo k zničeniu týchto
materiálov, dejiny by to vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii."
-END
https://www.hlavnespravy.sk/ustav-pamati-naroda-ziada-generalnu-prokuraturu-sr-aby-mu-odovzdala-mat
erialy-o-svieckovej-manifestacii/1347748
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

159. Sú len hluční. Spoločnosti nevedia dať hodnoty. Možno preto žiadajú
len slušné Slovensko a nie morálku
(21.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

Bratislava 21. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
Dnes sa treba zodpovedne rozhodovať a konať. Kiežby nás k tomu priviedla Cirkev, ktorá vedie
človeka celé stáročia v pravde
Ilustračné foto
V nedeľu 25. marca 2018 si budeme pripomínať 30 rokov od Sviečkovej manifestácie, ktorá sa v
Bratislave konala v dobe socializmu, budovania svetlých zajtrajškov, za obsadenie biskupských stolcov
vo vtedajšom Československu, za náboženskú slobodu a základné ľudské práva a slobody.
Vtedy som sa napriek všetkým rizikám tejto manifestácie, ako aj mnoho ďalších statočných ľudí, ako aj
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púte na Velehrade v roku 1985 a manifestácií v novembri 1989 na námestí SNP v Bratislave zúčastnil,
nechal sa ostriekať smradľavou vodou z vodných diel a nechal do seba vrážať policajné autá, ktoré
zhromaždený dav rozháňali. Veril som, že to má zmysel. V súčasnosti nepovažujem za potrebné sa
žiadnej pripomienky na túto udalosť zúčastniť, rovnako ako nepovažujem za potrebné zúčastňovať sa
žiadneho zhromaždenia proti vláde ani za slušnosť.
Kým v marci 1988 išlo o morálku, náboženskú slobodu a základné ľudské práva, myslím si, že v
súčasnosti ide o uchopenie sa politickej moci ľuďmi bez morálky, čo žiadnu slušnosť priniesť nemôže.
Kým v rokoch 1988 a 89 bola v ústave zakotvená vláda jedinej strany a biskupom obsadený na
Slovensku biskupský stolec v Banskej Bystrici a v Nitre a v Čechách v Prahe, dnes máme biskupov
sídelných, pomocných aj emeritných, aj v novovytvorených diecézach, ktoré sme ešte v roku 1988
nemali, náboženskú slobodu máme, že ju nedokážeme naplniť a demokratické pomery si môžeme naplno
užívať, až sa mi zdá že ich nevieme naplno využiť pre ľudské dobro ani pre dobro spoločné. Skôr sa mi
zdá, že médiá a organizované zhromaždenia sa niektorí jednotlivci a skupiny usilujú zneužiť na
dosiahnutie svojich prízemných cieľov, a tak zneužívať demokraciu na vlastné mocenské a skupinové
požiadavky.
Samozrejme, svojich požiadaviek sa vedia dožadovať nahlas, ale nie sú ochotní ponúknuť spoločnosť
nič, ani vkladať do nej hodnoty. Možno preto hovoria viac o slušnosti ako o morálke.
Som vďačný Mariánovi Kuffovi za jasný hlas, ktorý dokáže povedať, čo sa mnohým nepáči a hovorí aj
napriek tomu, že naňho útočia, alebo mu radia, aby s tým prestal. Som mu vďačný, že opakuje, že
Slovensko má byť verné kresťanským zásadám a hodnotám, ktoré sú jednoducho podmienkou prežitia,
odkedy tu ľudstvo je. Možno že je nám treba protestovať proti odkresťančovaniu Slovenska, ktoré sa deje
aj v mene slobody a demokracie a niekedy aj cez kresťanské štruktúry a médiá. Niektorí aj samotné
kresťanstvo dokážu použiť na dosahovanie vlastných nie vždy kresťanských záujmov a cieľov a možno aj
predstavitelia Cirkvi to tolerujú, keď nekričia počas toho, ako sa deje odkresťančovanie národa ale mlčia,
lebo sa boja. Ale ani dnes niet inej cesty ako v časoch apoštolov. Alebo si zvolíme Pravdu a pôjdeme
proti prúdu doby a davu prázdnoty podporovanej médiami, alebo pôjdu s prúdom do záhuby, podobne
ako dav, ktorý naliehal na Piláta, aby Krista odsúdil na smrť.
Dnes je čas pravdy, kedy treba konať. Podľa mňa nie je čas protestov a manifestácií na námestiach.
Dnes je čas, kedy sa treba zodpovedne rozhodovať a konať. Naplniť priestor slobody, ktorý je nám daný,
zodpovednosťou, kreativitou a vernosťou hodnotám. Je čas zodpovednosti za život a za pravdu, kedy
strácajú orientáciu mnohí z tých, ktorí ju mali aj v rokoch socializmu. Kresťania sa lacno vzdali svojich
pozícií v politike aj v mnohých postoch spoločenského života. Dnes je čas hrdinstva vyznávať vieru
životom. Dnes sa treba zodpovedne rozhodovať, žiť a konať.
A k tomu by nás mohla viesť aj Cirkev, ako to robila po stáročia, od čias Ježišových až doteraz. Je
zbytočné hnať na vopred prehnané barikády tých posledných statočných. Spása nepríde z Ameriky, ani z
Bruselu, ani z Moskvy, ani z Ríma, ale od Boha, ak mu budeme verní. Kiež sa nám darí byť aj v dnešnom
polarizovanom a rozhádanom, nepokojnom svete, ktorý sa netají tým, že chce žiť bez morálky, byť verní
Bohu a jeho prikázaniam. Jedine v Bohu je naša nádej.
Ľudovít Košík
https://www.hlavnespravy.sk/su-len-hlucni-spolocnosti-nevedia-dat-hodnoty-mozno-preto-ziadaju-len-slus
ne-slovensko-nie-moralku/1346408
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

160. Organizuje pochod študentov, z ktorého je zrazu hlavná akcia v
Bratislave: Demokraciu za nás nik nevybuduje
(22.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Redakcia)

Bratislavskí vysokoškoláci pôvodne plánovali len doplnkovú akciu k piatkovému protestu, po jeho
zrušení sa k nim pridávajú stovky ľudí. Študenti chcú tichú spomienku na Kuciaka a Kušnírovú, ale
pripravujú sa na väčšiu akciu.
Timotej Lauko študuje politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. So svojimi
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spolužiakmi a aj so študentmi iných univerzít chcel pred piatkovým protestom v Bratislave pochodovať od
univerzity a zapáliť sviečku za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Keďže protest zrušili, mnoho ľudí sa
chystá práve na študentský pochod. Lauko má 24 rokov a na polovičný úväzok pracuje v Živici. Teraz sa
s ostatnými organizátormi snaží, aby zabezpečili bezpečnosť a zajtra zvládli zrejme viac ľudí, ako si
doteraz predstavovali.
Kto organizuje piatkový pochod?
Za týmto pochodom je iniciatíva Nie je nám to jedno, kde sú študenti vysokých škôl. Sú to prevažne
bratislavské univerzity, ale zapojili sa aj školy v iných mestách. Nepredstavujeme tieto univerzity, ale
vystupujeme ako skupina študentov. Jednotlivo sme na školách robili rôzne aktivity, napríklad študenti z
VŠMU, a teraz sme sa rozhodli spojiť a vytvoriť spoločnú iniciatívu.
Koľko vás je?
Najužší tím je 15 až 20 ľudí.
Čo ste si povedali, keď ste videli, že organizátori zrušili zhromaždenie Za slušné Slovensko?
Boli sme, podobne ako asi ostatní, prekvapení. Nečakali sme to. Začali sme premýšľať, čo ďalej - čo s
našou iniciatívou a pochodom. Snažili sme sa skoordinovať, či to zrušíme, alebo sa zapojíme inak. A
rozhodli sme sa, že to chceme poňať pozitívne a chceme ukázať, že sa v spoločnosti niečo deje.
Nechceme ostať ticho, ale chceme to ukázať slušným spôsobom aj s odkazom na sviečkovú
manifestáciu. Chceme si ticho, slušne a pokorne ukázať, že sme tu a chceme ďalej v spoločnosti
hovoriť.
Bolo dobré, že organizátori v Bratislave zhromaždenie zrušili?
Myslím, že to nebolo pre nich jednoduché. Ťažko hodnotiť, či to bolo dobré alebo zlé. Nerád by som to
robil. Všetkých prekvapili. Dúfam, že budú využívať iniciatívu a všetky impulzy, ktoré sa v spoločnosti
objavili počas týchto týždňov, a využijú energiu ľudí, ktorí stáli na námestiach, na niečo pozitívne. Ale je
tiež jasné, že pochody tu nemohli byť stále.
Ste pripravení na to, že by na váš pochod mohla prísť časť ľudí, ktorá chcela ísť na zhromaždenie?
Sme si toho vedomí a cítime veľmi veľkú zodpovednosť. Vkladáme všetku našu energiu do toho, aby
sme to ustáli a aby to nebolo zneužité. A aby sme nespokojnosť, s ktorou ľudia môžu prísť, zmenili na
niečo pozitívne. Aby sa pochod udržal v tichosti, slušnosti, aby sme vyjadrili pietnu spomienku na záver
tohto všetkého, čo sa tu udialo.
Komunikujete s políciou a organizátormi, aby ste zabezpečili bezpečnosť?
Nekomunikujeme s organizátormi, aj keď sme im oznámili, aké kroky robíme. Teraz sa snažíme
komunikovať s mestskými úradmi a políciou, aby sme to zajtra zvládli a dopadlo to dobre.
Meníte program, budete mať aj vystúpenia rečníkov?
Nie, nebude tam pódium ani rečníci. Ostane to tak, ako sme to pôvodne plánovali. Chceme zachovať
spomienkovosť a tichosť.
Ako hodnotíte novú vládu?
Rešpektujem rozhodnutie prezidenta aj vládu. Nič iné sa momentálne asi nedá. Nie všetci sme
spokojní s tým, ako vyzerá, ale o to viac je potrebné, aby sa ľudia aktivizovali, aby sa pozerali, ako vláda
funguje, aké robí kroky, ako sa správa. A aby neboli ticho a neumožnili to, čo sa umožňovalo viacerým
vládam predtým, lebo ľudia boli ticho. V spoločnosti bola apatia a politici aj strany mali možnosť robiť v
podstate čokoľvek.
Vy ste s touto vládou spokojný?
Vláda je tu niekoľko hodín. Sám osobne som zvedavý, ako bude fungovať a postupovať. Možno si tam
viem predstaviť iné subjekty, ale teraz som v očakávaní, čo bude.
Prečo ste chceli zorganizovať pochod?
Náš plán bol združiť iniciatívu študentov nielen v súvislosti s pochodmi Za slušné Slovensko. Chceli
sme ukázať, že študentom na Slovensku nie je jedno, čo sa na Slovensku deje. A vyvíjať aktivity, ktoré by
mali viesť k pozitívnej zmene. Ide nielen o pochody, ale aj o komunikáciu a o to, aby študenti mohli
pozitívne vplývať na to, čo sa deje v spoločnosti. Vyjadrili sme aj podporu pochodom, toto mala byť naša
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prvá aktivita.
Aký je cieľ vášho pochodu?
Chceli sme vyjadriť, že spoločne ako študenti spolu držíme a ideme spolu na pochod a že nechceme
byť v spoločnosti ticho, ale že sme sa zjednotili.
Komunikovali ste s organizátormi protestu?
Bola to naša iniciatíva, ktorá bola organizovaná nezávisle, ale oznámili sme organizátorom, že to
plánujeme. Jednotlivé školy už predtým mali svoje akcie, ale teraz sme chceli ukázať, že sme sa
zjednotili.
Čo by ste ako iniciatíva chceli dosiahnuť?
Chceli by sme sa stať hlasom študentov, ktorý bude v spoločnosti počuť. Chceli by sme poukazovať
na to, že sme tu a máme ako študenti miesto v spoločnosti, ale aj na to, ktoré zmeny by sa v spoločnosti
mali diať.
Plánujete aj ďalšie aktivity?
Odkedy sme sa ako univerzity dohodli, tak sme plánovali, že chceme niečo dlhodobé. Niečo, čo
vychádza od študentov a bude to tu aj potom, čo sa skončia tieto turbulentné časy. Chceme robiť
diskusie, organizovať rôzne akcie, aby tu zaznieval študentský hlas a prinášal pozitívnu zmenu.
Organizátori žiadali vyšetrenie vraždy a novú, dôveryhodnú vládu. Koalícia tvrdí, že podmienky na
novú vládu splnili. Podľa vás to splnili?
To, že to splnili, je teraz ich názor. Či to splnili, sa ukáže časom. Tvrdiť to je predčasné, ale nedovolím
si teraz to nejako hodnotiť. Nie sme celkovo spokojní s tým, čo sa dialo, ako sa menili ministri, ako sa
hľadali alternatívy, aby to prešlo, a ako prebiehali mocenské hry. Jediná cesta, ktorú teraz vidím, je však
byť aktívny, prezentovať sa a ukazovať, že sa aktivizujeme. Aby to nebola tichá väčšina, ktorá bude
súhlasiť s akoukoľvek vládou.
Prečo to tak doteraz nefungovalo?
Naša krajina má o necelý rok viac ako ja. A keď to porovnám s tým, aký som ja človek a ako sa
vyvíjam, učím, tak aj naša krajina prechádza procesom učenia a vyvíjania sa. Slovensko má málo rokov a
demokraciu za nás nik nepríde vybudovať a neprinesie nám to, čo funguje inde. Veľa ľudí si myslelo, že s
rokom 1989 sa z nás stane Švajčiarsko, a prestali sa angažovať a mali pocit, že všetko je zariadené.
Musíme si však začať uvedomovať, že sa musíme aktívne podieľať na našej spoločnosti.
https://dennikn.sk/1073281/organizuje-pochod-studentov-z-ktoreho-je-zrazu-hlavna-akcia-v-bratislave-de
mokraciu-za-nas-nik-nevybuduje/?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

161. Zajtrajší protest v Bratislave zrušili
(22.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 3/14; Simona Simanová / Simona Simanová)

Simona Simanová, moderátorka:
"Organizátori protestov Za slušné Slovensko zrušili piatkové zhromaždenie v Bratislave, protesty však
budú pokračovať v ostatných slovenských mestách. V Bratislave ich zrušili pre vymenovanie novej vlády,
organizátori oznámili, že nikam neodchádzajú a budú pozorne sledovať systémové zmeny. Tí z krajov
chcú viac riešiť regionálne problémy a tiež si chcú pripomenúť výročie Sviečkovej manifestácie, aj
naďalej požadujú vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky a slušnú dôveryhodnú vládu."
Tomáš Bořuta, spoluorganizátor protestov v Považskej Bystrici (telefonát):
"Na zajtra máme v Považskej Bystrici avizované ... a sprievod spoločne so zhromaždením, kde
chceme sa teda rozlúčiť s bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo o život dvoch mladých ľudí.
Zároveň tento sprievod spájame s tridsiatym výročím Sviečkovej manifestácie, ktorá odštartovala v
našej krajine po štyridsiatich rokoch totality demokratické zmeny."
Ján Gálik, spoluorganizátor protestov v Košiciach (telefonát):
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"Je veľká diskusia v rámci celého Slovenska, akým spôsobom ďalej pokračovať v tejto snahe o to
slušné Slovensko. Protesty sa nedajú robiť celý rok."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

162. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(22.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/18; Ján Heriban / Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka:
"Hviezdoslavovým námestím v Bratislave včera zneli výzvy na ochranu života, či angažovanie
kresťanov spoločnosti. Spoločenstvo Ladislava Hanusa zorganizovalo v centre hlavného mesta
manifestáciu za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Začali sa ňou oficiálne oslavy tridsiateho
výročia sviečkovej manifestácie. Na pódiu sa vystriedalo približne dvadsať rečníkov z viacerých prolife
hnutí, občianskych združení a iniciatív. Zhromaždenie podporil aj bratislavský pomocný biskup Jozef
Haľko. Na námestí bol Ján Heriban."
Ján Heriban, redaktor:
"Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku v príhovore vychádzal zo základného
právneho princípu o rovností ľudí. Ten však podľa neho v praxi neplatí. Svedčí o tom zabíjanie tých, ktorí
sa ešte nestihli narodiť."
Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku:
"Okolnosti počatia, ani zdravotné postihnutie, nie sú dôvodom na zabitie človeka. A keď nie sú
dôvodom na zabitie narodeného človeka, nemôžu byť ani dôvodom na zabitie nenarodeného života."
Ján Heriban:
"Študentka medicíny z iniciatívy Forlife.sk Lucia Labašová povedala, že tak ako v ľudskom tele všetko
so všetkým súvisí, existujú prepojenia aj vo verejnom živote. Ak podľa nej necháme krvácať nenarodené
deti, spáchané zlo sa prejaví aj v spoločnosti."
Lucia Labašová, študentka medicíny z iniciatívy Forlife.sk:
"K slobode patrí vždy právo voľby. Voľby aj pre tehotné mamy, ale takej voľby, či si dieťa nechať,
alebo dať ho ďalej adoptívnym rodičom."
Ján Heriban:
"Juraj Schulz zo Spoločenstva Ladislava Hanusa dodáva, že kresťania dlžia dnešnej spoločnosti
zasadzovanie sa za spravodlivosť pre všetkých, vrátane ochrany každého ľudského života, ale majú tiež
dbať na vyšetrenie zločinov, či odstránenie korupcie."
Juraj Schulz, Spoločenstvo Ladislava Hanusa:
"Druhá vec je vydať svedectvo o živote, slobode, ktorý sleduje pravdu. A tretí bod ako kresťania,
ukážme zodpovednosť aj za spoločné dobro na Slovensku."
Ján Heriban:
"Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko manifestujúcim pripomenul, že sviečková manifestácia
mala aj svoje duchovné zázemie. Ponuka modliť sa je tu aj dnes."
Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup: "Zo študentských kruhov zišla iniciatíva Desiatok za
Slovensko.
Ján Heriban: "Na záver zhromaždenia, ktoré hudobne podporili Janais s manželom a Peter Janků,
udelil biskup Haľko svoje požehnanie.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

163. AKTUALIZUJEME: Vládna kríza - vstup na vlastné riziko
(22.03.2018; www.dalito.sk; Dalito - They Made It!, , s. -; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 22. marca 2018 0 0
1.1K zhliadnutí)
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DALITO.SK/Robert Fico - predseda vlády SR/Smer-SD/foto: FB Robert Fico Informácie o vývoji
vládnej krízy na Slovensku pravidelne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ politických strán.
Redakcia Dalito upozorňuje, že čítanie tohto textu je určené len pre silné povahy a na vlastné riziko.
Prezident vymenuje vládu P. Pellegriniho, kabinet má schváliť svoj program
Bratislava 22. marca (TASR) - Vládu Roberta Fica (Smer-SD) vymení vo štvrtok kabinet Petra
Pellegriniho (Smer-SD). Novú vládu vymenuje prezident SR Andrej Kiska o 10.00 h. Kabinet sa má
potom zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohol požiadať Národnú radu SR už v
piatok 23. marca.
V porovnaní s odchádzajúcim kabinetom dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer-SD),
ministrom vnútra bude Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská
(nominantka Smeru-SD), kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
Pellegrini nahradí na čele vlády Fica, Raši na poste vicepremiéra Pellegriniho, Drucker doterajšieho
ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), Kalavská nastupuje za Druckera. Gál nahrádza ministerku Luciu
Žitňanskú (Most-Híd) a Laššáková nahrádza Mareka Maďariča (Smer-SD). Ten z funkcie odišiel po
vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
Na ostatných postoch zmeny nenastali. Ministrom financií zostáva Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý
bude zároveň vicepremiérom. Ministrom zahraničných vecí bude naďalej Miroslav Lajčák (nom.
Smeru-SD), ministrom hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), šéfom rezortu práce Ján Richter (Smer-SD).
Ministerstvo pôdohospodárstva povedie Gabriela Matečná (nom. SNS), obranu Peter Gajdoš (SNS) a
školstvo Martina Lubyová (nom. SNS). Šéfom rezortu dopravy zostáva Árpád Érsek (Most-Híd) a na čele
ministerstva životného prostredia pokračuje László Sólymos (Most-Híd). Po novom má byť aj
podpredsedom vlády.
Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára a jeho snúbenice a po
ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o
čom písal Kuciak. Po vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich odchod Kaliňáka, následne aj Fica.
V hre boli aj predčasné voľby, po ktorých volá opozícia, ale žiadal ich aj Most-Híd. Vládna strana zmenila
názor, keď Fico oznámil, že podá demisiu, čo vyústilo do rekonštrukcie vlády.
Prvý Pellegriniho návrh na zloženie vlády prezident Kiska odmietol, druhý prijal, hoci s ním nie je
spokojný na sto percent. Hlava štátu však zdôrazňuje, že vláde Petra Pellegriniho vyjadrila podporu
väčšina poslancov a žiaden iný politik prezidenta o existencii inej parlamentnej väčšiny neinformoval.
Prezident pripomína, že nová vláda musí získať dôveru parlamentu, ale aj verejnosti.
Na Hodžovo námestie prišli stovky ľudí, ktorí nechcú štátny prevrat
Bratislava 21. marca (TASR) - Stovky ľudí sa v stredu podvečer zhromaždili na Hodžovom námestí v
Bratislave pred Prezidentským palácom. Ako uviedol jeden z organizátorov zhromaždenia Rastislav
Blaško, cieľom je reagovať na súčasnú vyhrotenú vnútropolitickú situáciu.
"Rozhodli sme sa, že budeme proti situácii, ktorá sa dá nazvať aj štátnym prevratom, protestovať,"
povedal Blaško. Nezávislý poslanec NR SR Peter Marček poukázal aj na vraždu investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Podľa jeho slov "smrť dvoch mladých ľudí môže niekomu slúžiť
ako zámienka na plánovaný prevrat".
"Opozícia má plné ústa obyčajných ľudí, ale v skutočnosti vôľu občanov a národa obchádza a koná
bez nich," povedal Marček. Vo svojom prejave vyzval študentov a mládež, aby sa "nedali zneužiť svojimi
kolegami, ktorí sa stavajú do čela protestov".
Ľudia na námestí skandovali, aby prezident SR Andrej Kiska odstúpil a zhodli sa na tom, že nechcú,
aby v najbližších prezidentských voľbách opäť kandidoval. Občianske združenie Spoločnosť práv
občanov, ktoré protestné zhromaždenie organizovalo, je za vyšetrenie korupcie na všetkých miestach,
počnúc prezidentom, vládou a opozíciou. Rovnako žiada v tejto súvislosti vyvodenie dôsledkov.
Nová vláda dôveru poslancov SaS v parlamente nedostane
Bratislava 21. marca (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorú vo štvrtok (22.3.) vymenuje
prezident SR Andrej Kiska, nedostane dôveru poslancov opozičnej SaS v parlamente. TASR o tom
informovala strana s tým, že neverí ochote a schopnostiam novej vlády urobiť zo Slovenska spravodlivý
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štát s fungujúcimi verejnými službami.
SaS tvrdí, že je pozoruhodné, čo všetko boli strany Smer-SD, SNS a Most-Híd ochotné strpieť, aby si
udržali moc a ako ďaleko dokázali zájsť "v zúfalej snahe odolať masovému odporu občanov Slovenska".
"História Smeru-SD a SNS je históriou populistických, protireformných strán, ktorých hlavnou úlohou je
cudzopasiť na verejnom majetku a roznášať po spoločnosti vírus klientelizmu. Most-Híd sa pretvoril na
stranu, ktorá sa im chce v tom podobať," uviedla SaS.
Nová vláda by mohla predstúpiť pred Národnú radu a požiadať o dôveru v piatok
Budova NR SR/foto: dalito.skBratislava 21. marca (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorú
vo štvrtok (22.3.) vymenuje prezident SR Andrej Kiska, by mohla predstúpiť pred Národnú radu SR a
požiadať ju o dôveru už v piatok (23.3.). TASR to potvrdil hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.
Postup je podľa jeho slov taký, že keď prezident vymenuje vládu, tá sa zíde na svojom prvom
zasadnutí, na ktorom prijme programové vyhlásenie. Následne požiada predsedu NR SR o zvolanie
schôdze, na ktorej predstúpi s jej programom a požiada o vyslovenie dôvery.
"Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) hodlá svoje slovo dodržať a schôdzu parlamentu o
vyslovení dôvery novej vláde zvolá na druhý deň po prvom rokovaní vlády. Predbežne sa počíta s tým, že
táto schôdza parlamentu bude v piatok," doplnil Kostelník.
Prezident Kiska v stredu oznámil, že vymenuje Pellegriniho vládu. S jej zložením síce nie je spokojný
na sto percent, ale zdôraznil, že vláde Petra Pellegriniho vyjadrila podporu väčšina poslancov a žiaden
iný politik prezidenta o existencii inej parlamentnej väčšiny neinformoval.
V porovnaní so súčasnou vládou dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra bude
Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry
Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
Iniciatíva Chceme veriť v štát žiada P.Pellegriniho o stretnutie,on nemá problém
Bratislava 21. marca (TASR) - Zástupcovia iniciatívy Chceme opäť veriť v štát žiadajú budúceho
premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o stretnutie. Chcú od neho počuť, ako plánuje obnoviť dôveru ľudí
v inštitúcie tohto štátu i v politickú reprezentáciu.
"Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme urobiť všetko pre to, aby sme si raz mohli s istotou opäť
povedať, že žijeme v krajine, kde nevraždia novinárov pre ich prácu," uvádza sa vo výzve, ktorú
podpísalo okolo 170 osobností verejného života a tisíce občanov.
Žiadosť o stretnutie je podľa iniciatívy urgentná. V stredu poobede ju jej predstavitelia doručili do
podateľne Úradu vlády SR, prišli ju odovzdať Zuzana Wienk, Pavel Sibyla či Ján Orlovský.
"Peter Pellegrini nemá problém prijať zástupcov iniciatívy," povedal jeho poradca Martin Dorčák. S
viacerými z nich sa totiž Pellegrini podľa neho stretával aj ako podpredseda vlády pre investície a
informatizáciu.
Iniciatíva žiada personálne výmeny na poste policajného prezidenta či šéfa Úradu špeciálnej
prokuratúry. Takisto žiada o mimoriadny dohľad nad vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej. Celé znenie výzvy možno nájsť na webe chcemeverit.sk.
Zástupcovia iniciatívy odovzdali žiadosť o stretnutie s Pellegrinim po tom, čo prezident Andrej Kiska
povedal, že vymenuje novú vládu vo štvrtok (22.3.). Priznal, že so zložením vlády nie je spokojný na sto
percent, "ale ako hlava štátu neprekročí hranicu danú ústavou a ústavnými zvyklosťami".
Sme rodina prijíma Kiskovo rozhodnutie, naďalej však preferuje predčasné voľby
Bratislava 21. marca (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina prijíma rozhodnutie prezidenta SR Andreja
Kisku vymenovať vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Napriek tomu si stále myslí, že najlepším riešením
súčasnej situácie sú predčasné voľby. Hnutie Borisa Kollára to uviedlo vo svojom stanovisku.
"Na jednej strane chápeme, že (prezident) sa takýmto spôsobom snaží upokojiť situáciu. Na druhej
strane však máme obavy, že pri tom, čo sa deje a aké veci neustále vychádzajú na povrch, nemusí tento
prezidentov krok viesť k upokojeniu," uvádza Sme rodina.
Hnutie sa čuduje, že koalícia si neverí a odmieta predčasné voľby. Tie sú podľa Sme rodina

stránka č. 273

"najlepším a najférovejším riešením". Hnutie dodáva, že do politiky prišlo ľuďom pomáhať a nie klamať,
kradnúť a podvádzať. "O to sa snažíme, a preto sa predčasných volieb nebojíme," doplnilo hnutie.
Prezident: Novú vládu vymenujem, aj keď s ňou nie som na 100 percent spokojný (prezident Andrej
Kiska vo štvrtok 22. marca o 10:00 v Prezidentskom paláci vymenuje predsedu vlády a členov vládneho
kabinetu)
Prezident Andrej Kiska oznamuje, že druhý návrh P. Pellegriniho o zostavení novej vlády SR
prijíma!foto: Dalito.skBratislava 21. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje vládu Petra
Pellegriniho vo štvrtok (22.3.). Oznámil to potom, ako v priebehu dňa absolvoval debaty s novými členmi
kabinetu.
Kiska priznal, že so zložením vlády nie je spokojný na sto percent. "Ale ako hlava štátu neprekročím
hranicu danú ústavou a ústavnými zvyklosťami," uistil. Zároveň zdôraznil, že vláde Petra Pellegriniho
(Smer-SD) vyjadrila podporu väčšina poslancov a žiaden iný politik prezidenta o existencii inej
parlamentnej väčšiny neinformoval.
Najvyšší ústavný činiteľ pripomenul, že pred troma týždňami, keď sa rozpadal kabinet Roberta Fica
(Smer-SD) a vôbec nebolo jasné, či koalícia bude pokračovať, sľúbil, že je pripravený previesť krajinu
politickou krízou a zložitou situáciou po úkladnej vražde. "Vedomý si tejto zodpovednosti som svoje
právomoci prezidenta využil na hranicu ústavných zvyklostí a možností. Odmietol som prvý návrh na
vymenovanie vlády," rekapitulovala hlava štátu.
Tu Kiska upozornil, že nová vláda musí získať dôveru parlamentu, ale aj verejnosti. "V súčasnej
atmosfére to bude ťažká úloha. Verím, že si túto zodpovednosť uvedomuje každý minister a ministerka.
Ako prezident budem dbať na to, aby na túto zodpovednosť nemohli ani na chvíľu zabudnúť," dodal.
V porovnaní so súčasnou vládou dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra bude
Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry
Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
SK SaPA sa obrátila na prezidenta Andreja Kisku, aby nevymenoval Andreu Kalavskú za ministerku
zdravotníctva
Bratislava 21. 3. 2018 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská
organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, sa dnes obrátila listom
na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby na post ministra zdravotníctva nevymenoval
štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD., nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a
pôrodných asistentiek. Jej doterajšie pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k
zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek viackrát rokovali so štátnou
tajomníčkou Andreou Kalavskou, no pod jej vedením sa opakovane utvrdili v tom, že jej rozhodnutia
neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín. Vo svojom
rozhodovaní nepreukázala rešpekt a dôveru vo výsledky a najmä význam ošetrovateľskej starostlivosti v
systéme, ktorú naďalej vníma ako jej podružnú a nie integrálnu, neoddeliteľnú súčasť.
Ako nedostatočnú hodnotí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek jej komunikáciu s
ministerskou sestrou, ktorej zistenia, návrhy pripomienky alebo podnety boli v drvivej väčšine
prehliadané, odmietané alebo pozmenené. Snahy ministerskej sestry o zlepšenie postavenia sestier,
ošetrovateľského procesu a v konečnom dôsledku aj celého slovenského zdravotníctve boli zmarené
indolenciou štátnej tajomníčky i samotného ministra. Post ministerskej sestry bol len marketingovým
ťahom súčasného ministra, ktorý bol prezentovaný ako vytvorenie komunikačného rámca so zástupcami
sestier avšak bez záujmu komunikovať zo strany ministerstva
Sestry a pôrodné asistentky nie sú spokojné ani s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom a
dlhodobo vo verejnosti prezentovali svoje výhrady, avšak na tejto nominácii vidieť, že zdravotníctvo v
skutočnosti nie je prioritou budúcej vlády, keďže zostavovateľ nového vládneho kabinetu Peter Pellegriny
je ochotný zobrať z rezortu zdravotníctva krízového manažéra, ktorý mal pôvodne zachrániť
zdravotníctvo, ktoré je v dlhodobej kríze. Za pôsobenia súčasného ministra, ktorého členom tímu bola aj
štátna tajomníčka Kalavská sa nielenže postavenie sestier a pôrodných asistentiek nezlepšilo, ale práve
naopak vedie k neustálu zhoršovaniu ich postavenia, vyčerpanosti, nezáujmu mladej generácie o výkon
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tejto dôležitej profesie sprevádzanej pokračujúcim odlivom nielen sestier, ale aj ostatných zdravotníckych
pracovníkov do zahraničia.
Stabilizácia situácie na Ministerstve vnútra SR za žiadnych okolností nesmie byť na úkor odsúvania
riešenia problémov na Ministerstve zdravotníctva SR. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
očakáva, že nový minister zdravotníctva SR prinesie zásadné zmeny, ktorých výsledkom bude okamžité
zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva, stabilizáciu jeho financovania, pozitívnu zmenu v postavení
zdravotníckych pracovníkov osobitne sestier a pôrodných asistentiek.
Myslíme si, že nový minister zdravotníctva by mal byť v prvom rade odborná a morálna autorita, ktorá
bude otvorená chápaniu všetkých zdravotníckych profesií, no doterajšie počiny a komunikácia s pani
Andreou Kalavskou tomu nedáva žiadnu nádej. Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
PhDr. Margita Kosturiková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych
zariadeniach PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v zdravotníckych
zariadeniach PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen prezídia SK SaPA Mgr. Renáta Popundová, člen prezídia SK
SaPA Mgr. Zuzana Haladová, člen prezídia SK SaPA
A. Kalavská: Budem sa snažiť dotiahnuť začaté reformy
Bratislava 21. marca (TASR) - Kandidátka na ministerku zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka
Smeru-SD) sa bude snažiť dotiahnuť do konca reformy, ktoré začala ešte s odchádzajúcim ministrom
zdravotníctva Tomášom Druckerom (nominant Smeru-SD).
"Nerada odchádzam z rozohranej hry a chcem určité veci dotiahnuť, pretože mnohým veciam, ktoré
sú na ministerstve, verím a dúfam, že prinesú ovocie v krátkom čase," povedala po stretnutí s
prezidentom SR Andrejom Kiskom.
Post prijíma s pokorou a chce prispieť k zlepšeniu zdravotníctva. "Záleží mi na tom, aby keď sa o pár
rokov alebo mesiacov vrátim do nemocnice, aby mi kolegovia nenadávali, aby sa im lepšie pracovalo a
aby pacienti, ktorí sú v krajných životných situáciách, pocítili mierne zlepšenie," povedala.
Hrdá je na zákon o lieku a poukazuje na rozpracovaný projekt štandardných terapeutických a
diagnostických postupov. "Našim zámerom bolo jasne zadefinovať štandard, na ktorý majú pacienti
nárok. Ja si myslím, že je spravodlivé a férové, aby pacient z malej dediny na východe mal rovnakú
dostupnosť zdravotnej starostlivosti ako pacient v Bratislave," povedala.
Na ministerstve si chce nechať Jozefa Ráža, ktorý tam pôsobí aj teraz a bol pôvodným nominantom
na ministra vnútra, s ktorým mal problém Kiska. "Pán Ráž je múdry človek, schopný, pracovitý a ktorý
dokáže veľmi pomôcť slovenskému zdravotníctvu. Ja si svoje pôsobenie na ministerstve nechcem bez
neho predstaviť," doplnila.
Kalavská sa nepozná s podnikateľom Ladislavom Bašternákom a pokiaľ ide o pôsobenie jej svokra v
zdravotníctve, je jej to ľúto. "Svojho manžela som si nebrala kvôli jeho otcovi, ale kvôli tomu, aký je
človek," povedala. Zdravotným sestrám, ktoré jej nomináciu kritizovali, odkázala, že rešpektuje každého
názor a bude sa snažiť pracovať ešte viac.
FLEŠ: A. KISKA VYMENUJE VLÁDU P. PELLEGRINIHO VO ŠTVRTOK
Bratislava 21. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje vládu Petra Pellegriniho vo štvrtok
(22.3.). Oznámil to potom, ako v priebehu dňa absolvoval debaty s novými členmi kabinetu.
OĽaNO začína rokovať so stranami o spustení referenda za predčasné voľby
Bratislava 21. marca (TASR) - Hnutie OĽaNO začína rokovať s demokratickými stranami o spustení
referenda za predčasné voľby. Hovorilo už s SMK, Sme rodina, Zmenou zdola, stretne sa aj s KDH, SaS
a hnutím NOVA. Oznámil to predseda OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii v parlamente, kde
opäť kritizoval rekonštrukciu vlády.
"Nastal čas pre referendum za predčasné voľby. Ľudia potrebujú mať možnosť vyjadriť sa. Chceme
presvedčiť všetky demokratické strany, že toto je veľmi vážna chvíľa. Nemôžeme vzdať boj za
spravodlivosť. Jediné riešenie sú predčasné voľby," vyhlásil Matovič.
Opäť kritizoval nomináciu Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra, kde má
nahradiť Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Rozdiel medzi nimi vidí Matovič len v tom, že Drucker je krajší.
Upozornil, že Kaliňák aj Drucker sú osobní priatelia Jozefa Brhela, ktorý je podľa Matovičových slov jeden
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z kľúčových akcionárov Smeru-SD.
Zopakoval, že Drucker obhajoval Kaliňáka pri jeho kauzách. Matovič tak spochybňuje Druckerovu
morálku aj to, že Drucker zabezpečí nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a
jeho snúbenice a káuz, o ktorých Kuciak písal.
OĽaNO verí, že prezident Andrej Kiska zostane stáť na strane ľudí a "nedovolí, aby sme si zalepili oči
krásou". "Ide nám o spravodlivosť, nie o krásu," doplnil Matovič, podľa ktorého by bol dobrým ministrom
vnútra prokurátor Vasiľ Špirko.
Drucker nechce Matoviča komentovať. "Komentovať vyhlásenia pána Matoviča som nezvykol a
dúfam, že ani nebudem musieť," povedal kandidát na ministra vnútra. Odmietol, že by jeho rozhodovanie
mal niekto ovplyvňovať. "Rozhodujem sa sám," vyhlásil v reakcii na otázku, či sa bude radiť s Kaliňákom.
Priznal, že s Brhelom sa pozná, ale neprechováva s ním žiadne osobné vzťahy. Drucker zopakoval,
že s Kaliňákom sa zoznámil počas svojho pôsobenia v Slovenskej pošte.
T. Drucker: Som pripravený na personálnu dôraznosť
Bratislava 21. marca (TASR) - Kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je po
menovaní do vládnej funkcie pripravený dôrazne riešiť personálne otázky v rezorte, vrátane policajného
prezidenta Tibora Gašpara. Povedal to po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ale zatiaľ
nespresnil, či Gašpara odvolá alebo nie. Chce sa s ním najskôr stretnúť.
Drucker priznal, že na osud Gašpara sa ho pýtal aj Kiska. "Viem konať rýchlo, ale neviem, či to bude
otázka dní alebo týždňov. Položte mi tú otázku aspoň po niekoľkých dňoch. Som ale pripravený situáciu
dôrazne riešiť. Ale nie je racionálne teraz povedať, kto bude nový policajný prezident alebo odvolať
človeka, s ktorým som dostatočne nekomunikoval," povedal. Zároveň upozornil, že ani v rezorte
zdravotníctva nejednal skratovo. "Rozumiem súčasnej situácii, som pripravený na personálnu dôraznosť,
ale chcem s tými ľuďmi najskôr hovoriť. A v krátkom čase prijmem riešenie," uistil.
Tomáš Drucker pozná Tibora Gašpara zo zasadnutí Bezpečnostnej rady. "Vnímam ho ako človeka,
ktorý rozumie problematike. Mal štandardný, kultivovaný prejav. Situáciu ale vnímam, nie som ani hluchý
ani slepý," uistil. Vo funkcii však ostane štátna tajomníčka Denisa Saková (nominantka Smer-SD).
Ako nový minister vnútra chce okamžite spustiť legislatívny proces zmeny výberu, voľby a odvolania
policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Zatiaľ je to v rovine, že by ho na návrh ministra vnútra menovala
vláda, nebolo to teda len vo výlučnej kompetencii ministra.
Drucker zároveň uistil, že ako minister je z titulu autority pripravený povzbudiť policajtov a
vyšetrovateľov, aby sa nebáli ozvať, ak na nich niekto nejakým spôsobom tlačí.
Kandidát na ministra priznal, že si úprimne želal zostať v rezorte zdravotníctva a ponuku neprijal s
radosťou. "Ale po debatách s dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a po situácii, kedy
sa nenachádzala zhoda na tomto poste, som prijal túto nomináciu. Ďalší dôvod je, že sa považujem za
osobu, ktorá pôsobí vo verejnej funkcii a mám teda mieru spoluzodpovednosti za to, čo sa deje. Ak
nebola zhoda, mám sa aspoň pokúsiť stabilizovať situáciu. Nie som odborník na ministerstvo vnútra ani
na silové zložky, teda nemožno očakávať, že zaujmem hneď ku všetkému postoj," dodal.
R. Raši: Na informatizáciu by som chcel priniesť pohľad zo strany prijímateľa
Bratislava 21. marca (TASR) - Richard Raši (Smer-SD) verí, že na poste podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu bude vedieť ponúknuť pohľad na informatizáciu z druhej strany, teda zo strany
konečného prijímateľa tejto služby. Raši to uviedol po stredajšom stretnutí s prezidentom SR Adrejom
Kiskom.
"Chcel by som tým, že nie som IT-čkár ani ekonóm, ani špecialista, ponúknuť pohľad strany
konečného prijímateľa," konštatoval Raši. Portál slovensko.sk vyskúšal v stredu a konštatoval, že "všetko
má svoje úskalie."
Pôsobenie úradu podpredsedu vlády rozdelil na tri oblasti, a to oblasť eurofondov, investícií a
informatizácie. Čo sa týka eurofondov, pri nich je podľa Rašiho absolútne prioritná transparentnosť a
zjednodušenie procesov a tiež aj opätovné nadobudnutie dôveryhodnosti v eurofondy u verejnosti.
V oblasti investícií je podľa jeho dôležité urobiť stratégiu hlavných problémov a investičných projektov
Slovenska, ktorá by prekračovala horizont jednej vlády. Bola by teda zameraná na projekty určené na
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desať či 15 rokov.
V prípade informatizácie by chcel Raši podľa vlastných slov podporiť úrad, ktorý sa snaží, aby v tejto
oblasti nastala určitá zmena myslenia. "Zmenu myslenia vidím v tom, aby sa procesy, ktoré sa dotýkajú
života občanov, zmenili," priblížil. Chce nadviazať na to, čo už úrad prezentoval, teda princíp jedenkrát a
dosť. Ten má občanovi pomôcť v tom, aby pri vybavovaní nemusel na rôzne úrady opakovane nosiť to
isté potvrdenie. Úrady by si ho mali v systéme vyhľadať. Spomenul napríklad odpisy a výpisy z registra
trestov či obchodného registra alebo z katastra.
Zároveň uviedol, že podnikateľa talianskeho pôvodu Antonina Vadalu, o ktorom písal zavraždený
novinár Ján Kuciak, nepozná. "Ani som ho nestretol, ani neviem, kto to je. Napriek tomu, že žije na
východe, ani som sa s ním nikdy nemal kde stretnúť," dodal Raši. Na sociálnej sieti tomuto podnikateľovi
podľa Rašiho poďakovali za jeho podporu v kampani administrátori jeho stránky.
Predseda NR SR Andrej Danko - SNS/foto: FB Andrej DankoPredseda Národnej rady SR Andrej
Danko dnes diskutoval naživo v rozhlasovej relácií o súčasnom politickou dianí.
Predseda parlamentu zopakoval, že rozhodnutie prezidenta rešpektuje. Zároveň zopakoval aj to, že aj
prezident musí rešpektovať výsledky volieb. "Oceňujem prístup prezidenta, ale aj dezignovaného
premiéra, ktorý hľadá dialóg. Dobrý vzťah prezidenta a premiéra je veľmi dôležitý pre riadny a pokojný
chod štátu. O zmier som sa snažil aj pred demisiou Roberta Fica," reagoval Andrej Danko.
Súčasná situácia nepraje riadnemu chodu štátu, stoja zákony, dôležité rokovania. Aj preto je predseda
parlamentu pripravený zvolať schôdzu parlamentu hneď, ako sa bude dať.
"Keď prezident prijme a vymenuje novú vládu, hneď na druhý deň zvolám schôdzu parlamentu, aby
rekonštruovaná vláda začala čím skôr pracovať." Zopakoval Andrej Danko termín ustanovujúcej schôdze.
Predseda SNS opätovne zopakoval, že za svojimi ministrami a aj nominantami stojí. "Ak by sa našli
akékoľvek dôkazy o nezákonnom prepojení, alebo nekalom biznise, nemám problém konať. Padni komu
padni!" Opätovne zdôrazňuje predseda parlamentu Andrej Danko na pozície nominovaných ľudí na
jednotlivých ministerstvách.
Na záver sa diskusia venovala aj návrhu SNS na odvolanie poslankyne Petry Krištúfkovej z
Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva na najbližšej
parlamentnej schôdzi. "Poslankyňa nemôže vykonávať túto funkciu, ak žila v spoločnej domácnosti s
mafiánmi ako Dinič, Havaši, či mala blízko k odsúdenému šéfovi Piťovcov. Je nepredstaviteľné, aby
takáto osoba kontrolovala činnosť Vojenského spravodajstva parlamentu," zdôraznil na záver Andrej
Danko.
Danko má informácie, že Kiskovi už nič nebráni vo vymenovaní novej vlády
Bratislava 21. marca (TASR) - Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi by už nič nemalo brániť vo
vymenovaní novej vlády. Takéto informácie má šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý to
povedal v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.
"Pretože aj prezident si je vedomý, že aj on musí robiť všetko pre funkčnosť vlády," uviedol Danko.
Myslí si, že Kiska a ani vládni predstavitelia sa nebránia spoločenskému kompromisu.
Danko tvrdí, že v súčasnej situácii je pripravený byť maximálne súčinný. "Teda ak prezident vymenuje
novú vládu, som pripravený bezodkladne na druhý deň zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu na
vyslovenie dôvery vláde."
Šéf SNS sa nechcel vyjadrovať k osobe Tibora Gašpara vo funkcii policajného prezidenta. Tvrdí, že
mu neprináleží hovoriť, či má, alebo nemá ostať vo svojej funkcii. "Nechcite zo mňa robiť kata," zdôraznil.
Danko povedal, že sa nebojí vyvodiť zodpovednosť voči jemu blízkym ľuďom zo strany, u ktorých by
sa potvrdilo prepojenie s mafiánskym prostredím. "Ak sa niečo takéto preukáže, nebudem váhať ani
sekundu a rozlúčim sa s ním," dodal Danko.
J.Stern: Akademická obec by sa mala prebrať z pasivity a pripojiť sa k študentom
Bratislava 21. marca (TASR) - Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Juraj Stern vyzval v
otvorenom liste akademickú obec, aby sa prebrala z pasivity. Kolegov žiada, aby prejavili občiansku
statočnosť a pripojili sa k študentom, ktorí sa zúčastňujú na protestoch organizovaných iniciatívou Za
slušné Slovensko.
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Stern je podľa jeho slov "smutný z pretrvávajúcej letargie a pasivity časti akademickej obce". Vyčítal
jej, že mnohí z jej členov stoja bokom, zatiaľ čo študenti sú každý týždeň na námestiach a zasadzujú sa
za slušné Slovensko.
Za ospravedlnenie pritom Stern nepovažuje argument, že politika nepatrí na pôdu univerzít. Považuje
to za "chabé ospravedlnenie". Pripomenul, že počas Novembra '89 sa Nežná revolúcia udiala hlavne
priamo v univerzitách a školách.
"Prejavte svoju občiansku statočnosť a poďme spoločne pre našich študentov, pre naše deti a vnukov,
pre našu budúcnosť pridať svoj hlas," vyzval rektor. "Nechceme korupciu, aroganciu moci, žiadame
objasnenie všetkých podozrení, kriminálnych deliktov minulosti, odstránenie vplyvu oligarchov,
spravodlivú justíciu a potrestanie vinníkov," doplnil.
Ľ. Laššáková: Nevidím dôvod byť iná ako M. Maďarič, za Sorosa sa ospravedlňujem
Bratislava 21. marca (TASR) - Kandidátka na post ministerky kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD)
nevidí dôvod byť vo funkcii iná, ako bol jej predchodca Marek Maďarič (Smer-SD). Povedala to novinárom
po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom.
"On veľmi dobre nastavil rezort a zanechal ho konsolidovaný. Treba dokončiť rekonštrukcie
Slovenskej národnej galérie a Krásnu Hôrku. Ale aj v regiónoch sú ďalšie stovky kultúrnych inštitúcií,
ktoré si vyžadujú rekonštrukciu," upozornila.
Na margo koncesionárskych poplatkov poznamenala, že sú potrebné ako zdroj financovania RTVS,
ale hovoriť o ich výške je podľa jej slov predčasné. Rovnako tak sa chce pozrieť aj na Maďaričov návrh
voľby zmeny šéfa RTVS. Či ho bude presadzovať, nie je zatiaľ jasné. Laššáková sa zároveň
ospravedlnila za svoje výroky o Georgovi Sorosovi a jeho vplyve. "Veľmi ma to mrzí, aj prezidentovi som
to vysvetlila. Ospravedlňujem sa. Bola to nešťastná formulácia, možno pod tlakom udalostí, ktoré sa dejú.
Ospravedlňujem sa za výrok," dodala.
Ľubica Laššáková pre Denník N uviedla, že "hry od spomínaného pána idú, aj keď sa často hovorí, že
čo už môže taký osemdesiatpäťročný pán, niekde za oceánom, riadiť na Slovensku. Nielen na Slovensku.
Tretí sektor je príliš bohatý vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú. Musí byť nejaký iný zdroj, musí ich niekto
financovať a myslím si, že sú to takéto zaoceánske peniaze".
B. Kollár: Útokom na P. Krištúfkovú chce SNS zakryť vlastné kauzy a prepojenia
Bratislava 21. marca (TASR) - Politici SNS chcú nezmyselným útokom na poslankyňu Národnej rady
(NR) SR zo Sme rodina Petru Krištúfkovú prekryť vlastné kauzy a prepojenia na mafiu. Povedal to
predseda Sme rodina Boris Kollár.
Reagoval na zámer SNS odvolať Krištúfkovú z Osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu
činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom je, že údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi ako
zavraždený boss Robert Dinič či Peter Havaši. SNS predloží dôkaz prepojenia poslankyne s mafiou,
najmä majetkové prepojenia.
Krištúfkovej minulosť je podľa Kollára dlhodobo známa. "Tieto veci nikto nezamlčoval. Bolo to známe
aj pred voľbami, odpovedal som na to už veľakrát. Bolo to stokrát vysvetlené. Teraz to otvárajú preto, aby
prekryli svoje vlastné kauzy a prepojenia na mafiu," uviedol Kollár.
V súvislosti s prepojeniami spomenul generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany
Jána Hoľka, ktorý sa podľa Kollárových slov kamaráti s Antoninom Vadalom. Kollár tiež uvádza, že Hoľko
je pravá ruka šéfa SNS a NRSR Andreja Danka. Vadalu spomína v súvislosti s kalábrijskou mafiou
zavraždený novinár Ján Kuciak vo svojom nedokončenom článku.
Hoľko už nedávno odmietol tvrdenia, že má priateľské vzťahy s Vadalom. "Žiadny kontakt s uvedeným
pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam," zdôraznil.
Kollár sa odmieta podieľať na osobnom osočovaní, ku ktorému sa podľa jeho slov uchyľuje SNS a
ďalší štandardní politici. "Svoju energiu chcem míňať na to, prečo som do politiky išiel, pomáhať ľuďom. A
to robí aj Petra Krištúfková," vyhlásil a poukázal, že poslankyňa predkladá do parlamentu zákony v
prospech ľudí a na rozdiel od vládnych politikov nemá žiadne kauzy.
SNS navrhne odvolať poslankyňu P. Krištúfkovú z výboru na kontrolu VS
Bratislava 21. marca (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) navrhne odvolať na najbližšej
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parlamentnej schôdzi poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru
Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom sú jej prepojenia s
postavami organizovaného zločinu. Strana o tom informovala v stredu prostredníctvom tlačovej správy.
"Nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi
ako zavraždený bos Robert Dinič či Peter Havaši," uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja
Danka Zuzana Škopcová.
Pripomenula, že podľa medializovaných informácií mala Krištúfková blízko aj k odsúdenému šéfovi
piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi. "Nakoniec nie je ani tajomstvom, že Petra Krištúfková bola viackrát vo
vzťahu a žila v jednej domácnosti s poslancom Borisom Kollárom (predseda hnutia Sme rodina, pozn.
TASR)," doplnila.
SNS predloží na schôdzi parlamentu dôkaz prepojenia poslankyne s mafiou, najmä majetkové
prepojenia. Uvedené informácie podľa národniarov poslankyňa pri svojej nominácii utajila.
"Súčasná poslankyňa je osoba poprepájaná s postavami organizovaného zločinu, s ktorými mala aj
obchodné vzťahy a na svoje živobytie používala peniaze mužov, ktorí sa pohybovali v kalných vodách
bratislavského podsvetia," konštatuje SNS v tlačovej správe. "Z tohto dôvodu je nepredstaviteľné, aby
takáto osoba kontrolovala činnosť Vojenského spravodajstva v Národnej rade SR," doplnila strana. Verí,
že jej návrh podporí aj opozícia.
G. Gál: Odvolanie D. Kováčika nie je otázka dňa
Bratislava 21. marca (TASR) - Odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika tak, ako to
žiadajú ľudia na pravidelných zhromaždeniach, nie je aktuálne otázkou dňa. Po stretnutí s prezidentom
SR Andrejom Kiskom to uviedol kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
"Tlak ulice je na všetko, najmä na predčasné voľby, a tie by neboli dobrým riešením. Pán Kováčik sa
vyjadril na brannobezpečnostnom výbore, že nenaplní celé svoje funkčné obdobie. Je to na ňom. Určite
sa budeme baviť aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom o tom, aké sú problémy.
Špeciálneho prokurátora volí NR SR," upozornil Gál.
S Kiskom diskutoval najmä o svojich prioritách, ktoré by chcel ako minister napĺňať. Hovorili o nových
kritériách na budúcich ústavných sudcov, o dĺžke súdnych konaní. "Treba dotiahnuť veci, ktoré sú na
stole, dotiahnuť staré exekúcie, a tým aj zrýchliť súdne konania," povedal.
Pri ústavných sudcoch poznamenal, že je vôľa pozmeniť kritériá na ich výber, "ale na to treba širšiu
politickú dohodu". Gál si tiež myslí, že sa vráti k otázke mäkších trestov za isté drogové delikty, aké
navrhovala jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd), ale cez koaličných partnerov to neprešlo.
"Treba nájsť riešenie, ktoré získa podporu v NR SR. Ak sa chceme o tom baviť, musíme to zúžiť fakt len
na veľmi nevinné prípady a nič viac," dodal.
Politika: P. Pellegrini odovzdal prezidentovi vynovený návrh na ministrov
Bratislava 21. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odovzdal v stredu
prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi druhý návrh na členov jeho vlády. Oproti pôvodnému zoznamu, ktorý
hlava štátu odmietla, došlo k zmene v nominácii na post ministra vnútra. Ten má namiesto Jozefa Ráža
ml. zastávať Tomáš Drucker, ktorého má na poste ministra zdravotníctva vystriedať Andrea Kalavská.
"Môžem vyjadriť presvedčenie, že už nič nebráni tomu, aby pán prezident poobede oznámil, kedy
novú vládu vymenuje," povedal Pellegrini po odchode od Kisku. Na margo Druckera poznamenal, že jeho
úloha nebude jednoduchá, keďže vnútro je obrovský rezort. "Ale v danom momente je tá najsprávnejšia
osoba, ktorá má manažérske zdatnosti," poznamenal s tým, že ho museli presviedčať.
V súvislosti s ďalším postupom Pellegrini avizoval, že ak Kiska vymenuje novú vládu ešte tento
týždeň, požiadal by predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), aby ju zvolal, ak je to možné, tiež ešte tento
týždeň.
Po Pellegrinim prídu za Kiskom na konzultácie aj noví ministri budúcej vlády. Prezident si postupne
zavolal kandidáta na ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), kandidátku na ministerku kultúry
Ľubicu Laššákovú (Smer-SD), kandidáta na podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho (Smer-SD), kandidáta na ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) a
kandidátku na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú.
K samotnému vymenovaniu vlády Petra Pellegriniho by malo podľa informácií TASR dôjsť vo štvrtok
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(22.3.) dopoludnia.
Nominácia Andrei Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva je pre sestry prekvapením
Bratislava 21. 3. 2018 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská
organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva Petra
Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu
Kalavskú, PhD., nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek a jej pôsobenie v pozícii
štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k
postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek viackrát rokovali so štátnou
tajomníčkou Andreou Kalavskou, no pod jej vedením sa opakovane utvrdili v tom, že jej rozhodnutia
neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín.
Prezident A. Kiska v stredu prijme nových kandidátov na ministrov
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijme v stredu 21. marca v Prezidentskom
paláci nových kandidátov na ministrov. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia
Kancelárie prezidenta SR.
Kiska sa od 9.00 h postupne stretne s Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý je poverený zostavením
vlády. Po ňom to bude kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), kandidátka na
ministerku kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), kandidát na podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant
Smeru-SD) a kandidátka na ministerku zdravotníctva Andrea Kalavská.
Prezident sa v utorok rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.)
doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu
zdravotníctva navrhol Tomáša Druckera. Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna
tajomníčka rezortu Andrea Kalavská.
Politika: Most-Híd súhlasí so zmenou v nomináciách Smeru-SD do novej vlády
Bratislava 20. marca (TASR) - Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu
zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby
ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza
to Most-Híd v písomnom stanovisku. Nová nominácia strany Smer-SD bola podľa hovorkyne Mosta-Híd
Kláry Debnár prerokovaná na Koaličnej rade. "Sme presvedčení, že vymenovaním novej vlády a
následným vyslovením dôvery kabinetu v parlamente urobíme prvý krok k upokojeniu situácie v
spoločnosti," dodala Debnár.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol Druckera na post ministra vnútra po tom, čo
sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu doručiť
nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.
T. Drucker:Rozhodnutie som urobil napriek želaniu zostať v rezorte zdravotníctva
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prijať ponuku dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho
(Smer-SD) a strany Smer-SD na post ministra vnútra urobil súčasný minister zdravotníctva Tomáš
Drucker (nominant Smer-SD) napriek svojmu želaniu zostať v rezorte zdravotníctva. Drucker to uviedol vo
svojom stanovisku.
"Chcel som pokračovať v zmenách, ktoré som naštartoval, ale urobil som tak v záujme zachovania
štandardného ústavného a demokratického fungovania krajiny, a to predovšetkým s cieľom sa pokúsiť
upokojiť súčasnú situáciu," povedal Drucker. Doplnil, že je presvedčený, že každý má povinnosť sa aspoň
pokúsiť zlepšiť túto situáciu.
Ľ. Galko: Je nemysliteľné, aby T. Drucker dokázal zvládnuť očistu polície
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)
riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v
demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď ho v priamom prenose ponížil pred
verejnosťou. Vyhlásil to podpredseda SaS a člen brannobezpečnostného výboru Ľubomír Galko, ktorý
považuje za nemysliteľné, že Drucker zabezpečí očistu polície.
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"Je nemysliteľné, aby dokázal zvládnuť úlohy, ktoré by pred ním v rezorte vnútra stáli, ako výmena
čelných funkcionárov v policajnom zbore, na inšpekcii ministerstva vnútra a celkovú očistu polície od
vplyvov organizovaného zločinu," myslí si Galko.
Podľa jeho slov z nominácie Druckera vidieť, že koalícia je neschopná sebareflexie a ženie krajinu do
hlbokej krízy. "Znova vyzývame koaličných poslancov, aby podporili predčasné voľby," dodal.
A. Kalavská: K ministerskej pozícii mám prirodzený rešpekt
Bratislava 20. marca (TASR) - Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská má k
ministerskej pozícii prirodzený rešpekt. Uviedla to vo svojom vyhlásení potom, čo dezignovaný premiér
Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša
Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať práve Kalavská.
"Ako doterajšia štátna tajomníčka som sa snažila podieľať na zmenách, ktoré by zlepšili stav
zdravotníctva na Slovensku," uviedla Kalavská.
I.Matovič: T.Drucker nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu
Bratislava 20. marca (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce
sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších
kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor
Matovič.
"Slovensko dnes nevyhnutne potrebuje očistu polície od nominantov nitrianskej mafie, ktorej ju Robert
Kaliňák zveril do správy. Slovensko potrebuje políciu úplne nezávislú na politike, a to na sto percent
nedokáže verný sluha strany Smer-SD Tomáš Drucker," vyhlásil Matovič. Doplnil, že ak prezident Andrej
Kiska myslel svoje slová "o dôveryhodnej vláde, ktorá nebude polarizovať Slovensko vážne, na takúto
arogantnú hru strany Smer-SD nemôže pristúpiť".
M. Krajniak: Z nominácie T. Druckera som v rozpakoch
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)
nemal doteraz nič spoločné s bezpečnostnou problematikou. Pre TASR to uviedol podpredseda Sme
rodina a člen brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak s tým, že z tejto nominácie je trochu v
rozpakoch.
"Ministrom vnútra by mal byť človek, ktorý pozná, kto je kto v rezorte, čo má kto za sebou a kto má za
ušami. A toto pán Drucker nepozná. Ale počkám si na jeho prvé kroky a budem konkrétnejší," dodal
Krajniak.
A. Hrnko: T. Drucker je schopný manažér, je to dobrý výber
Bratislava 20. marca (TASR) - Ak sa dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR
Andrej Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Tomáš Drucker, je to veľmi pozitívne.
Pre TASR to uviedol podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko
(SNS).
"Tomáš Drucker je skutočne dobrý manažér. Ak ide o veci, ktoré spoločnosť najviac ťažia, veľmi
rýchlo by sme sa mohli dostať k tomu, že sa oddelí inšpekcia ministerstva vnútra od ministra," avizoval.
Na druhej strane Hrnko nie je za to, aby minister vnútra prišiel o kompetenciu menovať policajného
prezidenta tak, ako to koalícia plánuje. "Nechal by som to ministrovi, ale dal by som tam podmienku, že
kandidát musí absolvovať híring na pôde brannobezpečnostného výboru. Pričom stanovisko výboru by
bolo pre ministra záväzné. Ale v žiadnom prípade by som nešiel do vecí, ktoré by urobili zo Slovenska
unikát. Polícia je súčasťou vnútra," zdôraznil.
Na margo vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Hrnko povedal, že najlepšie
pre vyšetrovateľov bude, ak im dá pokoj minister aj policajný prezident a budú ich riadiť len zodpovedné
orgány, teda dozorový prokurátor.
BRIEF: P. PELLEGRINI NAVRHOL ZA MINISTRA VNÚTRA T. DRUCKERA
Bratislava 20. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post
ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD).
Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kálavská. Pellegrini
to v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu.
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Pellegrini chce Kiskovi v stredu doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na
ostatných pozíciách podľa neho nebudú.
Prezident A. Kiska sa poďakoval organizátorom zhromaždení Za slušné Slovensko
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska sa v utorok stretol s organizátormi zhromaždení
Postavme sa za slušné Slovensko a poďakoval im za to, že boli slušné a kultivované. Spoločne sa zhodli
na tom, že Slovensko potrebuje obnoviť dôveru vo vládu.
Organizátorov potešilo utorkové rozhodnutie prezidenta nevymenovať členov vlády, ktorých mu
navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini. "Potešilo ma, že sme viacerí, ktorí chceme vidieť isté
hodnoty vo vláde a v parlamente a nie sú len ľudia na ulici, ale že ten tlak je vyvinutý aj takto," vyjadrila sa
jedna z organizátorov Katarína Nagy Pázmány.
Mená, ktoré Pellegrini predstavil, pre nich nie sú prijateľné. "Nový človek na ministerstve vnútra musí
byť absolútny nestraník a musí poskytnúť takú záruku, ktorej verejnosť uverí, že to ministerstvo bude
riadené nestranne, zodpovedne a že vyšetrovanie bude dotiahnuté do úspešného konca," vyhlásil
organizátor Juraj Šelinga.
Organizátori však vyhlásili, že nežiadajú predčasné voľby za každých okolností. Ich požiadavkami
ostávajú vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dôveryhodná vláda. Politici "majú teraz
šancu vytvoriť vládu, ktorá bude dôveryhodná," vyjadrila sa Karolína Farská.
Organizátori zároveň spomenuli, že možnosti vyjadrenia nesúhlasu s tým, čo sa deje, sú viaceré. Nad
zorganizovaním referenda alebo generálneho štrajku však zatiaľ neuvažujú. "Momentálne sa sústredíme
hlavne na piatok a zhromaždenia, ktoré nastanú," uzavrela Farská.
Prezident Andrej Kiska na FB: PRIJAL SOM SLUŠNÉ SLOVENSKO
foto: Tomáš Benedikovič
Klobúk dolu za to, aké veľké a slušné zhromaždenia dokázali zorganizovať. Celý svet sa na nás
pozeral. Zhromaždenia boli najväčšie od roku 1989 a ukázali, že Slovensko je slušnou krajinou.
Dnes som prijal v Prezidentskom paláci mladých ľudí z iniciatívy Za slušné Slovensko: Juraj
Seliga,Karolína Farská, Katarina Nagy Pazmany, Táňa Sedláková.
Chcem sa im aj touto cestou poďakovať a vysloviť uznanie.
V diskusii som im vysvetlil, ako som postupoval ako prezident. V súlade s ústavou sa snažím spraviť
všetky kroky k tomu, aby sme začali proces návratu dôvery ľudí v štát. Je to dlhodobý proces, nebude
ľahký, možno bude aj bolestivý, ale musíme ho začať. Základná úloha bude na novej vláde.
Práve preto som dnes oznámil pánovi Pellegrinimu, že nesúhlasím s predloženou nomináciou na novú
vládu a očakávam novú nomináciu. Je skutočne na vláde, aby vrátila dôveru ľudí v štát, v základnú
spravodlivosť.
SaS: Rozhodnutie A. Kisku je výnimočné vo výnimočnej situácii
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nevymenovať novú vládu Petra
Pellegriniho (Smer-SD) bolo výnimočným rozhodnutím vo výnimočnej situácii. Na tlačovej konferencii to
uviedol líder opozičnej SaS Richard Sulík, podľa ktorého jediným poctivým a férovým riešením tejto
situácie sú predčasné voľby.
"Aj oni by si mohli povedať, že radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca. Už tri týždne sa to
naťahuje a krajina sa stáva neovládateľnou. Ak chceme upokojiť vášne, poctivým a férovým riešením sú
predčasné voľby," odkázal.
Sulík zároveň chápe, že prezident by nemal posudzovať pri menovaní vlády jednotlivých ministrov.
"Ale sme vo výnimočnej situácii. Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára
a jeho snúbenice, novinára, ktorý písal o kauzách práve tejto vlády. Ak má byť vražda dôkladne
vyšetrená, je nevyhnutné vyšetriť aj všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. A mnoho káuz sa týkalo
práve tejto vlády a Roberta Kaliňáka (Smer-SD) osobne, preto je vylúčené, že on by mohol byť garantom
objektívneho vyšetrenia tejto vraždy. Ale vylúčené tiež je, že by garantom mohol byť jeho kamoš,"
povedal.
Ako minister vnútra by podľa SaS do úvahy pripadal nejaký vyšetrovateľ či prokurátor, ktorý by už v
minulosti preukázal svoju čestnosť a nebojácnosť. "Ale máme vážne pochybnosti, že vôbec nejaký čestný
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človek bude ochotný vstúpiť do tejto vlády," zdôraznil.
Sulík pripomenul, že tretia Ficova vláda vznikla aj ako hrádza proti extrémizmu a mala to byť stabilita
pre krajinu. "Namiesto hrádze a stability máme silnú vládnu krízu a nie prvú," dodal.OĽaNO: Na
Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
Bratislava 20. marca (TASR) - O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej
manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto
oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.Reakcia KDH k
nevymenovanie vlády P. Pellegriniho
Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku vo veci nevymenovania novej vlády Petra
Pellegriniho rešpektujeme a oceňujeme.
B. Bugár: Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod
Bratislava 20. marca (TASR) - Líder koaličného Mostu-Híd Béla Bugár zatiaľ nevidí dôvod na
predčasné voľby, keďže 79 poslancov NR SR jasne vyjadrilo podporu novej vláde. O ďalšom postupe sa
popoludní poradí Koaličná rada. Povedal to novinárom potom, ako prezident Andrej Kiska odmietol
vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) a dezignovaného premiéra požiadal o nový návrh
ministrov.
V súvislosti s tým, že jednou z problematických nominácií mal byť Jozef Ráž ml. na post ministra
vnútra, Bugár zdôraznil, že jeho strana tohto človeka akceptovala. Nevie ani o tom, že by problémom pre
prezidenta mali byť navrhovaní vicepremiér pre investície Richard Raši (Smer-SD) a zotrvanie Jána
Richtera (Smer-SD) na poste ministra práce. "My nie sme z Marsu, žijeme v realite. Vy si myslíte, že
prezident nám zavolal a povedal, že kto je problém? Nie. Dnes niečo povedal a budeme mať koaličné
rokovanie. Ak dôjdeme k riešeniu, dáme vedieť," uistil.
To, že by cieľom Kisku bolo vytvorenie úradníckej vlády, si Bugár nemyslí. "Je viac alternatív, verte
mi," dodal. Predstavitelia Smeru-SD sa zatiaľ k situácii nevyjadrili.
Prezident Kiska v utorok oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini.
Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.)
navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
Politologička: Rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu je primerané
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v
zložení, ktoré predstavil dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), je z politického hľadiska
primerané a dalo sa očakávať. Tak zhodnotila krok hlavy štátu politologička Darina Malová.
Podľa Malovej totiž Kiska požaduje od počiatku buď predčasné voľby alebo zásadnú rekonštrukciu
vlády. "Návrh, ktorý predložil Pellegrini, rozhodne nemožno vydávať za zásadnú rekonštrukciu vlády.
Ostáva tam veľa ministrov, ktorých mená sa veľmi často spájajú s korupciou," zhodnotila.
Malová pritom podotkla, že predstavitelia všetkých troch vládnych strán sa vyjadrili, že právo
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prezidenta nevymenovať vládu v navrhnutom zložení akceptujú. Aj tak však očakáva, že sa po rozhodnutí
ozve premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD), ktorý nebude spokojný.
"Zareaguje zrejme negatívne, ale v záujme upokojenia celospoločenskej atmosféry predpokladám, že
strana Smer-SD príde s ďalším návrhom," uviedla Malová. Podľa tej sa nedalo čakať, že politik formátu
Roberta Fica príde so zásadnou rekonštrukciou vlády hneď na prvýkrát.
Malová je zároveň presvedčená, že so zmenou na svojich ministerských postoch by mala prísť aj
strana SNS, konkrétne by mal byť podľa nej vymenený minister obrany Peter Gajdoš (SNS), okolo
ktorého sú z jej pohľadu veľké pochybnosti.
Podľa politológa Pavla Baboša sa prezident snaží naďalej využívať ústavné kompetencie, ktoré má na
to, aby vyvíjal čo najväčší tlak na dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho. Baboš si myslí, že vládna
koalícia sa snažila situáciu ohľadom novej vlády zvládnuť skôr, ako by mohli byť v piatok (23.3.) ďalšie
protesty na námestiach. To sa jej teraz pravdepodobne nepodarí.
Keďže Kiska dal Pellegrinimu čas práve do piatka, nová vláda i v prípade spokojnosti prezidenta už
pravdepodobne nestihne získať ten istý deň dôveru v parlamente. "Môžu sa tak uskutočniť ďalšie
protesty, ktoré budú vyvíjať tlak," skonštatoval politológ.
Kiska v prejave nepriamo naznačil, že sa mu nepozdáva nominácia Jozefa Ráža ml. z tímu ministra
zdravotníctva Tomáša Druckera na post ministra vnútra. "Dá sa to chápať, keďže sa o ňom píše ako o
človeku, ktorý má kamarátsky vzťah s doterajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD),"
poznamenal v tejto súvislosti Baboš.J.Ráž mladší rešpektuje rozhodnutie a názor prezidenta A.Kisku
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz
nebude rozsiahlo komentovať rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu
navrhnutú Petrom Pellegrinim (Smer-SD).
"Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom stanovisku. Kiska pri
rozhodnutí nevymenovať novú vládu nepriamo narážal aj na Ráža mladšieho. Povedal, že "posledné, čo
dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave
narodenín".
B. Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať vládu
Bratislava 20. marca (TASR) - Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie
prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v zložení, ako ho navrhol dezignovaný premiér Peter
Pellegrini (Smer-SD).
Nepozná presne dôvody, pre ktoré Kiskovi prekáža nominácia Jozefa Ráža ml. na ministra vnútra, ale
prezidentovo rozhodnutie podľa Kollára treba rešpektovať. Kollár nevidí problém v tom, že sa riešenie
situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.
Za najsprávnejšie a najférovejšie riešenie vládnej krízy považuje naďalej predčasné voľby. Odmieta
však tvrdenia koalície, že sa opozícia "trasie k válovu". "Tu nejde o opozíciu a koalíciu, ale o ľudí. A k
ľuďom by sme sa mali správať zodpovedne. V tejto vybičovanej atmosfére je najtransparentnejšie nechať
rozhodnutie na ľudí," vysvetlil.
Laššáková rešpektuje rozhodnutie A. Kisku, tvrdí,že sa s ním tak trochu počítalo
Bratislava 20. marca (TASR) - Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica
Laššáková rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú
dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). "Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z
toho smutná, akceptujem to," povedala Laššáková pre TASR. Nevie teraz odhadnúť, či bude aj pri
druhom pokuse zostaviť vládu navrhnutá za kandidátku na ministerku kultúry. "Rozhodnutie prezidenta
Kisku je také čerstvé, že sme o tom ešte nevraveli, v tejto veci by som nešpekulovala," dodala
Laššáková.J. Kiššová: Prezident Kiska sa jasne postavil na stranu občanov
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa postavil jasne na stranu občanov a dal
najavo, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) by mali skončiť. Uviedla to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová
v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, aké navrhol dezignovaný premiér Peter
Pellegrini (Smer-SD).
"Vo výnimočnej situácii sa zachoval výnimočne," povedala novinárom. V súvislosti s nomináciou
Jozefa Ráža ml. do funkcie ministra vnútra, s ktorou má Kiska problém, uviedla, že je dôkazom
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personálnej vyprázdnenosti strany. Nový minister vnútra by mal byť podľa nej dôveryhodný a vo
verejnosti pozitívne vnímaný človek. SaS podľa jej slov naďalej považuje za jediné správne riešenie
súčasnej situácie predčasné voľby.
J. Paška: Je možné, že Smer-SD sa rozhodne pre predčasné voľby
Bratislava 20. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude mať pri výbere
nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť.
Pre TASR to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého je možné, že Smer-SD sa
rozhodne ísť cestou predčasných volieb.
"Som presvedčený, že Pellegrini sa požiadavky prezidenta bude snažiť naplniť a bude na to
potrebovať dlhší čas. Je však možné, že práve táto požiadavka Andreja Kisku bude smerovať možno k
tomu, že strana Smer-SD sa rozhodne pre iné riešenie súčasnej politickej krízy, ktoré môže smerovať až
k predčasným voľbám," pripustil Paška. Myslí si totiž, že ak by Smer-SD musel menovať do vlády
odborníkov, ktorí nemajú žiaden vzťah k súčasným štruktúram Smeru-SD, znamenalo by to, že si strana
nemôže uplatniť svoje právo zúčastniť sa na vládnutí svojimi nominantami, napriek tomu, že zvíťazili
výrazne vo voľbách.
Prezident: Vládu v zložení, aké navrhol P. Pellegrini, nevymenujem
Prezident SR Andrej Kiska/foto: KP SRBratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska
nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini (Smer-SD). Hlava štátu to vyhlásila
po stretnutí s dezignovaným premiérom.
Pellegrinimu zároveň Kiska tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku (23.3.) navrhol
novú zostavu nominantov na členov kabinetu. "Musí presvedčiť, že nová vláda prinesie zmeny, ktoré
očakávame. Musí vytvoriť vládu, ktorej obsadenie, najmä minister vnútra, dokáže upokojiť napätú
atmosféru v spoločnosti. Vládu, ktorá by mala byť schopná presvedčiť verejnosť, že zabezpečí nestranné
a nezávislé vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ale aj podozrení z pôsobenia
organizovaného zločinu, o ktorých písal," povedal prezident. Podľa jeho slov roky obsadzovania
verejných funkcií príbuznými, známymi či obchodnými partnermi, vytvorilo v očiach verejnosti nelichotivý
obraz o stave štátnych inštitúcií. "Neveria, že vrcholové pozície sú obsadzované ľuďmi, ktorí chránia
verejný záujem," povedal Kiska. Dodal, že posledné, čo dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie
a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave narodenín. "Ako hlava štátu to nepripustím, toto nie je
cesta k obnoveniu dôvery. Preto som požiadal o nový návrh," dodal Kiska s tým, že na obsadenie nového
kabinetu musíme mať prísne nároky.
Poslanci SPOLU predložia návrh opatrení na ochranu novinárov a médií
Bratislava 20. marca (TASR) - Prísnejšie pravidlá pre posudzovanie koncentrácie vlastníctva a
zneužívania dominantného postavenia v mediálnej sfére či zákonnú povinnosť verejnoprávnych médií
vyčleniť vo svojom vysielaní priestor pre investigatívnu žurnalistiku. Aj tieto opatrenia chce legislatívnou
úpravou zaviesť do praxe mimoparlamentná strana SPOLU - občianska demokracia.
Na utorkovej tlačovej konferencii predstavili jej zástupcovia súbor šiestich legislatívnych návrhov, ktoré
chcú ešte na najbližšej schôdzi predložiť v parlamente. "Je to prvá časť komplexného balíka
legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ uskutočniť zásadnú rekonštrukciu fungovania štátu. Vzhľadom
na udalosti, ktoré sa stali, sme sa ako prvé rozhodli predstaviť návrhy opatrení na ochranu novinárov a
médií," vysvetlil líder SPOLU, poslanec NR SR Miroslav Beblavý.
Okrem zvýšenia ochrany ekonomickej slobody médií sa opatrenia týkajú znemožnenia taktiež
neodôvodnenej žaloby na novinárov či posilnenia povinnosti orgánov verejnej správy a verejných
činiteľov odpovedať na otázky novinárov. "Takisto navrhujeme zaradiť novinárov do kategórie chránených
osôb v Trestnom zákone, aby útoky na nich boli posudzované prísnejšie," uviedol odborník SPOLU na
otázky právneho štátu Pavel Nechala. Ako doplnil, viacero z navrhovaných opatrení by sa malo
vzťahovať aj na mimovládne organizácie, ktoré sa venujú investigatívnej žurnalistike.
Poslankyňa NR SR Viera Dubačová informovala, že na podporu investigatívnej žurnalistiky navrhuje
SPOLU, okrem povinnosti verejnoprávnych médií vytvárať a vysielať vo svojom programe takúto
publicistiku, taktiež vytvorenie nezávisle spravovaného fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Mal by
pomáhať i menším médiám refundovať náklady s výrobou investigatívnych relácií. Štát by mal podľa
návrhu SPOLU do tohto fondu odviesť minimálne jeden milión eur ročne, a to z dotačných prostriedkov
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Úradu vlády SR.
A. Kiska prijme zástupcov z iniciatívy Za slušné Slovensko
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijme o 15. hodine zástupcov z iniciatívy Za
slušné Slovensko. Tí ho požiadali o stretnutie, aby s ním prediskutovali aktuálnu spoločenskú situáciu.
Ešte predpoludním sa Kiska vyjadrí k súčasnej politickej situácii.
"V zmysle ústavy je prezident hlavou štátu, ktorá reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra
a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu a vzhľadom na
aktuálnu spoločenskú situáciu si vás ako organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko a zástupcovia
občianskej verejnosti dovoľujeme požiadať o prijatie," napísali hlave štátu.
Na stretnutí chcú vysvetliť svoje požiadavky a ďalšie zamýšľané kroky. Rovnako chcú s prezidentom
hovoriť o spôsobe, ako obnoviť dôveru občianskej verejnosti v štátnu moc.
Návrh na predčasné voľby je v parlamente, konať sa majú 8. septembra
Bratislava 20. marca (TASR)- Predčasné voľby do Národnej rady SR sa majú konať 8. septembra
2018. Navrhujú to opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorých zástupcovia predložili do
parlamentu ústavný zákon o skrátení aktuálneho volebného obdobia. Na jeho prijatie je potrebných
minimálne 90 hlasov.
O predčasných voľbách sa má rokovať na mimoriadnej schôdzi. Rokovací priadok NR SR však hovorí,
že zákon, o ktorom má diskutovať plénum, musí byť predložený aspoň 15 dní vopred. Podpisy na
zvolanie mimoriadnej schôdze tak budú predložené najskôr o týždeň, pričom predseda NR SR Andrej
Danko (SNS) bude mať následne ďalších sedem dní na to, aby rokovanie zvolal. V dôvodovej správe
návrhu sa uvádza, že od volieb do NR SR konaných 5. marca 2016 prišlo k zásadnej zmene rozloženia
politických síl. "Vo voľbách sa do parlamentu dostalo osem politických strán, ktoré utvorili osem
poslaneckých klubov. Už v prvých dňoch však došlo k významným presunom medzi poslaneckými
klubmi, neskôr k zániku poslaneckého klubu jednej vládnej strany. V súčasnosti v najvyššom
zákonodarnom zbore pôsobí 15 nezaradených poslancov, čo je až desať percent z ich celkového počtu,"
argumentuje opozícia.
Podľa nej sa vláda aktuálne opiera o početne nejasnú a krehkú nereprezentatívnu väčšinu, "a ani tá
by nebola možná bez nevypočítateľných hlasov niektorých nezaradených poslancov". "Všetky uvedené
skutočnosti dokazujú, že dnešné zloženie parlamentu nie je výsledkom vôle občanov Slovenskej
republiky, a to dokonca ani tej z roku 2016," tvrdia predkladatelia. Zároveň dodávajú, že vo februári a v
marci 2018 ovládla Slovensko vlna protivládnych protestov, najväčších od roku 1989. "Ich spúšťačom
bola vražda investigatívneho novinára. V súvislosti s ňou vyplávali na povrch aj podozrenia z väzieb
predstaviteľov vládnej strany Smer-SD na ľudí, spájanými s organizovaným zločinom. Spoločným
znakom týchto protestov je okrem vyjadrenia pohoršenia nad vraždou novinára aj vyjadrenie
nespokojnosti so súčasnou vládou a čoraz silnejúce volanie po predčasných voľbách," píše sa v
dôvodovej správe.
Vážnosť situácie podľa opozície potvrdzuje aj minulotýždňová demisia vlády a zostavovanie vlády
novej. "Rozhodnutia ministrov kultúry a spravodlivosti nebyť ďalej súčasťou vlády, ako aj avizované
vzdanie sa mandátu poslanca vládnej strany Mostu-Híd Františka Šebeja, demaskujú značné názorové
rozdiely aj v samotnom tábore vládnych strán. Navyše treba uviesť, že nová vláda, rovnako ako tá
predchádzajúca, sa bude opierať o viacerých prestúpených aj nezaradených poslancov, ktorí opustili
politické strany, kandidujúce vo voľbách," uvádzajú SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorí vidia riešenie tejto
situácie v skrátení VII. volebného obdobia a v stanovení termínu nových volieb.
KDH - R. Fico bude vládu riadiť zo Súmračnej
Neschopný primátor a neúspešný kandidát na predsedu VÚC v Košickom kraji R. Raši sa stane
vicepremiérom. Očakáva sa od neho, že bude narábať s eurofondami tak, ako v
Košiciach - netransparentne a nekompetentne (Košice musia eurofondy vrátiť). Pani Ľ. Laššáková sa
uchádzala o miesto riaditeľky vedeckej knižnice v Banskej Bystrici - ani tam ju minister Madarič nevybral,
teraz bude ministerkou kultúry. Hlavný kvalifikačný predpoklad na riadenie Ministerstva vnútra po R.
Kaliňákovi je zdá sa schopnosť riadiť motocykel? Dôležité je si všímať aj tých čo rekonštrukciu prežili, ak
rekonštrukciu vlády politický prežil aj J. Richter je viac ako zrejmé, že takáto rekonštrukcia vlády je
výsmechom občanov.
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R. Fico bude svojho "Medvedeva" riadiť zo Súmračnej a R. Kaliňák svojho servisného technika z
Harley pubu!!!
Jediné poctivé riešenie pre Slovensko sú predčasné voľby!
Ľ. Laššáková: Nomináciu na ministerku kultúry vnímam s veľkou pokorou
Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Predsedníctvo Smeru-SD v pondelok nominovalo na post novej
ministerky kultúry Ľubicu Laššákovú. Je krajskou šéfkou Smeru-SD v Banskej Bystrici, dlhoročnou
krajskou poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mestskou poslankyňou.
Pôsobila tiež ako manažérka kultúry Štátnej vedeckej knižnice v meste pod Urpínom.
"O nominácii som sa definitívne dozvedela počas víkendu. Prijala som ju s pokorou, je to pre mňa
veľká výzva. Myslím si, že idem do jedného z mála konsolidovaných ministerstiev," reagovala pre TASR
Laššáková. Hoci vie, že vzhľadom na udalosti posledných dní bude pod veľkým tlakom, tvrdí, že to
nevníma ako problém.
"Nikdy som v inom prostredí ani nepracovala. V rozhlase to bolo hektické, na Okresnom úrade v
Banskej Bystrici tiež, rovnako i v Zastupiteľstve BBSK za čias Mariana Kotlebu. Musela som sa stretávať
s nepríjemnými problémami a riešiť ich. Človek sa však k nim musí postaviť čelom a ísť vpred," dodala
pre TASR Laššáková.
Ku svojim prioritám na ministerstve kultúry sa zatiaľ nevyjadrila, označila to za predčasné, keďže na
túto funkciu je nominovaná a ešte ju oficiálne nezastáva.
SPOLU - občianska demokracia k personálnemu obsadeniu novej vlády
SPOLU-občianska demokracia si uvedomuje, že toto je najlepšia vláda, akú nám SMER vie dať.
Morálne aj intelektuálne vyčerpaná strana dnešnými návrhmi len dokázala, že čím skôr dôjde k jej
vystriedaniu, tým lepšie pre Slovensko.
Keďže žiadna všeobecne vážená osobnosť v oblasti bezpečnosti nepôjde robiť ministra vnútra za
SMER, chápeme, prečo navrhli pána Ráža - človeka, ktorý sa zatiaľ aspoň nestihol zdiskreditovať.
Pani Laššákovú kultúrna obec nepozná, čo je oveľa lepšie ako Erik Tomáš, ktorého všetci poznáme
až príliš dobre.
Richard Raši síce ako minister zdravotníctva aj primátor Košíc kryl paškovskú chobotnicu, na rozdiel
od Denisy Sakovej však aspoň nie je priamo zodpovedný za škandály e-governmentu, nad ktorými má
teraz dozerať.
Ani od jedného z navrhovaných ministrov však na základe doterajších skúseností nemožno očakávať,
že by pre Slovenskú republiku a jej občanov boli prínosom.
Stanovisko SaS k nomináciám strany Smer-SD na ministrov
Tak, ako má Robert Fico svojho Pellegriniho, má Robert Kaliňák svojho Ráža. Jozef Ráž je jeho
osobným priateľom a predĺženou rukou. Strana Sloboda a Solidarita neverí, že by dokázal zabezpečiť
vyšetrenie dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla Slovenskom.
Nominácia dlhoročnej straníckej aparátčičky Ľubice Laššákovej do kresla ministerky kultúry po tom,
ako umelecká obec odmietla Erika Tomáša, len podčiarkuje personálnu vyprázdnenosť strany Smer-SD.
Koalícia by už mala prestať trápiť občanov Slovenska a čím skôr umožniť predčasné parlamentné
voľby.
P. Pellegrini doručil prezidentovi zoznam členov novej vlády
Bratislava 19. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska už má zoznam členov novej vlády Petra
Pellegriniho (Smer-SD), ktorý navrhli strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Doručil mu ho dezignovaný
premiér, podľa ktorého sa hlava štátu zaujímala najmä o nové mená vo vláde, charakteristiky týchto ľudí
a spôsob, akým boli navrhnutí. Teraz sa čaká na postoj Kisku, ktorý na základe svojich právomocí vládu
menuje. Vyjadriť sa má v utorok (20.3.).
"Teraz je na prezidentovi, aby postupoval ďalej, tak ako hovorí ústava a zákony. Aby sa v čase, ktorý
on uzná za vhodné, k tomuto návrhu vyjadril. Ako osoba poverená zostavením novej vlády majú všetci
členovia, ktorých som prezidentovi predložil, moju absolútnu plnú dôveru," vyhlásil Pellegrini.
Dezignovaný premiér predstavil navrhnutých členov novej vlády. Medzi nové mená patrí Jozef Ráž,
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syn speváka skupiny Elán, ktorý má byť ministrom vnútra. Podpredsedu vlády pre investície a
informatizáciu má zastávať primátor Košíc Richard Raši, novou ministerkou kultúry má byť krajská šéfka
Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková a novým ministrom spravodlivosti Gábor Gál, ktorý dosiaľ
šéfoval v parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Ostatným rezortom majú šéfovať doterajší ministri.
Pellegrini uviedol, že Ráž pochádza z krízového tímu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera
(nominant Smeru-SD) a mal by byť ministrom-odborníkom a nepolitikom. Laššákovú pozná dlhé roky,
rovnako mu je známa aj jej pracovná kariéra. "Pri prebraní poverenia som si dal niekoľko záväzkov, a to
aby sa na kľúčové posty, ktoré mali potenciál polarizovať spoločnosť, nominovali ľudia, ktorí budú mať
šancu situáciu upokojiť," skonštatoval Pellegrini. S prezidentom sa o možnom novom šéfovi polície
nerozprávali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan oznámil, že prezident prevzal návrh na členov novej vlády a v
utorok dezignovanému premiérovi a verejnosti oznámi svoj ďalší postup.
Opozícia dosiahla dohodu o termíne predčasných volieb
Lídri opozície - strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO) a hnutia Sme rodina - dnes dospeli k dohode na predložení návrhu ústavného zákona o
skrátení volebného obdobia.
V zákone navrhujú, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali 8. septembra 2018.
Zároveň opozícia začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by sa mal
tento návrh prerokovať a schváliť.
Volanie verejnosti po predčasných voľbách a zmene, ktorú by mali vyvolať, je mimoriadne silné.
Predčasné voľby považujeme za legitímne riešenie súčasnej politickej situácie, ktorá môže vyústiť do
chaosu. Treba ich preto uskutočniť čím skôr. Očakávame, že s podporou občanov sa nám v parlamente
nakoniec podarí získať potrebných 90 hlasov na ich presadenie.
Súčasná vládna koalícia nedokáže občanom ponúknuť vládu, ktorá by vzbudzovala dôveru vo svoje
schopnosti očistiť verejný život od organizovaného zločinu, ktorý zapustil do štátnych inštitúcií hlboké
korene.
Za vlády Smeru-SD narastá riziko, že poprava Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nebude vyšetrená
preto, lebo jej objasňovanie nie je možné oddeliť od zistení, že medzi mafiou a predstaviteľmi tejto strany
existovali čulé styky a kooperácia.
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS Igor Matovič, predseda OĽANO Boris Kollár, predseda Sme
rodina
Politika: Smer-SD posiela do vlády J. Ráža ml., R. Rašiho aj Ľ. Laššákovú
Bratislava 19. marca (TASR) - Novým ministrom vnútra by sa mal stať Jozef Ráž ml., súčasný
generálny tajomník služobného úradu na ministerstve zdravotníctva. Po rokovaní predsedníctva
Smeru-SD to oznámil predseda strany Robert Fico.
Predsedníctvo tiež podporilo Petra Pellegriniho ako kandidáta na premiéra. Vo funkcii podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu má Pellegriniho nahradiť primátor Košíc Richard Raši. Novou
ministerkou kultúry má byť krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková. Ministrom
financií má zostať Peter Kažimír, ktorý sa má zároveň stať vicepremiérom. Ostatné posty Smeru-SD vo
vláde majú ostať bez zmien.
Pellegrini na margo Laššákovej povedal, že ju pozná dlhé roky ako slušnú a pracovitú dámu, ktorá sa
venuje kultúre a médiám. Ocenil aj nomináciu Jozefa Ráža, ktorý je synom speváka skupiny Elán.
"Povedali sme, že chceme krízového manažéra, ktorý nie je členom strany. Dokonca sme uvažovali o
ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi a on sám odporučil Jozefa Ráža. Tak vznikla táto
nominácia," vysvetlil s tým, že prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi môže ešte v pondelok predložiť
zodpovednú kandidátnu listinu.
Rážovou provu legislatívnou iniciatívou má byť zmena spôsobu voľby policajného prezidenta tak, aby
bola účinná ešte v priebehu tohto roka. Pri výbere budúceho prezidenta majú byť nastavené nové kritériá.
Či súčasný šéf policajtov Tibor Gašpar dovtedy ostane vo funkcii, je zatiaľ nejasné.
Fico však Gašpara označil za absolútneho profíka. "Ak sa bude vyberať niekto ďalší, bude musieť
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spĺňať najvyššie kritériá," deklaroval.
Pellegrini uviedol, že v Smere-SD mali veľké množstvo kandidátov na ministra vnútra. "Ale preto, aby
sme situáciu upokojili, sme nesiahli medzi tých, ktorí sú nejako angažovaní v strane. Chceli sme ukázať,
že nám ide o profesionála, ktorý má šancu upokojiť situáciu a nebude ho nikto upodozrievať, že
presadzuje stranícke záujmy," povedal.
Na otázku, či sa Fico vráti do parlamentu ako radový poslanec, odvetil, že chce byť v parlamente
minimálne do doby, kým nová vláda nezíska dôveru. "V tomto okamihu špičky strany, ktoré sú v NR SR,
by mali podporiť celý klub. Potom sa chcem strane venovať ako profesionálny predseda. Mojou úlohou
bude, aby som jasne hovoril, čo strana očakáva a aké sú možnosti. Budem v plnej miere stáť za
premiérom a ministrami Smeru-SD," dodal s tým, že v apríli bude pracovný snem Smeru-SD, na ktorom
sa bude rokovať o novom štýle riadenia strany.
Fico zdôraznil, že Smer-SD, Most-Híd aj SNS sú štandardné strany, ktoré normálne fungujú. "To nie
sú výťahové strany, my máme obrovské množstvo členov. Majú tu vládnuť ľudia, ktorí majú neštandardné
subjekty s metódami, ktoré sú neštandardné? Ja som za to, aby sme zachovali stabilitu."
Budúci minister vnútra by podľa B. Bugára nemusel vzísť z členov Smeru-SD
Bratislava 19. marca (TASR) - Budúci minister vnútra by nemusel vzísť z členov Smeru-SD. Hovoril o
tom predseda Mosta-Híd Béla Bugár po predsedníctve strany a stretnutí s dezignovaným premiérom
Petrom Pellegrinim (Smer-SD).
"Hovorili sme aj o tom, že budúci minister by nebol ani z portfólia členov Smeru, to znamená, môže
byť aj nezávislý. Ale o tom ešte nechceme hovoriť," uviedol na tlačovej konferencii Bugár. Nepovedal, či
by mal vo funkcii pokračovať policajný prezident Tibor Gašpar. "Je to záležitosť budúceho ministra vnútra.
Mám na to jednoznačný názor, ale chcem počuť aj názor budúceho ministra," doplnil Bugár.
Podľa odchádzajúceho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by policajný prezident Tibor
Gašpar mal jednoznačne ostať vo svojej funkcii. Povedal to pred rokovaním predsedníctva Smeru-SD,
ktoré rozhodne o nomináciách do vlády.
Strana Roberta Fica musí vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na
šiestich postoch. Nutné je obsadiť posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície.
Hovorí sa však aj o odchode ministra práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu
na iný rezort.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý
nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje
niekoho, kto nie je dlhoročný straník. S nomináciami by chcel ísť Pellegrini za prezidentom Andrejom
Kiskom popoludní alebo v utorok (20.3.) ráno. Už v stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere
novej vláde.
Politika: Most-Híd posiela do Pellegriniho vlády G.Gála, L.Sólymosa a Á.Érseka
Bratislava 19. marca (TASR) - Ministrom spravodlivosti bude Gábor Gál, ktorý dosiaľ šéfoval v
parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Rezort životného prostredia povedie naďalej László
Sólymos, ktorý má byť aj podpredsedom vlády. Doprave má ďalej šéfovať Árpád Érsek. Nominácie
potvrdilo Predsedníctvo Mosta-Híd, oznámil predseda strany Béla Bugár po stretnutí s budúcim
premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Pellegrini nominácie akceptuje.
"Na post ministra spravodlivosti navrhujeme pána poslanca Gábora Gála. Informovali sme zároveň, že
chceme zmenu v tom, že László Sólymos ako minister životného prostredia by bol podpredsedom vlády,"
uviedol Bugár na tlačovej konferencii.
"Pri menách nevidím žiadny problém. S oboma ministrami, ktorí zostávajú na svojich pozíciách, mám
svoju skúsenosť z vlády. Takisto pána poslanca Gála poznám roky aj z pôsobenia v Národnej rade. Je to
človek, ktorý vie dôstojne zastať pozíciu ministra spravodlivosti," povedal Pellegrini, ktorý zároveň
rešpektuje, že namiesto ministra spravodlivosti bude podpredsedom vlády šéf envirorezortu.
Bugár s Pellegrinim hovorili aj o očakávaniach od novej vlády. "Od budúceho ministra alebo ministerky
budeme očakávať čo najrýchlejšie pokračovanie a dokončenie procesu, kde voľba prezidenta Policajného
zboru bude tak, ako sme sa minule dohodli. Takisto policajná inšpekcia bude obsahovať zmeny," doplnil
Bugár. Pellegrini podporuje urýchlené dokončenie tejto legislatívy. Bol by rád, keby to bol prvý návrh z
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dielne nového šéfa rezortu vnútra. "Ako predseda vlády budem trvať na tom, aby bol predložený do
legislatívneho procesu v čo najkratšom čase," poznamenal.
Pellegrini verí, že ak nová vláda dostane šancu a postaví sa pred parlament, získa dôveru. SNS,
Most-Híd hlasy deklarujú. "Smer-SD bude tiež jednotný, preto ak dostaneme šancu a budeme môcť
predstúpiť pred parlament, budúca vláda môže získať dôveru," doplnil.
R. Kaliňák: T. Gašpar by mal jednoznačne ostať policajným prezidentom
Bratislava 19. marca (TASR) - Policajný prezident Tibor Gašpar by mal jednoznačne ostať vo svojej
funkcii. Pred pondelkovým rokovaním predsedníctva Smeru-SD to povedal minister vnútra v demisii
Robert Kaliňák s tým, že ak by on ostal ministrom, Gašpara by nevymenil.
"Musíte rozlišovať politickú zodpovednosť, ktorú som ja vyvodil a policajti nevyvodzujú politickú
zodpovednosť, to je nedemokratické. Policajti odchádzajú vtedy, keď porušia zákon, pokiaľ si dobre
pamätám, pán Gašpar ho neporušil," uviedol Kaliňák. Či Gašpara vymení nový minister, jasne nepovedal.
O tom, že by takúto požiadavku mali SNS alebo Most-Híd, nevie.
"Ja rešpektujem v tejto chvíli, že bude nová vláda, ktorá bude mať svoje vlastné právomoci
rozhodovania, navyše tu už máme pripravený zákon, ktorý hovorí o novom spôsobe voľby policajného
prezidenta, takže si myslím, že tých nástrojov je dostatok," povedal Kaliňák.
Predsedníctvo najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD zasadlo v pondelok napoludnie. Má rozhodnúť o
obsadení ministerských postov v budúcej vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD). Strana Roberta Fica musí
vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na šiestich postoch. Nutné je obsadiť
posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície. Hovorí sa však aj o odchode ministra
práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu na iný rezort.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý
nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje
niekoho, kto nie je dlhoročný straník. "Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký
funkcionár strany. Musí to byť človek so skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme
našli človeka, ktorý sa nebude zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať
nárok na žiadnych sto dní," povedal.
Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel. "Ak by sme sa k
tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho
výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini. Na druhej strane je
za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období.
V súvislosti s menom poslanca Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý sa spomínal ako nový minister kultúry,
Pellegrini poznamenal, že rozhodne predsedníctvo.
Na margo ďalších plánov avizoval, že ešte v pondelok popoludní či v utorok (20.3.) ráno by išiel
prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. Už v stredu (21.3.) by mohol parlament
rokovať o dôvere novej vláde.
SNS chce pokračovanie jej ministrov v novej vláde, Pellegrini s tým súhlasí
Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nemení svojich nominantov a chce,
aby pokračovali na svojich ministerských pozíciách aj v novovznikajúcej vláde. Dezignovaného premiéra
Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom informoval predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko, podľa
ktorého je poslanecký klub strany jednotný v tejto otázke. Pellegrini rozhodnutie národniarov akceptuje a
predpokladá, že voči pokračovaniu ministrov za SNS nebudú námietky ani v zvyšných stranách koalície.
Po stretnutí v centrále strany Danko vyhlásil, že je hrdý na všetkých ministrov za SNS - Gabrielu
Matečnú, Martinu Lubyovú i na Petra Gajdoša. Pellegriniho na schôdzke uistil, že má pri zostavovaní
vlády podporu SNS. "Ak bude zachované programové vyhlásenie doterajšej vlády, na ktorom sme sa
dohodli po parlamentných voľbách SNS nebude mať problém svoj program napĺňať," uviedol. Budúceho
premiéra Danko tiež poprosil, aby dbal na dobré vzťahy ministrov a dodržiavanie kompetenčnej
zodpovednosti.
"Všetkých troch ministrov poznám, potvrdzujem, že tak, ako ja osobne, ani strana Smer-SD, a
predpokladám, že ani strana Most-Híd nemá žiadne výhrady voči personálnemu návrhu SNS," reagoval
Pellegrini. Vyhlásil, že dnes nie je čas, aby sa nová vláda zaoberala sama sebou a uzurpovala po svojom

stránka č. 290

vzniku obligatórnych 100 dní. "Od prvého dňa jej vzniku budú pracovať ministri na plné obrátky," prisľúbil
s tým, že nie je dôvod, aby sa nová vláda venovala dlhšie príprave svojho programového vyhlásenia. Ak
prezident vymenuje novú vládu, Pellegrini požiada Danka, aby čo najskôr zvolal schôdzu, na ktorej sa
bude uchádzať o dôveru parlamentu.
"Je to pre Slovensko veľmi dôležité a mali by sme hovoriť o hodinách a dňoch, nie o týždňoch a
mesiacoch," uviedol Pellegrini s tým, že "krajina musí ísť ďalej" a ministerstvá musia pokračovať v plnení
svojich úloh. Dezignovaný premiér verí, že po rokovaní predsedníctiev všetkých troch koaličných strán
bude môcť ešte v pondelok predstaviť prezidentovi nový kabinet.
Na margo medializovanej úvahy, že by mu Kiska odobral poverenie na zostavenie vlády, Pellegrini
uviedol, že by to "vnímal minimálne divne", nakoľko priniesol hlave štátu podpisy 79 poslancov, ktorí
vyjadrili podporu novovznikajúcej vláde. Chce priniesť také mená nových ministrov, ktorí nebudú
polarizovať spoločnosť a prezident nebude mať pochybnosti pri ich vymenovaní. Pevne preto verí, že
Kiska vládu vymenuje a umožní je legitímnym spôsobom uchádzať sa o dôveru parlamentu. "Iný postoj
by bol veľmi zvláštny, určite by neprispel k upokojeniu situácie a bolo by to mimo ústavných zvyklostí, aké
poznáme od vzniku Slovenskej republiky," doplnil.
Most-Híd rozhoduje o nomináciách na ministrov, zmena by mala byť len v justícii
Bratislava 19. marca (TASR) - Predsedníctvo Mosta-Híd rozhoduje o nomináciách do novej vlády,
ktorú má viesť Peter Pellegrini (Smer-SD). Strane patria rezorty spravodlivosti, životného prostredia a
dopravy.
Jediná zmena by mala nastať na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská už v novej vláde nechce
byť, nahradiť by ju mal doterajší predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. László Sólymos by mal zostať
šéfom envirorezortu a dopravu by mal ďalej riadiť Árpád Érsek.
Žitňanská ani Érsek sa pred rokovaním predsedníctva nevyjadrovali. Sólymos naznačil, že Gálova
nominácia by mala byť jedinou zmenou v novej vláde. "Ale rozhodne predsedníctvo," doplnil.
Po rokovaní predsedníctva by sa mali predstavitelia strany stretnúť s budúcim premiérom Pellegrinim.
Ten je poverený zostavovaním vlády a nominácie by mal prezidentovi Andrejovi Kiskovi oznámiť v
pondelok alebo utorok (20.3.). O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v stredu (21.3.).
J. Rajtár: Marián K. a Ladislav B. mohli konať ako organizovaná skupina
Bratislava 19. marca (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár (SaS) podal v
pondelok na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na neznámych páchateľov, ktorí ako
organizovaná zločinecká skupina mali spáchať viacero závažných trestných činov ekonomickej povahy.
Analýzou svojich predchádzajúcich trestných oznámení totiž dospel k názoru, že charakter, spôsob
vykonania a následné maskovanie týchto skutkov si vyžadovalo súčinnosť viacerých osôb.
Rajtár tvrdí, že tieto osoby si museli byť vedomé nezákonného konania. Medzi podozrivými sú okrem
iných aj Marián K. a Ladislav B., ktorí sa na základe pochybných operácií s nehnuteľnosťami mali
dopustiť viacerých daňových podvodov vrátane neoprávneného uplatnenia si odpočtu DPH. "Vražda Jána
a Martiny má zastrašiť všetkých, ktorí odhaľujú pravdu. My jej musíme dať celkom iný zmysel, ako jej dali
objednávatelia. Musia sa zmobilizovať aj slušní policajti a prokurátori, musia si svedomito plniť svoje
povinnosti a nenechať sa zastrašiť. Nesmieme sa nechať zastrašiť, inak nám organizovaný zločin vezme
slobodu a s ňou aj chuť do života," povedal Rajtár.
Svoje trestné oznámenie poslanec podložil podrobným popisom jednotlivých prípadov. Informácie
čerpal zo svojich vlastných zistení, ako aj z médií. "Podozrenia, že došlo k podvodom a že tieto podvody
boli vykonané organizovanou zločineckou skupinou, sú silné. Silné je aj podozrenie, že sa jej darilo práve
preto, lebo mala krytie z najvyšších miest v štáte. V tomto prípade nám však nepomôžu talianske justičné
orgány. V tomto prípade si musíme pomôcť sami," uzavrel Rajtár.
"Podanie, na ktoré sa pýtate, dňa 19. marca 2018 k 12.00 h nebolo doručené na Generálnu
prokuratúru SR," uviedla hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Liberáli spresnili, že trestné oznámenie
Rajtár podá v popoludňajších hodinách.
Program Petra Pellegriniho povereného zostavením novej vlády - dnes
Peter Pellegrini poverený zostavením novej vlády bude dnes rokovať o zostavení novej vlády:
o 09.00 h s predsedom NR SR a predsedom SNS Andrejom Dankom, centrála SNS, Šafárikovo
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námestie 3, Bratislava. Po skončení stretnutia bude brífing.
o 11.00 h s podpredsedom NR SR a predsedom strany Most-Híd Bélom Bugárom, centrála
Most - Híd, Trnavská cesta 37, Bratislava. Po skončení stretnutia bude brífing.
Koalícia: Strany majú predstaviť nominácie do Pellegriniho vlády
Bratislava 19. marca (TASR) - Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd by mali v pondelok
predstaviť svoje nominácie do vlády, ktorú povedie Peter Pellegrini (Smer-SD). Stretnú sa predsedníctva
strán a tiež predstavitelia strán s Pellegrinim. O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v
stredu (21.3.).
V novej vláde má prísť k viacerým zmenám oproti tej doterajšej. Najsilnejšia strana Smer-SD musí
nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post vicepremiéra pre investície.
Pellegrini cez víkend povedal, že ministrom vnútra po Robertovi Kaliňákovi by nemal byť dlhoročný
straník. Mal by však byť v rezorte už zorientovaný. O menách nehovoril. Nepotvrdil ani, či Erik Tomáš
bude ministrom kultúry a novým vicepremiérom minister hospodárstva Peter Žiga. Nominácie Smeru-SD
by mohli byť známe popoludní.
Rokovať bude aj Most-Híd. Rozhodne o nástupcovi za Luciu Žitňanskú, ktorá už nebude pokračovať v
novej vláde na poste ministerky spravodlivosti. Nahradiť by ju mal súčasný predseda klubu Mosta-Híd
Gábor Gál. Podporuje ho predseda strany Béla Bugár, konečné slovo bude mať predsedníctvo.
Mostu-Híd patria aj ministerstvá životného prostredia a dopravy, kde by zmeny nemali nastať.
Zídu sa aj predstavitelia SNS. Národniari majú povedať, či si ponechávajú všetkých troch aktuálnych
ministrov. Pellegrini potvrdil, že nemá problém s tým, ak si ich SNS nechá. Budúci premiér by šiel
prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov v pondelok popoludní či v utorok (20.3.). V
stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.
A.Danko vyzval B.Kollára, aby s ním diskutoval na tému mafia
Bratislava 18. marca (TASR) - Šéf SNS Andrej Danko chce debatovať na tému mafia s predsedom
hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. Na diskusiu by ho chcel vyzvať budúci týždeň v nedeľu. Uviedol to
Danko v písomnom stanovisku.
Kollár mu odkázal, že nemá problém diskutovať s ním na akúkoľvek tému. "Je zo mňa podráždený,
lebo sa vyjadrujem k čerpaniu eurofondov či k ministerstvu obrany," uviedol Kollár.
Dankovi sa nepáči, že Kollár sa ako opozičný politik vyjadruje k mafii, hoci ho mnohí s takýmto
prostredím spájajú. "Mal by preto o nej mlčať," uviedol Danko. Kollár zase tvrdí, že "Danko robí nekalú
politiku".
KDH odmieta spoločný postup v parlamentných voľbách
Bratislava 18. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neuvažuje o spoločnom postupe
v predčasných parlamentných voľbách, ktorý opozičným parlamentným a mimoparlamentným stranám v
utorok (13.3) navrhol Igor Matovič. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Alojz Hlina.
"KDH je jediná kresťanskodemokratická strana, KDH je v zásade víťazom VÚC volieb, KDH je
konsolidovaná," vyhlásil. Okrem toho mu prekáža, akým spôsobom sa o ponuke dozvedel. "Keď chcete
niečo také vytvoriť, tak sa to vytvára ináč. A až potom to oznámite médiám, keď to má potenciál," odkázal
Matovičovi.
Vo volebnej kampani sa má podľa neho zápasiť o voliča, nie ukazovať, kto vie ako spolupracovať.
"Deň po voľbách si sadneme, povieme si, kto čo má a podľa toho sa zariadime," povedal. Vopred však
vylúčil povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD a ĽSNS.
Za možné riešenie súčasnej politickej situácie považuje referendum o vyhlásení predčasných volieb.
"Niekedy ním stačí len pohroziť, nie ho urobiť," myslí si.
Snem KDH, na ktorom v súboji o kreslo predsedu porazil Richarda Vašečku, hodnotí Hlina pozitívne.
Podľa neho bol snem udalosťou aj pre Slovensko. "Pokiaľ to KDH zvládne a budeme veľkou a silnou
stranou, tak je v záujme Slovenska, aby procesy v KDH prebiehali dobre," uviedol.
Opozícia iniciuje mimoriadnu schôdzu NR SR o skrátení volebného obdobia
Bratislava 18. marca (TASR) - Strana SaS začne v nedeľu popoludní rokovania s ďalšími opozičnými
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partnermi, výsledkom ktorých má byť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR s jediným
bodom - návrhom na skrátenie volebného obdobia súčasného parlamentu. V televíznej diskusnej relácii
RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda strany Ľubomír Galko.
Cieľom je podľa Galka dať priestor na reparát tým poslancom vládnych strán, v ktorých sa prebudí
svedomie. Podpredseda SaS si napríklad nevie predstaviť, že by v súčasnej situácii Lucia Žitňanská
(Most-Híd) alebo Marek Maďarič (Smer-SD) zahlasovali za novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD).
"Tieto kroky urobíme hneď po skončení tejto relácie," oznámil Galko. "Som si istý, že tam bude
príležitosť pre 150 poslancov, aby jasne deklarovali, ako sa stavajú k požiadavkám desiatok tisíc ľudí,
ktorí boli v piatok (16.3.) na námestiach," doplnil s tým, že by sa schôdza mala uskutočniť už na budúci
týždeň. Podľa Galka sa môže stať, že ľudia prídu počas jej konania priamo pred parlament.
Opozičné hnutia OĽaNO aj Sme rodina túto iniciatívu podporia, uviedli v televíznej diskusii ich
predstavitelia. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča však v dnešnej situácii môžu rozhodnúť jedine ľudia
tým, že nevzdajú svoju účasť na námestiach. "Toto je jediná cesta, ako sa môžeme dostať k predčasným
voľbám," uviedol Matovič. "Skúšať provokovať v parlamente môžeme, ale všetko majú v rukách
odhodlaní ľudia," doplnil.
Do televíznej diskusie v RTVS, ktorej témou boli aktuálne politické otázky, prišli iba predstavitelia
opozičných strán SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS. Koalícia zástupcov neposlala, RTVS preto využila
inštitút prázdnych kresiel, moderátor v diskusii zastupoval ich postoje. Most-Híd rozhodnutie zdôvodnil
účasťou predstaviteľa extrémistickej ĽSNS, ktorá je pre stranu neprijateľná. SNS a Smer-SD neúčasť
nezdôvodnili.
Opoziční lídri sa v relácii zhodli na potrebe predčasných volieb v súčasnej situácii. Pre predsedu
hnutia Sme rodina Borisa Kollára je nepochopiteľné, prečo sa koalícia tohto kroku bojí. "Vidím na
poslancoch vládnych strán obrovský strach," uviedol Kollár, podľa ktorého však nie je opodstatnený, ak
naozaj urobili pre ľudí toľko, ako tvrdia. "Ja môžem ísť do predčasných volieb hocikedy, svojich voličov
som v ničom nepodviedol," vysvetlil.
"Počty v parlamente sú veľmi jednoduché. Každému, kto vie počítať, je jasné, že bez zapojenia sa
vládnych poslancov nie je nádej na úspech," reagoval na aktivitu SaS predseda ĽSNS Marian Kotleba.
Bez toho, aby niektorí vládni poslanci pocítili v sebe istú sebareflexiu a sebakritiku a povedali si, že
dnešná politická situácia nezodpovedá tej po voľbách, sa podľa Kotlebu nič nezmení a dôjde len "k
matematickej obnove niektorých figúrok na niektorých postoch", čo bude znamenať len to, "že niektoré
percentá pôjdu iným oligarchom".
Smer má podporu ľudí,tvrdí Blaha,o ministrovi rozhodne Most v pondelok
Bratislava 18. marca (TASR) - Každá krajina má nespokojných ľudí, liberálna demokracia ale nemôže
"každý polrok" pristupovať k predčasným voľbám na základe masových protestov proti súčasnému
vládnemu zoskupeniu. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal Ľuboš Blaha zo Smeru-SD.
Ten tvrdí, že nie každý je v tejto situácii proti Smeru-SD s tým, že strane chodí veľa podporných
emailov a mnoho ľudí je ochotných ísť do ulíc na jeho podporu. Padajúce preferencie Smeru-SD Blaha
berie ako "logické vyústenie štvavej kampane voči tejto vládnej strane". Tvrdenia o prepojení
organizovaného zločinu na politické špičky považuje za konšpiráciu. Budúci premiér Peter Pellegrini je
podľa Blahu dobrou voľbou, označil ho za zmierlivého politika. Demisiu Roberta Fica vníma ako štátnické
gesto.
Gábor Gál z Mosta-Híd tvrdí, že strana, v ktorej pôsobí, vyhovela požiadavkám ulice, preto nerozumie,
prečo sa v súvislosti so stranou hovorí o podvode na voličoch. "Tlačili sme na odchod Viliama Jasaňa aj
Márie Troškovej, tiež na odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, takisto sme žiadali odchod Roberta
Fica a aj to sa stalo, takisto sme volali po medzinárodnom vyšetrovacom tíme" vysvetlil Gál s tým, že až
potom prišla požiadavka verejnosti na predčasné voľby. Podľa Gála tie pre Slovensko nikdy nedopadli
dobre. Predčasné voľby sú podľa neho "politickým bojom a nie bojom v uliciach".
"My sme nikdy nepovedali, že sme za predčasné voľby, nastal šum v komunikácii," uviedol Gál s tým,
že verejnosť by toto rozhodnutie mala hodnotiť s odstupom času. Nepáči sa mu, že opozícia s istotou
spája politické špičky s mafiánskym prostredím, "keďže aj jej predstavitelia sa s nimi stýkali". Gál opäť
nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, nepovedal ani, či o tento post záujem má. O
kandidatúre na tento post rozhodne podľa neho predsedníctvo Mosta-Híd v pondelok (19.3.).
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SNS si nemyslí že v súčasnej politickej situácii je komunikačne v úzadí. "My komunikujeme v rámci
koalície, nechceme si vymieňať odkazy cez médiá," povedal Radovan Baláž z SNS. Pokiaľ je podľa neho
vláda funkčná a takisto aj parlament, SNS nevidí dôvod na predčasné voľby. Baláž tvrdí, že ich nemusí
chcieť každý občan na Slovensku. Opozícii odkázal, že ak chce predčasné voľby, nech sa zaoberá
referendom. Tej takisto odporučil, aby niektorí poslanci z jej radov mali väčší kus sebareflexie a uvažovali
nad tým, aby sa rozlúčili s politickým životom.
Opozičná SaS trvá na predčasných voľbách, označila ich za poctivé riešenie. "Demisia Roberta Fica a
odchod Roberta Kaliňáka nestačí," povedala Jana Kiššová z SaS s tým, že súčasné zloženie vlády a
parlamentu nemá dôveru ľudu. "Ja pritom netvrdím, že tí, čo vládnu dnes, nech idú preč. SaS je za to,
nech ľudia nanovo povedia, kto má viesť túto krajinu," vysvetlila. Nesúhlasí s Gálom, že Most-Híd
neurobil podvod na voličoch. "Potom by ste to nemuseli tak siahodlho vysvetľovať," odkázala mu.
Jánovi Budajovi z OĽaNO sa nepáči, ako vládni predstavitelia pristupujú k situácii, ktorá vznikla po
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Počúvame tu o Sorosovi, štátnom prevrate, je to
nedôstojné," povedal. Neverí, že Peter Pellegrini bude v role budúceho premiéra autonómny.
"Dočkali sme sa Ficovho úškrnu, aj slepý vidí, že sa chystá naďalej vládnuť," uviedol s tým, že má pri
ňom pocit, ako keby vypadol z reálnej skutočnosti. Smer-SD je podľa neho zodpovedný za to, o čom
Kuciak písal vo svojich článkoch. "A verím, že prezident Andrej Kiska dával pánovi Pellegrinimu
poverenie na zostavenie vlády s úmyslom, že čaká, že bude pre ľudí dôveryhodná. Ak ale podľa neho
bude novým ministrom vnútra "Kaliňákova bábka", tak nepredpokladá, že dôjde k zmenám.
B. Bugár: Podporujem G. Gála ako budúceho ministra spravodlivosti
Bratislava 18. marca (TASR) - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár podporuje súčasného šéfa
poslaneckého klubu strany Gábora Gála ako budúceho ministra spravodlivosti po odchode Lucie
Žitňanskej (Most-Híd). Povedal to v mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza s tým, že konečné
slovo bude mať pondelkové (19.3.) predsedníctvo strany. Zároveň uviedol, že možnosť odchodu z vlády
alebo napokon vynútený odchod premiéra Roberta Fica (Smer-SD), čo znamená novú vládu, je vlastne to
isté. Bugár tak obhajoval konanie svojej strany na základe uznesenia republikovej rady, podľa ktorého
Most-Híd buď vyrokuje predčasné voľby, alebo odchádza z koalície. Tretia veta hovorila, že v prípade
vývoja udalostí má rozhodnúť predsedníctvo. Predseda opozičnej SaS Richard Sulík to však vidí tak, že
Bugár zotrvaním v koalícii opäť sklamal veľa ľudí v tejto krajine. "Béla Bugár je škaredou tvárou tohto
divadla," odkázal. Bugár reagoval, že chápe ulicu. "Ale to, čo robí opozícia, že burcuje? Že dostávame
výhražné listy? Toto robí opozícia, nie ulica. Tá chce slušné Slovensko," povedal predseda Mosta-Híd.
Zároveň tvrdí, že ulica chce vyšetrenie úkladnej vraždy, ale opozícia to len zneužíva a bojí sa nových
strán ako Progresívne Slovensko. "Preto chcete čo najrýchlejšie predčasné voľby," myslí si. Sulík je však
presvedčený, že slušní ľudia mali očakávanie, že Bugár bude mať po viac ako 20 rokoch v politike
hodnoty. "Rozhodli ste sa obetovať stranu, hodiť všetky nádeje ľudí do koša. Spravili ste niečo strašné a
postupom času vám to dôjde. Ešte stále však môžte niečo urobiť, ak za pár dní nezahlasujete za dôveru
tejto bábkovej vláde," prízvukoval s tým, že podľa jeho slov sa Peter Pellegrini (Smer-SD) ako premiér
vždy bude chodiť pýtať predsedu Smeru-SD Roberta Fica, čo si môže o danej veci myslieť.
Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová vidí dve priority. "Prvou je nezávislé
vyšetrenie vraždy novinára. Ako je možné, že po troch týždňoch je na poste policajného prezidenta stále
človek, o ktorom Ján Kuciak písal a ktorého švagor je oligarchom Smeru-SD a o ňom písal Ján Kuciak
tiež. Druhá vec je sloboda novinárov," povedala. Remišová zároveň tvrdí, že ľudia majú právo rozhodnúť
sa v predčasných voľbách a požadovať slušnú alternatívu. "Ja ľuďom verím a k akýmkoľvek voľbám
budeme pristupovať s pokorou bez ohľadu na to, kedy budú. Urobíme všetko preto, aby sme slušnú
alternatívu ľuďom ponúkli," podotkla. Bugár zdôraznil, že na predčasné voľby nie je v parlamente 90
hlasov a pýtal sa, ako môže robiť slušnú politiku hnutie OĽaNO, na čele ktorého stojí daňový podvodník
Igor Matovič. "Obviňujú všetkých ostatných. Samozrejme, sú tu emócie, ale ja tu nie som na to, aby som
sa dohadovala s pánom Bugárom. Tak, ako sú novinári rôzni, sú rôzni aj politici. Každý komunikuje
spôsobom, aký mu je vlastný," dodala Remišová.
T.Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii, naznačil Most-Híd aj SNS
Bratislava 18. marca (TASR) - Policajný prezident Tibor Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii.
Naznačili to SNS aj Most-Híd v relácii televízie TA3 V politike. "Ja by som v tejto funkcii už na jeho mieste
nebol," povedal Radovan Baláž z SNS. "Je neželané a nepredstaviteľné, aby ľudia, ktorí mali v takejto
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miere nedôveru ľudí, zostali na svojich funkciách," povedal na adresu policajného prezidenta Gábor Gál z
Mosta-Híd. Gál povedal, že Most-Híd chce v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta,
takisto je za nezávislosť policajnej inšpekcie. "Na zmenu systému voľby sme už dostali návrh z
ministerstva vnútra, no nie je veľmi dobrý," povedal Gál. Ten je zvedavý na meno nového ministra vnútra
s tým, že "táto téma je otvorená a vôľa na zmenu v Moste-Híd je".
"My sa takisto nebránime zmene voľby policajného prezidenta," uviedol Baláž z SNS. Treba ju podľa
neho stransparentniť. "Takisto by som si ale počkal, kto bude novým šéfom rezortu vnútra, treba sa o tom
baviť v rámci koalície," vysvetlil Baláž. Ľuboš Blaha zo Smeru-SD Gašpara obhajoval, nebol na jeho
adresu kritický. Podľa neho "teraz sa bude za nedôveryhodného považovať každý nominant vlády na túto
funkciu". "Tu nejde o osobu Tibora Gašpara," vysvetlil s tým, "že sa tu dejú rôzne mediálne hry za účelom
rozbitia štátu". Blaha si nemyslí si, že súčasná situácia sa dá vyriešiť tým, že vláda, ktorá je zodpovedná
za bezpečnosť krajiny, bude zbavená možnosti riešiť personálnu politiku v oblasti bezpečnosti a polície.
SaS a OĽaNO v diskusnej relácii ocenili, že aspoň v tomto má časť koalície štipku kontaktu so zemou.
P. Pellegrini: Ministrom vnútra by nemal byť dlhoročný straník
Bratislava 18. marca (TASR) - Nový minister vnútra, ktorý nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD),
by mal byť v rezorte už zorientovaný. V mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza to vyhlásil Peter
Pellegrini (Smer-SD) poverený zostavením novej vlády s tým, že preferuje niekoho, kto nie je dlhoročný
straník.
"Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký funkcionár strany. Musí to byť človek so
skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme našli človeka, ktorý sa nebude
zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať nárok na žiadnych sto dní,"
povedal. Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel. "Ak by sme
sa k tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho
výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini. Na druhej strane je
za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období. V súvislosti s menom
poslanca Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý sa spomína ako nový minister kultúry, Pellegrini poznamenal,
že v pondelok (19.3.) napoludnie zasadne predsedníctvo Smeru-SD, kde sa rozhodne. "Počítam, že o
jednej hodine vám oznámime, kto bude nominantnom na túto stoličku," avizoval.
SNS má zároveň v pondelok ráno oznámiť, či si ponecháva všetkých troch aktuálnych ministrov. Ak
ich bude chcieť ponechať, Pellegrini s tým problém nemá. Následne v pondelok popoludní či v utorok
(20.3.) ráno by išiel prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. A už v stredu (21.3.) by
mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.
Aktuálny vicepremiér v demisii uistil, že ak ho prezident vymenuje za predsedu vlády, tak určite bude
riadny premiér. "Treba si uvedomiť, že Robert Fico ostáva predsedom najsilnejšej strany. Preto je
logickým partnerom na rokovania aj pre predsedov iných strán. Takáto dvojkombinácia je bežná nielen v
EÚ, ale už aj SR mala takú vládu. Iveta Radičová nebola ako premiérka predsedníčkou strany,"
pripomenul. To, že ho Fico v prezidentskom paláci nepustil v paláci k slovu, Pellegrini ako problém nevidí.
"Ja som hovoriť nič nechcel. Ak sa situácia bude vyvíjať tak, ako je dohodnuté, budem mať čas toho
porozprávať až až. Ak dostanem dôveru, mám jasnú predstavu, ako by sa mala riadiť krajina ďalšie
volebné obdobie," deklaroval. Pellegrinimu sa však nepozdával ceremoniál, ktorý sprevádzal Ficovu
demisiu. "Bol som svedkom demisií rôznych ministrov a vždy to malo nejakú formu. Či už príhovor
prezidenta, príhovor odchádzajúcich, hymna. Nech si ľudia urobia názor, ako to prebiehalo. Zo strany
prezidentského paláca som to vnímal ako nehodné," dodal.
Koncert pre Jána a Martinu sa uskutoční len v Nitre, v Košiciach ho zrušili
Nitra 18. marca (TASR) - Koncert pre Jána a Martinu sa v nedeľu podvečer uskutoční len v Nitre.
Plánovaný bol aj v Košiciach, pre zlé poveternostné podmienky ho však presunuli na budúci týždeň.
"Ján Kuciak a Martina Kušnírová sa spoznali v Nitre, kde študovali na Filozofickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa. Preto si chceme uctiť ich pamiatku aj v tomto meste," informoval za organizátorov
podujatia Anton Repka. Z tejto univerzity pochádza aj pedagóg Július Fujak, ktorý koncert otvorí piesňou
Ľalia poľná od Mariána Vargu. Folklórny súbor Ponitran spolu s ďalším miestnym súborom Zobor
podujatie symbolicky uzavrie.
"Z Nitry sú aj speváčka Katarzia a kapela Fresh Out of The bus. K ním sa pridajú David Koller, Para,
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Bez ladu a skladu, Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a Tolstoys," priblížil program. Koncert sa
uskutoční na Svätoplukovom námestí so začiatkom o 17.00 h.
O dva dni neskôr, v utorok 20. marca, je naplánovaný koncert aj v Bratislave, konkrétne v kostole
Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 so začiatkom o 18.00 h. Pripravuje ho tím festivalu Konvergencie. Zaznejú
na ňom skladby od Antonína Dvořáka, Johna Tavenera, Ilju Zeljenku, Romana Bergera, Vladimíra
Godára, Mariána Vargu, Arvo Pärta a Borisa Lenka.
"Hlavným posolstvom koncertov je spolupatričnosť s rodinami Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka a
spolupatričnosť s ľuďmi, ktorým záleží na našej krajine. Vražda Martiny a Jána je tragédiou, ktorá nás
hlboko zasiahla. Umenie potrebuje pre svoju plnohodnotnú existenciu slobodu, za ktorej obranu zomreli
Martina s Jánom. Koncertmi im chceme vzdať úctu," povedal ich spoluorganizátor Michal Kaščák.
V metropole východu sa koncert uskutoční budúci víkend v nedeľu 25. marca na rovnakom mieste,
teda pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Realizovali ich už v Bratislave, Žiline a Prešove.
Spájanie progresívcov a SPOLU je opäť otvorenou otázkou
Bratislava 18. marca (TASR) - Spájanie mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a
SPOLU - občianska demokracia je nateraz otvorená otázka. Možnosť predčasných parlamentných volieb,
ktorá bola pred niekoľkými dňami reálna, totiž nateraz pominula. Strany si tak počkajú na ďalší vývoj.
"V čase, keď sa predčasné voľby javili ako pravdepodobný scenár, naše predsedníctvo jednomyseľne
schválilo začatie predbežných rokovaní o spoločnom postupe so stranou SPOLU. V dnešnej situácii, keď
sa rozpadá dôvera v štát a politiku, je povinnosťou demokratických opozičných síl, aby k sebe hľadali
cestu a dokázali sa spojiť pre väčšiu vec," povedala pre TASR podpredsedníčka Progresívneho
Slovenska Zuzana Čaputová. Rokovania o predvolebnej koalícii so stranou SPOLU tak označila za
otvorenú otázku.
Aj hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková odkázala, že o otázke spoločného postupu do volieb sa
rokovalo pre prípad júlových predčasných volieb. "Progresívne Slovensko je náš strategický partner, ktorý
je nám na politickej scéne najbližší a budeme spolupracovať naďalej. Ak SPOLU prijme také rozhodnutie,
budeme verejnosť informovať," dodala.
V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko
pod hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, SPOLU 1,1 percenta. Na vstup do
parlamentu je potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až
sedem percent hlasov.
Avizované stretnutie Peter Pellegriniho, ktorý je poverený zostavením novej vlády, s predsedom
Národnej rady SR a predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom sa z dôvodu zmeny
pracovného programu posúva na pondelok 19. 3. 2018 o 9:00 hod. Témou stretnutia bude zostavovanie
novej vlády.
Raši rešpektuje právo zhromažďovať sa,Kollár hovorí, že ľudia sa nedajú oklamať
Bratislava 17. marca (TASR) - Ľudia majú právo legitímne sa zhromažďovať v uliciach, je to súčasť
vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti. Zhodli sa na tom Richard Raši zo Smeru-SD a Jaroslav
Paška z SNS v reakcii na piatkové zhromaždenia v desiatkach slovenských miest za slušné Slovensko.
Opozícia to zase vníma ako signál, že ľudia sa cítia byť oklamaní.
"Protesty sú legitímnou súčasťou vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti a sú v krajinách
vyspelej Európy pomerne časté. Na druhej strane mame parlamentnú demokraciu na základe volieb v
roku 2016 a väčšina poslancov deklarovala zatiaľ podporu vzniku novej vlády," uviedol Raši.
Podpredseda SNS Jaroslav Paška tvrdí, že nepokoj v spoločnosti sa snaží využiť opozícia. "A to na
svoje rýchle politické zviditeľnenie sa," uviedol. Považuje za dôležité, "aby politické špičky v parlamente a
vláde dokázali v spoločnosti zabezpečiť zmier a verí, že sa im to podarí". Smrť novinára Jána Kuciaka a
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je podľa neho vec, "s ktorou sa spoločnosť bude veľmi dlho
vyrovnávať, ak sa s tým vôbec vyrovná".
"Ak si koaliční predstavitelia myslia, že ľudí ľahko obabrú, tak sa škaredo zmýlili," napísal na
Facebooku šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Fakt majú stále pocit, že predčasné voľby chce len
opozícia?," reaguje na piatkové zhromaždenia podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na Facebooku. Šéf
SaS Richard Sulík je takisto za predčasné voľby, podľa neho to však treba dosiahnuť na základe
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rozhodnutia Národnej rady SR. Pustiť sa do referenda o predčasných voľbách nepovažuje za rozumné,
pretože z časového hľadiska je to neefektívne.
Monitor: Firmy D. Rodu, A. Vadalu a ich príbuzných získali od štátu 68 mil. eur
Bratislava 17. marca (TASR) - Firmy talianskych podnikateľov, ktoré sú podozrivé z napojenia na
mafiánsku skupinou `Ndrangheta, získali od roku 2004 od štátu poľnohospodárske dotácie za takmer 68
miliónov eur. Informoval o tom denník Sme.
Najvyššiu sumu, viac ako 10,8 milióna eur, dostala spoločnosť Agrokomplex Humenné. Pôvodne v nej
bol konateľom Diego Roda, v roku 2016 ju však previedol na svoju dcéru Elisabettu Roda, manželku
Antonia Vadalu, a ďalšiu príbuznú, píše denník.
Rodovým firmám štát dokopy vyplatil viac ako 55 miliónov eur, Vadalovým 1,9 milióna eur. Zvyšných
viac ako desať miliónov eur dostali ostatné spoločnosti rodinných príslušníkov Rodu a Vadalu, uvádza
denník.
Prehľad poľnohospodárskych dotácií pre týchto podnikateľov sprístupnilo ministerstvo
pôdohospodárstva a pridružená štátna Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vyplácanie dotácií
administruje. Skutočná suma dotácií pre Rodovcov, Vadalovcov a ich rodiny môže byť ešte vyššia, v
súhrne sú totiž len firmy, ktoré tieto osoby priamo kontrolujú.
Roda spájanie s mafiou odmieta. Polícia ho však od roku 2002 vyšetrovala až v 45 prípadoch, väčšina
sa týkala daní.
Prezident: SR potrebuje nepolarizujúcu vládu, v ktorej sa bude dať každému veriť
Bratislava 17. marca (TASR) - Slovensko potrebuje nepolarizujúcu vládu. Tvrdí to prezident SR Andrej
Kiska po piatkových zhromaždeniach v uliciach, na ktoré prišli desaťtisíce ľudí.
"Potrebujeme takú vládu, v ktorej budeme môcť každému členovi veriť, že urobí všetky kroky na rýchle
vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej," napísal Kiska na
Facebooku. "Len takáto vláda sa môže usilovať o dôveru moju a potom o dôveru Národnej rady a
verejnosti," doplnil Kiska s tým, že je pripravený dôsledne využívať všetky ústavné právomoci hlavy štátu.
Kiska tento týždeň prijal do rúk demisiu Roberta Fica. Zostavením novej vlády poveril Petra
Pellegriniho, argumentoval tým, že Pellegrini mu doniesol podpisy 79 poslancov parlamentu, ktorí mu ako
možnému premiérovi vyjadrili podporu. Žiadna iná väčšina potrebná na vládnutie v súčasnosti podľa
Kisku neexistuje.
Pellegrini už avizoval, že začína rokovania o zostavení nového kabinetu, sľúbil, že to bude vec dní a
nie mesiacov. "Chcem sa poďakovať všetkým za pokojný priebeh zhromaždení," napísal na Facebooku v
reakcii na piatkové udalosti. Ľudia v uliciach politikom odkázali, že demisia Roberta Fica im nestačí.
G.Gál: Most-Híd bude stále tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta
Bratislava 17. marca (TASR) - Most-Híd bude v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného
prezidenta v parlamente. Povedal to šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál v diskusnej relácii
RTVS Sobotné dialógy.
Gál jasne nepovedal, či by mal súčasný policajný prezident Tibor Gašpar skončiť vo funkcii. "Prospelo
by však, aby ľudia, o ktorých má verejnosť pochybnosti, sami zvážili, či majú zotrvať," uviedol. Gál
potvrdil, že jednou z dávnejších požiadaviek Mosta-Híd bolo, aby rezort vnútra nepatril pod Smer-SD.
"Lenže politika nie je o želaniach, ale o možnostiach," uviedol Gál. Je však presvedčený, že aj Smer-SD
má eminentný záujem o nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.
Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd si nemyslí, že strana, v ktorej pôsobí, urobila podvod na voličoch.
V súčasnej politickej situácii im demisia premiéra prišla ako najlepšia možnosť s tým, že na predčasné
voľby nebola v koalícii dostatočná politická vôľa, "ale Most-Híd sa ich nebál".
Rozhodnutie Mosta-Híd akceptovať demisiu Roberta Fica časom podľa neho bude môcť zhodnotiť aj
verejnosť. Potvrdil, že medzi základnú požiadavku z regionálnych štruktúr nepatrila demisia Roberta Fica,
ale "iba" odchod Roberta Kaliňáka z ministra vnútra.
Gál obhajoval Petra Pellegriniho v roli budúceho premiéra. Myslí si, že bude autonómny s tým, že má
možnosť sa "postaviť sa na zadné". Odvolal sa pritom na situáciu, v ktorej bola Iveta Radičová. "Čiže,
keď bola premiérkou, no zároveň nebola predsedníčkou strany," vysvetlil.
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Gál nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, o nomináciách sa podľa neho ešte rozhoduje.
Uviedol však, že nový šéf tohto rezortu bude tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta. O zmenách
na postoch, ktorými strana disponuje, rozhodne podľa Gála každá strana. V rámci koalície sa potom o
nomináciách bude diskutovať. Neodpovedal na otázku, či majú politické strany právo veta na iné strany.
"Urobili ste podvod na voličoch, prisvojili ste si praktiky šmejdov," odkázal Gálovi podpredseda SaS
Ľubomír Galko. V súčasnej politickej situácii označil za jediné poctivé riešenie predčasné voľby. Galko si
myslí, že tie aj nakoniec budú, tlak ulice je podľa neho silný. "Pretože súčasné zloženie Národnej rady
nereprezentuje vôľu voličov, treba dať ľuďom šancu," uviedol Galko.
Podpredseda SaS, naopak, neverí v autonómnosť Petra Pellegriniho. Nazval ho "pajácom v rukách
šéfa Smeru-SD Roberta Fica". Most-Híd ide už podľa Galka do politického krachu. Neverí, že v súčasnej
politickej situácii dôjde k vyšetrenie vraždy Kuciaka a jeho snúbenice.
Galko si myslí, že opozícia vie byť alternatívou voči súčasnej koalícii. Na tvrdenie, že aj niektorí z
opozície majú minulosť spojenú s mafiánskym prostredím, Galko odpovedal, že niektorí si už odvtedy
získali dôveru ľudí cez voľby a iní, nech sa o dôveru vo voľbách uchádzajú.
Ľudia sa cítia byť oklamaní, tlak z ulice zrejme tak rýchlo neutíchne
Bratislava 17. marca (TASR) - Piatkové zhromaždenia (16.3.) v desiatkach slovenských miest volajúce
po slušnom Slovensku mali inú príchuť ako tie predchádzajúce. Desaťtisíce ľudí sa cítili byť oklamaní
politickou elitou, už nejde "iba" o to, že sú frustrovaní. Myslí si to sociológ Michal Vašečka.
"Prišli totiž k poznaniu, že arogancia moci je nekonečná a že mnohí politici nepochopili vôbec nič,"
uviedol Vašečka. Ten predpokladá, že sila protestov sa môže ešte stupňovať, "uvidí sa po zložení novej
vlády". Tlak ulice môže mať podľa neho na politikov účinok. "A to na niektorých poslancov Smeru-SD aj
Mosta-Híd, môžu dôjsť k presvedčeniu, že situácia takto ďalej nemôže pokračovať," myslí si Vašečka.
Sociológ ale tvrdí, že u Roberta Fica (Smer-SD) si nie je istý, či pocity ľudí v uliciach chápe. "Pretože
on je technik moci, úprimne nerozumie emóciám ľudí, ktorí boli v piatok v uliciach. On si naozaj môže
myslieť, že tlak je organizovaný zo zahraničia, odzrkadľuje to totiž jeho svet technokratického myslenia v
politike," povedal Vašečka. "Ak si ale niekto myslí, tlak z ulice upadne do dvoch týždňov, mýli sa," doplnil.
Podľa sociológa bude zaujímavé sledovať aj zahraničné elity v kontexte vnútropolitickej situácie na
Slovensku. "Napríklad Európska komisia môže nejakým zásadným spôsobom vstúpiť do čerpania
eurofondov," zamyslel sa Vašečka.
Bratislava: Desaťtisíce ľudí na Námestí SNP žiadali predčasné voľby
foto: Dalito.skBratislava 16. marca (TASR) - V centre Bratislavy na Námestí SNP sa v piatok podvečer
zišli desaťtisíce ľudí. Na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko spoločne žiadali predčasné
voľby na Slovensku a dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. Zhruba dvojhodinové občianske zhromaždenie prebehlo pokojne a do jeho
oficiálneho konca ho nenarušili incidenty. Organizátori odhadli, že demonštrácie sa zúčastnilo viac ľudí
ako minulý piatok, vtedy ich do centra prišlo okolo 50.000.
Ľudia na zhromaždení opakovane skandovali heslá ako "Dosť bolo Smeru" či "Predčasné voľby" a
štrngali kľúčmi. Viacerí držali v rukách transparenty s nápismi, ktoré vyzývali k spravodlivosti a slušnosti v
krajine či k odchodu súčasnej vlády. Zhromaždenia mali podľa organizátorov v desiatkach miest na
Slovensku i v zahraničí opäť pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby žili v krajine, kde
korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na organizovaný zločin. "To,
čo sa vo štvrtok (15.3.) stalo, považujeme len za výmenu figúrok. Robert Fico sám povedal, že nikam
nejde. Požiadavka dnešného zhromaždenia je preto vytvorenie novej dôveryhodnej vlády, ktorá by mala
vzísť z predčasných volieb," povedal pre TASR jeden z organizátorov zhromaždenia Peter Nagy.
Na pódiu vystúpili viacerí hudobníci i známi slovenskí herci, ktorí prišli ľudí povzbudiť. Herec Juraj
Kemka povedal, že spoločnosť nepotrebuje od súčasnej vlády "kozmetické úpravy", chce slušnú krajinu.
Bývalý dlhoročný parlamentný poslanec František Mikloško vyhlásil, že revolúciu, ktorú začali rodičia,
musia teraz dokončiť ich deti. "V týchto dňoch sa zrodil generačný výkrik a ideál. Marec 2018 si navždy
zapamätáme, bude strašiť tých, čo chcú zneužiť svoju moc," skonštatoval. Slovensko musí podľa jeho
slov zostať krajinou slobodných ľudí. Podľa herca Lukáša Latináka sa stále nevyriešila ani vražda
novinára a ani kauzy, na ktoré upozornil. "Oni naťahujú čas a potrebujú nejaké dva roky na to, aby
upratali za sebou. Je mi z toho smutno, ale to čo vidíme dnes na námestí, nám dáva nádej," uviedol.
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Po oficiálnom skončení zhromaždenia sa niekoľko desiatok ľudí presunulo pred Úrad vlády SR, kde
skandovali heslá, ukladali transparenty pred hlavnú bránu či zapaľovali sviečky. Nie je jasné, či sa
zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko uskutočnia aj na budúci týždeň. Organizátori budú o
ďalších krokoch informovať.
Skalica: Oproti minulému týždňu zhromaždených na proteste pribudlo
Skalica 16. marca (TASR) - V Skalici sa na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na
Námestí Slobody zišlo napriek nevľúdnemu počasiu približne 800 ľudí, čo je o 200 viac oproti
zhromaždeniu v minulom týždni.
V úvode organizátori pripomenuli, že zhromaždenia sa začali predovšetkým pre to, aby sa dôsledne
prešetrila vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň
poukázali, že novinári v uplynulých dňoch žiadali vyjadrenia jednotlivých ministerstiev k správe
Európskeho parlamentu, ktorá kritizuje pomery na Slovensku, ale napriek snahe odpovede nedostali.
Organizátorom zaslal list aj emeritný biskup Róbert Bezák, v ktorom pripomenul, že žijeme dôležitý
čas, keď sa opäť stávame vnímaví voči pravde, spravodlivosti, právu a ľudskej dôstojnosti. "Nedajme si
zobrať ten vzácny čas, keď opäť vidíme, počujeme a získavame svoju dôstojnosť," odznelo vo vyhlásení
Bezáka.
Na pódiu vystúpil aj učiteľ skalického gymnázia Marek Šefčík. "Mám tri deti, ktoré vychovávam a
chcem im ukazovať dobré príklady. Už 16 rokov učím a stretávam sa s mladými ľuďmi. Ale ako môžeme
my rodičia vychovávať deti a hovoriť im o sile pravdy, čestnosti a charakteru, keď nám politické špičky
ukazujú pravý opak," položil otázku.
Organizátori sú pripravení pokračovať i v ďalších aktivitách v Skalici. "Videli ste už druhýkrát, aká tu
bola účasť. Myslím si, že ľudia budú bojovať za svoju pravdu aj naďalej," povedala po skončení akcie
jedna z organizátoriek.
Košice: Tisíce ľudí opäť demonštrovali v centre mesta Za slušné Slovensko
Košice 16. marca (TASR) - Tisíce ľudí prišli opäť po týždni v piatok do centra Košíc na zhromaždenie
Postavme sa za slušné Slovensko. Podujatie na Hlavnej ulici sprevádzané daždivým počasím prebehlo
pokojne a bez incidentov.
"Dôvera v právny štát dosiaľ nebola obnovená. Iné východisko ako predčasné voľby momentálne
nevidíme," uviedol pre novinárov spoluorganizátor protestu Igor Kupec. Aktuálne zmeny vo vláde podľa
neho nie sú zásadnou rekonštrukciou, o ktorej sa predtým hovorilo. "Tým, že došlo ku kozmetickým
zmenám a že si tam presadli z jednej stoličky na druhú, to nie je odkaz pre verejnosť, že ten systém,
ktorý tu funguje, sa zmení a že dôjde k nezávislému vyšetreniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej a všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal," povedal.
Organizátori odhadli počet účastníkov na 10.000 až 13.000. Na pódiu pri Dolnej bráne vystúpili
predstavitelia novinárov, učiteľov a študentov, ako aj matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová.
Kritizovali pomery v štáte a vyjadrili nedôveru voči vláde i systému v štáte s potrebou zmien, ktoré by ju
obnovili, vrátane predčasných volieb. Medzi požiadavkami zaznelo aj odstúpenie policajného prezidenta
Tibora Gašpara a šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. "Dosť bolo Fica!" či "Nestačí" skandoval
dav k demisii premiéra Roberta Fica.
Ľuďom sa cez listy prihovoril aj emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák či poradca prezidenta a
bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák. V protestoch organizátori mienia pokračovať, dokiaľ
podľa nich nedôjde k zásadným zmenám.
Žiar nad Hronom: Námestie opäť zaplnili ľudia požadujúci slušné Slovensko
Žiar nad Hronom 16. marca (TASR) - Dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej, vyšetrenie káuz, na ktorých zavraždený novinár pracoval, či dôveryhodnú vládu bez účasti
politických strán, u ktorých členov existuje podozrenie z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. To
sú požiadavky, ktoré odzneli z úst organizátorov piatkového zhromaždenia Postavme sa za slušné
Slovensko v Žiari nad Hronom.
"Odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka a demisia Roberta Fica nestačí. Ich odchod musí byť len
začiatkom. Začiatkom veľkého upratovania, pretože je legitímnou požiadavkou občianskej verejnosti, aby
sme žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom, kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na
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organizovaný zločin," znelo z úst organizátorky Michaely Čillíkovej.
Miestnych neodradilo ani daždivé počasie, na Námestí Matice slovenskej sa ich zišlo podľa odhadov
okolo 300. V dave ľudí sa našli aj takí, ktorí do Žiaru nad Hronom prišli z okolitých miest. Podporu
organizátorom vyjadrila aj početná skupina ľudí z neďalekej Kremnice, spisovateľ Ondrej Kalamár zo
Zvolena či študenti miestneho gymnázia.
Na námestí nechýbali mladí, ale ani starší, ktorí stáli v prvých radoch a neváhali svoj názor povedať aj
nahlas. Vyjadriť svoj nesúhlasný postoj s politikou súčasnej vlády prišla na zhromaždenie aj Darina zo
Žiaru nad Hronom. Udalosti posledných dní považuje za údes a pľuvanec všetkým ľuďom na Slovensku.
Aj napriek tomu, že by chcela, aby verejné zhromaždenia v slovenských mestách situáciu pomohli
zmeniť, je skeptická, že sa tak stane.
Nitra: Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa zišli opäť tisícky ľudí
Nitra 16. marca (TASR) - Približne 3000 ľudí sa v piatok v Nitre opätovne zišlo na zhromaždení
Postavme sa za slušné Slovensko. Účastníkom sa na Svätoplukovom námestí prihovorili zástupcovia
mimovládnych organizácií, spoločenského a kultúrneho života, občianski aktivisti i podnikatelia.
Organizátorov zo zoskupenia Občania pre Nitru prišli podporiť aj herci Divadla Andreja Bagara i
Nového divadla v Nitre. Transparentmi podporili zhromaždenie aj študenti a pracovníci Univerzity
Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Účastníci žiadali dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny
Kušnírovej. Zároveň požadovali predčasné voľby i odchod čelných predstaviteľov polície. "Odišiel Robert
Fico i Robert Kaliňák, ale odišli s takou aroganciou moci, že sa ich odchodom nič nedoriešilo. Žiadame,
aby vláda prevzala politickú moc za dve vraždy. Žiadnymi kozmetickými úpravami sa nedá vyliečiť strata
dôvery voči vláde, neveríme im už," uviedla Ľubica Lachká z Komory mimovládnych organizácií. Rečníci
na pódiu vyzývali ľudí, aby v protestoch vydržali až do splnenia ich požiadaviek.
"Zabili nám brata a zabili nám sestru, dvoch členov našej rodiny, nášho národa, tých najcennejších,
ktorí bojovali tak, že za nás položili život. Najhoršie by bolo, keby sa nás raz naše deti museli pýtať: dvaja
ľudia za vás položili život a vy ste zostali ticho?" povedal podnikateľ Karol Stýblo.
"Musíme rozhodne vytýčiť politikom hranice. Hranice je dobré vytyčovať v každom vzťahu, chránia to,
čo je pre nás dôležité a tieto hranice boli prekročené veľmi výrazne. To, prečo sme sa tu zišli, je obrana
hodnôt, ktorým veríme, a hovoríme, dosť," povedala sociálna aktivistka Madla Rjabininová.
B. Bystrica: Z tribúny znela obava, že nová vláda bude mať aj "krstného otca"
Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Viac ako tri tisícky ľudí prišli aj tento piatok na banskobystrické
Námestie SNP, aby sa postavili za slušné Slovensko a v daždivom počasí vyjadrili aj nesúhlas s
politickými udalosťami minulých dní. Z davu sa ozývalo skandovanie za predčasné voľby a z tribúny zasa
obava, že nová vláda bude mať aj "krstného otca".
"Kto tvrdí, že toto bude koniec? Toto je len a len začiatok. Bez toho, čo sa tu dialo minulý piatok, by
premiér nikdy nerezignoval. Jeden jediný protest ho donútil vzdať sa svojej funkcie, aj keď iba naoko. My
sa nedáme opiť rožkom. Musíme pokračovať a dať jasne najavo, že nie sme idioti a nenecháme sa
uchlácholiť týmito kvázi riešeniami," zdôraznili rečníci.
Na zhromaždení vystúpila aj bývala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. "Veľa ľuďom sa zdalo,
že sme boli vo štvrtok dobehnutí. No tak život ide ďalej a my pôjdeme ďalej tiež. Veľmi ma mrzí, že
odkedy sme sa dozvedeli smutnú správu o dvojnásobnej vražde, nepočula som z vládnych úst
ospravedlnenie. Ani raz nepovedali, prepáčte Slovensko, že sme tak strašne zlyhali. Prepáčte, že sme
zlyhali tak strašne, že desaťtisíce ľudí neveria, že vražda Jána a Martiny bude riadne vyšetrená. Nikto
nepovedal, prepáčte nám ľudia za to, že neveríte tomuto štátu a jeho orgánom po našej takmer
desaťročnej absolútnej vláde, neveríte polícii, neveríte súdom," konštatovala v prejave Dubovcová.
Ako uviedla, preto chcú ľudia zmenu, preto chcú, aby tu bolo lepšie, aby mohli veriť štátu a bolo tu
slušné Slovensko. Nemá dôveru v to, že keď sa nikto doteraz neospravedlnil za zlyhanie, že "tento klon
starej vlády to urobí".
Podľa nej to ešte nie je všetko stratené. Len štyri - päť poslaneckých hlasov, ktoré rozhodnú o dôvere
novej vláde, nás delí od slušného Slovenska. "Ak ju dostane, potom sme tu ešte my. Budeme pozorne
sledovať všetko, čo navrhuje, predkladá, aby nás zasa neoklamali. Budeme sa im pozerať na prsty, ako
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robia, ako riešia korupciu, ako sa nakladá s eurofondmi, ako sa vyšetruje, ako súdi. Musíme to všetci
vydržať," dodala bývalá ombudsmanka.
Trnava: Pred radnicou okolo 2000 nespokojných Trnavčanov skandovalo heslá
Trnava 16. marca (TASR) - Trnavskú Hlavnú ulicu pred radnicou zaplnilo v piatok popoludní zhruba
2000 Trnavčanov, ktorí prišli vyjadriť svoju nespokojnosť s vývinom na slovenskej politickej scéne. Že
rekonštrukcia vlády s novým premiérom nezodpovedá ich predstavám o demokratickom štáte a jeho
riadení, prejavili nielen pokrikmi, štrnganím kľúčov, ale aj transparentmi. V porovnaní s mítingom spred
týždňa ich bolo viac a ich obsah bol ostrejší.
"Zlodeji patria do basy a nie do politiky, Nemáte dôveru-nemáte česť-ako nás potom chcete viesť?,
Rozchodí to a kradne ďalej, Chceme opäť veriť v štát, Zmeníme smer, Fico do basy", stálo na
transparentoch, ktoré si účastníci na míting so sebou priniesli. Zhromaždenie Postavme sa za slušné
Slovensko - Trnava zmenilo oproti predchádzajúcemu aj usporiadateľa.
Kým uplynulý piatok to bolo trinásť apolitických združení, v piatok sa na organizáciu podujala jedna
osoba - novinárka Lenka Vančová. Míting moderoval opäť herec trnavského divadla Tomáš Vravník.
Povedal, že sa nachádzame na križovatke. "Všetkým je nám jasné, že náš dom treba vyvetrať, no je
postavený dobre, len mu chýba dobrý správca," uviedol. Dodal, že chceme Slovensko, ktoré sa nebojí
zmeniť, také, čo si ctí demokraciu, ktorej základom je dialóg. "Byť občanom neznamená schovávať sa za
národné symboly a pritom šíriť nenávisť," povedal.
S príhovorom vystúpila za Stredoškolský parlament Ema Srnáková. Povedala, že mladí veria v
zmenu. Vyzvala ľudí, aby neboli apatickí. "Keď politici budú hovoriť, že to nemá zmysel, my
neprestaneme bojovať," uviedla. Magda Švecová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda vyzvala mladých, aby
zostali doma, aby neodchádzali z krajiny, aby sa nebáli klásť otázky a čakali na ne odpovede. Daniel
Duban, vedúci divadelného súboru Disk povedal, že kto má oči, vidí, že čo sa deje teraz na Slovensku, je
len divadlo.
Všetci, ktorí vystúpili, vyjadrili spolu s účastníkmi protestu vôľu zísť sa aj v nasledujúcich dňoch, ak to
bude potrebné. Stretnutie doplnili hudobným vystúpením Tomáš Koppl s herečkou Silviou Soldanovou
Holečkovou a líder skupiny Hudba z Marsu Michal Štofej. V závere všetci zaspievali slovenskú hymnu a
zapálili sviečky pri fotografii zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.
Michalovce: Zemplínčania oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je
Michalovce 16. marca (TASR) - Zemplínčania počas piatkového zhromaždenia Postavme sa za
slušné Slovensko oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je. Svoj názor prišlo pred michalovskú
radnicu podľa organizátorov z Občianskej iniciatívy Zemplína prejaviť približne 500 ľudí. Tí hneď v úvode,
tak ako minulý týždeň, vyzvali prítomných, aby bol priebeh zhromaždenia pokojný. Minútou ticha si uctili
pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.
Pred dav sa postavili štyria rečníci, medzi nimi aj rodičia žiačky zranenej na školskej olympiáde či
aktivista Matej Repel, ktorý bol členom petičného výboru za zachovanie lesa Biela hora v Michalovciach,
tretina ktorého sa mala zmeniť na stavebné pozemky. "Chcel som ľuďom odkázať, aj tým naším
príbehom, že občiansky aktivizmus má zmysel, hoci je to náročné a hoci to trvalo v tomto prípade dva
roky, kým sme niečo dosiahli, ale ten les sme vybojovali pre občanov, respektíve sme zabránili tomu, aby
bol rozparcelovaný. Napriek všetkým tým prekážkam a osočovaniu a problémom, ktoré sme mali, tak sa
to nakoniec podarilo," uviedol pre TASR.
Organizátori tiež prečítali list Zemplínčana Miroslava Surmánka, ktorý bol v rovnakom čase na
zhromaždení v Prahe ako jeden z jeho spoluorganizátorov, ale aj písomný odkaz od arcibiskupa Róberta
Bezáka. Vystúpili tiež dvaja rečníci z davu. V tom bolo vidieť aj transparenty ako "Zobuď sa, Slovensko!",
"Hlas ľudu, hlas boží!" či "Ste: táraji, gágaji a prďúsi!!!". Časť z neho v jednej chvíli aj skandovala "Dosť
bolo Fica". Na záver si všetci spoločne zaspievali slovenskú hymnu.
Organizátori poďakovali ľuďom, že prišli aj v takom nečase a v pokoji vyjadrili, aké ma byť
Slovensko - "Slušné, pokojné, kde sa majú naozaj ľudia radi". Jeden z nich, novinár Marek Boka, pre
TASR uviedol, že po udalostiach, ktoré sa v tomto týždni odohrali, sa báli, že u ľudí nastane apatia. S
počtom, ktorý prišiel, sú podľa jeho slov spokojní. V zhromaždeniach chcú pokračovať. "Niečo sa musí
zmeniť v tej spoločnosti, lebo toto už nie je demokracia. Pre mňa je prioritou, aby ľudia, ktorí rozkradli
Slovensko, skončili za mrežami," zdôraznil.
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Prievidza: Vyjadriť svoj postoj za slušné Slovensko prišlo asi 1500 ľudí
Prievidza 16. marca (TASR) - Odkazy "chceme slušné Slovensko" a "my neodchádzame" odzneli na
zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na Námestí slobody v Prievidzi. Do centra mesta si ich
prišlo vypočuť podľa odhadov organizátorov asi 1500 ľudí rôznych vekových kategórií.
Organizátormi zhromaždenia v metropole hornej Nitry boli občianske združenia Ars Preuge a Berkat.
Verejnosti sa počas neho okrem iných prihovoril režisér Robert Kirchoff, doktorandka študujúca v Prahe
Ivana Rybanská a prostredníctvom videa i novinár a fotograf Juraj Mravec.
Na zhromaždení si verejnosť pripomenula zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu
Martinu Kušnírovú, ich pamiatke venovalo občianske združenie Berkat i premietanie dokumentu o
novinárke Anne Politkovskej na festivale Jeden svet začiatkom tohto týždňa. "Keď vidíte dokument o
vražde ruskej novinárky, v ktorom zaznievajú tie isté slová a tie isté výhovorky a potom jeho výsledkom
je, že vražda sa nevyšetrila, tak si hovoríte, bože, veď toto isté sa udeje u nás. A toto nemôžeme
dopustiť, lebo predsa len doba je iná, navyše, pozícia Putina v Rusku je iná. Popri tých politických
zmenách, vyšetrenie vraždy musí pokročiť," povedal Ivan Sýkora z Berkatu a riaditeľ festivalu Jeden svet.
Udalosti posledného týždňa označil za podvod na občanoch. "Ja dúfam, že aj v rámci celého
Slovenska prebehnú protesty minimálne v takom rozsahu ako minulý týždeň, a tým to bude aj jasná
odpoveď pre súčasnú vládnu moc," ozrejmil.
Počas celej dĺžky zhromaždenia, ktoré sa nieslo v pokojnej atmosfére, pršalo. Minulý týždeň bola
účasť približne rovnaká. "Nemyslím si, že samotná účasť je dôležitá, ale mal som pocit, že atmosféra bola
úžasná. Nakoniec aj keď nám na záver vypadla hraná hymna, tak celé námestie ju dospievalo.
Záverečný potlesk hovoril za všetko," skonštatoval Sýkora. Obe občianske združenia sú pripravené
pokračovať i v ďalších aktivitách v Prievidzi.
Poprad: Miestni opäť podporili protest Za slušné Slovensko, dážď ich neodradil
Poprad 16. marca (TASR) - Po týždni vyšli opäť do ulíc stovky Popradčanov, aby sa pripojili k
zhromaždeniam Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudí neodradilo ani daždivé počasie a pred
obchodným centrom na Námestí sv. Egídia sa ich zhromaždilo približne rovnako ako minulý piatok (9.3.).
Popradčania však boli neporovnateľne hlučnejší, z davu sa často a hlasno ozývali pokriky žiadajúce
predčasné voľby či väzenie pre zodpovedných za korupciu, ale aj vraždu Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej.
"Odchádzajúcemu premiérovi chvíľu po tom, ako odovzdal abdikačné listiny prezidentovi, hral na tvári
úsmev. Pochopili sme. Vládna moc sa iba preskupila a nie je nádej, že by sa vzdala svojho spôsobu
vládnutia. Možno navonok bude menej arogantná, ale očakávať nejakú zásadnú zmenu, je nereálne, a
tak je to stále v našich rukách," povedal vo svojom príhovore miestny učiteľ Pavol Krupka.
Na pódiu okrem neho vystúpili aj dvaja stredoškolskí študenti Petra Lichá a Martin Jenčo. Počas
príhovoru zdôraznili, že sa "nechcú vracať do obdobia, keď sa ľudia nemuseli zaujímať o politiku ani o
veci verejné". "Aj napriek neochote niektorých rozlúčiť sa s mocou a funkciami, my im chceme dať svoje
`zbohom'. Nechceme ďalšie stovky absolventov stredných škôl, ktorí každoročne utečú do zahraničia.
Chceme dôverovať vláde a chceme byť zaťažovaní politikou," povedala Lichá.
Mnoho Popradčanov sa v piatok podvečer zúčastnilo na proteste už tretíkrát a nevylúčili, že do ulíc
vyjdú opäť. Viacerí opýtaní konštatovali, že odstúpenie premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta
Kaliňáka im nestačí. "To len preložili figúrky z jednej strany na druhú, takže nestačí mi to," povedala
Mária Pisárová z Popradu. Boj za slušné Slovensko prišla podporiť aj mladá mamička Ivana, ktorá dúfa,
že takéto protestné zhromaždenia niečo zmenia a do vlády prídu slušní ľudia.
Okrem miestnych prišlo na Námestie sv. Egídia aj niekoľko turistov. "Sme nahnevaní a máme snahu o
zlepšenie tejto situácie, lebo je to hrozné. Poviem to na rovinu, bol som volič strany Sieť, ktorá delegovala
ľudí do tejto koalície, s čím som nesúhlasil. Bol som podvedený vtedy a som podvedený aj teraz,"
konštatoval pán Jablonický, Bratislavčan, ktorý je s partnerkou na dovolenke vo Vysokých Tatrách.
Na záver protestného zhromaždenia sa Popradčania spoločne s evanjelickým farárom Stanislavom
Gregom pomodlili za lepšie Slovensko a zaspievali slovenskú hymnu. Následne opäť zapálili sviečky pri
pamätníku Jozefa Bonka pri kostole sv. Egídia. "Tým, že som tu, chcem ukázať, že mi to nie je jedno.
Stali sme sa rukojemníkmi vo veľmi neľahkej situácii, keď na jednej strane premiér Fico síce odstúpil, ale
vládnuť bude ďalej, a na druhej strane je tu možnosť predčasných volieb, kde by ale bola voľba veľmi
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ťažká," uzatvára Popradčanka Mária.
Dolný Kubín: Na zhromaždení za slušné Slovensko boli stovky ľudí
Dolný Kubín 16. marca (TASR) - Demisiu vlády, očistenie verejného života a dôsledné vyšetrenie
vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej žiadali účastníci piatkového
zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Počet
zúčastnených ľudí dosiahol podľa odhadov hranicu piatich stoviek.
"Prišli sme preto, aby sme ukázali naše stanovisko k tomu, čo sa deje, a aby Slovensko videlo, že aj
malé mestá vedia vyjadriť svoj názor v zmysle kultivovaného nesúhlasu," priblížil organizátor
zhromaždenia Ondrej Bukna. Upozornil aj na dôležitosť eliminácie agresívnych prejavov v spoločnosti. "S
týmto, samozrejme, nemôžem súhlasiť. No chápem frustráciu ľudí, keď vidia, že sa snažia o zmenu a
nakoniec ich aj tak niekto oklame," povedal.
Na pódiu sa okrem organizátora zhromaždeniu prihovorila aj šéfredaktorka MY Oravské noviny Lýdia
Vojtaššáková, vydavateľka viacerých oravských regionálnych novín Anna Lajmonová či herec a
zdravotný klaun Roman Večerek. Práve on v príhovore pripomenul, akú dôležitú úlohu hrá v živote ľudí
pravda a dobro. "Deťom sa snažím odovzdať to, čo ma učili moji rodičia - že človek má v živote konať
dobro a nemá robiť druhým to, čo nechce, aby robili oni jemu," zdôraznil. Podľa neho treba hovoriť
pravdu, aj keď je to občas ťažké, a zlo sa nemá odplácať zlom.
Pokojné zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí bolo rozpustené o 18. hodine zaspievaním
slovenskej hymny.
P. Bystrica: Politici majú slúžiť ľuďom, nie naopak, odkazuje mladá speváčka
Považská Bystrica 16. marca (TASR) - Približne 700 protestujúcich prišlo podľa odhadu organizátorov
v piatok popoludní pred Dom kultúry v Považskej Bystrici vyjadriť nespokojnosť so súčasnou situáciou v
štáte v rámci série celoslovenských zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko.
Podľa organizátora protestu Tomáša Bořutu vychádzajú každý deň na povrch nové skutočnosti o
prepojeniach štátnych činiteľov. "Nepáči sa nám ani prístup vládnej koalície, ktorá ignoruje to, čo žiadajú
ľudia v uliciach. Som milo prekvapený reakciami ľudí, cítia spolupatričnosť s pozostalými po Jánovi
Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Naozaj tá Považská Bystrica nikdy nebola nejaké protestné mesto, kde
by sa bežne vychádzalo do ulíc. Ale teraz vidno, že ľudia citlivo vnímajú, čo sa v spoločnosti deje,"
povedal pre TASR Bořuta s tým, že ho teší, že aj v upršanom počasí prišiel protestovať takmer rovnaký
počet ľudí, ako pred týždňom.
K davu sa okrem iných prihovorila spisovateľka Soňa Uríková, učiteľka Anna Jančová, organizátori
prečítali podporný list žilinského hokejistu, Považskobystričana Rastislava Konečného. Na proteste mala
niekoľko hudobných vstupov 25-ročná speváčka Mirka Miškechová. Študovala žurnalistiku na rovnakej
škole, ako zavraždený Ján Kuciak i preto vníma jeho vraždu mimoriadne citlivo.
"O politiku som sa nezaujímala. Kauzy našich politikov, ktoré zostali nepotrestané, sa stále stupňovali
a vražda Janka a jeho snúbenice boli pre mňa niečo také emotívne, že som sa začala o politiku zaujímať.
Každý občan má v ruke absolútnu moc, no my si to neuvedomujeme, pretože tú moc sme si nechali
zobrať a máme pocit, že sme bezmocní. No nie je to tak. Keď vyjdeme do ulíc, dávame najavo, že
politikov si najímame a majú slúžiť nám, a nie naopak," skonštatovala Miškechová. Doplnila, že tu vládne
zločin, čo kategoricky odmieta. Pokojné zhromaždenie sa skončilo krátko po 18.00 hodine.
Zvolen:Na námestie prišlo asi 150 ľudí, zneistili ich dezinformácie na internete
Zvolen 16. marca (TASR) - Okolo 150 ľudí sa v piatok podvečer zišlo na Námestí SNP vo Zvolene,
aby podporili zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudia prišli aj napriek tomu, že ešte
počas dňa nebolo isté, či sa podujatie v pod Pustým hradom uskutoční.
Ako ešte pred samotným stretnutím povedala iniciátorka zhromaždenia Martina Paulíková, o
zvolenskom proteste síce už niekoľko dní informovala facebooková stránka údajného ohlasovateľa, na
nej sa ale zároveň začali objavovať informácie, že podujatie v meste nebude. Sama sa preto vo štvrtok
popoludní chopila iniciatívy a zhromaždenie sa rozhodla na poslednú chvíľu, ale predsa len zvolať.
Ako v prejave uviedol spoluiniciátor akcie Kájo Zbořil, je len prirodzené, že po takej traumatizujúcej
udalosti, akou je smrť novinára a jeho snúbenice, občania vyjadrujú nedôveru vláde a chcú dostať novú
šancu rozhodnúť, komu zveria mandát spravovať krajinu.
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Podľa Zbořila by táto vražda mala byť nezávisle vyšetrená. "Demokracia životne potrebuje nezávislú a
fungujúcu políciu, prokuratúru či súdnictvo. Bez nich sa nedá zabezpečiť právny štát," uviedol.
Zhromaždenie sa asi po 15 minútach rozišlo s tým, že protest sa vo Zvolene pravdepodobne
uskutoční opäť o týždeň v piatok 23. marca 2018. Podobne by tomu malo byť aj v Krupine, kde sa podľa
tamojších organizátorov z minulého týždňa protest v piatok 16. marca nekonal.
Beňová: Socialisti z EP nechcú stupňovať napätie okolo Slovenska
Brusel 16. marca (TASR) - Socialisti v Európskom parlamente (EP) boli aktívni pri príprave osobitnej
misie, ktorá minulý týždeň navštívila Slovensko v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
a s odhaleniami, na ktorých pracoval zavraždený novinár. Uviedla to pre TASR slovenská
europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). Beňová pripomenula, že v mene skupiny socialistov a
demokratov (S&D) vtedy oslovila premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby si
vyhradili čas na stretnutie s delegáciou a odpovedali na všetky otázky jej členov. Uviedla tiež, že socialisti
túto problematiku a aj vyslanie osobitnej misie na Slovensko vnímali ako profesionálne pôsobenie
europarlamentu a nechceli "hysterizovať situáciu". Reagovala tak na poznámku TASR, že skupinu S&D a
Stranu európskych socialistov (PES), kam patrí aj Smer-SD, bolo v spojitosti s touto kauzou menej počuť,
ako napríklad Európsku ľudovú stranu (EPP). Líder EPP v EP Manfred Weber podľa Beňovej svojimi
vyhláseniami prekročil štatút europoslanca, najmä slovami na adresu niektorých členov vlády SR. "Tie už
neopakoval po mojom vystúpení a osobnom požiadaní, aby Európsky parlament nevstupoval do
nominácií vlád členských štátov, pretože na to nemáme kompetencie," uviedla Beňová. Zároveň mu
odkázala, že ak niekde chce "politicky upratovať", tak nech to robí v krajinách, kde dochádza k
dlhodobému porušovaniu hodnôt a zmlúv EÚ, a to je v Poľsku a Maďarsku, nie na Slovensku. Podľa jej
slov EPP súčasnú situáciu na Slovensku využila na súboj v pléne europarlamentu aj preto, lebo socialisti
vždy ostro kritizovali maďarského premiéra Viktora Orbána (člen EPP). Weber to teraz podľa nej využil a
zaútočil na sociálno-demokratickú vládu na Slovensku. Socialisti z EP, vrátane slovenských
europoslancov, boli podľa Beňovej aktívni a zapojili sa do debaty v pléne, pričom žiadajú prijať také
opatrenia, ktoré pomôžu dvojnásobnú vraždu nestranne vyriešiť. Toto stanovisko predložili Ficovi a
Kaliňákovi a budú v tomto duchu rokovať aj s rekonštruovanou vládou SR.
Beňová ocenila férový a zodpovedný prístup nemeckej europoslankyne Ingeborg Grässleovej, ktorá je
tiež z EPP, a ktorá viedla kontrolnú delegáciu. Tá naznačila možnosť návratu delegácie na Slovensko, čo
má podľa Beňovej súvislosť s tým, že europoslanci chcú prístup k dodatočným podkladom, najmä čo sa
týka Poľnohospodárskej platobnej agentúry a ministerstva pôdohospodárstva. Parlamentná delegácia
riešila aj otázku zneužívania agrodotácií v rámci štrukturálnych fondov, čo sa deje - ako priznala aj
Grässleová - v mnohých krajinách EÚ, nielen na Slovensku.
"Je to celoeurópsky problém. My sme žiadali Európsku komisiu, aby prehodnotila poľnohospodársku
politiku a zaistila nápravy, ktoré takému niečomu zamedzia," opísala Beňová snahy S&D. Socialisti budú
preto presadzovať, aby kompetencie vznikajúcej Európskej prokuratúry boli rozšírené aj na zneužívanie
štrukturálnych fondov. Počas debaty s členmi osobitnej delegácie zazneli aj slová odchádzajúceho
premiéra Fica o tom, že "na východe Slovenska nič nie je". Tie boli podľa Beňovej vytrhnuté z kontextu,
pričom došlo aj nesprávnemu prepisu tohto stretnutia na Úrade vlády.
"Overovala som si to u členov delegácie, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia a nikto z nich nepotvrdil, že
by sa premiér dehonestujúco vyjadril na adresu východného Slovenska," zdôraznila poslankyňa.
Účastníci misie jej potvrdili, že Fico im položil otázku či niekto z nich bol na východnom Slovensku a či si
vedia predstaviť, že by napríklad v Sobranciach existovala mafia, s jej typickými aktivitami. Pokračoval
tým, že na Slovensku je lacná pôda a mnohí majitelia ju lacno dávajú do nájmu. Aj firmám zo západnej
Európy, ktoré už z minulosti mali informácie o tom, ako fungujú dotácie a priame platby v
poľnohospodárstve, zúčastňujú sa na čerpaní štrukturálnych fondov, pričom "nie všetci tí čo prišli, mali
čestné záujmy".
Žiadna zmena v rezortoch ešte nie je definitívna, hovorí sa aj o presune P. Žigu
Bratislava 16. marca (TASR) - Žiadna z ministerských výmen v novej vláde ešte nedospela k
definitíve. TASR to potvrdil dobre informovaný zdroj z prostredia koalície s tým, že stranícke rokovania
budú prebiehať celý víkend aj v pondelok (19.3.).
Najsilnejšia strana Smer-SD musí nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post
vicepremiéra pre investície. Ako náhrada za Roberta Kaliňáka sa spomína jeho štátna tajomníčka Denisa
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Saková, skloňujú sa však aj mená ďalších straníkov. Novým šéfom kultúry po Marekovi Maďaričovi by
mohol byť niekto z dvojice poslancov Smeru-SD Dušan Jarjabek alebo Erik Tomáš. Pozíciu vicepremiéra
pre investície by mohol obsadiť súčasný minister hospodárstva Peter Žiga.
V Smere-SD sa skloňuje dohromady až šesť zmien na čele rezortov. Skončiť by mohol minister práce
Ján Richter, naopak, miesto vo vláde by mohol získať primátor Košíc Richard Raši. Strana Roberta Fica
by mala k definitíve dospieť počas víkendových rokovaní.
Most-Híd bude musieť nahradiť ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Ako o jej nástupcovi sa
hovorí o šéfovi poslaneckého klubu Gáborovi Gálovi. Ten sa k tomu nevyjadril. Jedinou vládnou stranou,
ktorá nebude riešiť zmeny na ministerských postoch, tak ostáva SNS.
Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý má od prezidenta Andreja Kisku poverenie na zostavenie novej
vlády, už začal oficiálne rokovania. V pondelok sa stretne s SNS a následne aj a Mostom-Híd. Novú
vládu chce mať poskladanú v priebehu niekoľkých dní.
Vyhlásenie Petra Pellegriniho povereného zostavením novej vlády
Bratislava 16. marca (TASR) - Dnes som oficiálne začal rokovania o tom, ako bude vyzerať nové
zloženie našej vlády. Tieto rokovania budú prebiehať počas celého víkendu. Už teraz Vás môžem uistiť,
že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to bude vláda, ktorá bude
pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude vláda, ktorá upokojí
situáciu v našej krajine.
Dnes vás chcem poprosiť o niečo iné. Vždy som rešpektoval a budem rešpektovať, aby každý z nás
mohol vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor. Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa
niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu. A preto Vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať,
aby ste počas stretnutí na námestiach nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu
vyprovokovať, aby ste si na seba dávali pozor a hlavne aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako
sa v demokratických krajinách patrí. V zmysle našich zákonov a pravidiel slušného správania. Ešte raz
Vám za to všetkým už dopredu ďakujem.
N.Muižnieks:Nenávistná rétorika politikov tvorí neisté podmienky pre prácu médií
Bratislava 16. marca (TASR) - Komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Nils Muižnieks uzavrel v
piatok štvordňovú návštevu Slovenska, v rámci ktorej sa zameriaval na inkluzíve vzdelávanie detí s
poruchami a takisto rómskych detí.
Zároveň sa však táto návšteva uskutočnila krátko po vražde slovenského investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Komisár sa preto stretol s predstaviteľmi médií, aby
spolu prediskutovali otázku bezpečnosti novinárov na Slovensku.
Muižnieks v rozhovore pre TASR povedal, že novinári, s ktorými sa v uplynulých dňoch stretol,
"vyjadrili šok, strach a výraznú nedôveru v štátne inštitúcie, ktoré majú zaisťovať slobodný a bezpečný
výkon ich profesie".
Komisár Muižnieks sa domnieva, že najlepšia možnosť, ako môže dôjsť k obnove tejto dôvery, je
rýchle a efektívne vyšetrenie páchateľov tohto činu s cieľom identifikovať a potrestať páchateľov, obzvlášť
tých, ktorí tieto vraždy nariadili. "Musí dôjsť k zmene rétoriky a ohováracia kampaň musí skončiť.
Pohŕdavé vyjadrenia verejných predstaviteľov o novinároch ohrozujú základnú úlohu médií v
demokratickej spoločnosti a vytvárajú pre novinárov neisté prostredie," zdôraznil. Vysvetlil, že to, ako
politici hovoria o novinároch a nazývajú ich nepriateľmi alebo rôznymi zvieracími označeniami, "toto
podporuje ľudí, ktorí chcú ubližovať novinárom k tomu, aby tak urobili". A to podľa neho vytvára
nebezpečné pracovné prostredie pre novinárov.
Muižnieks pripomenul, že ide o druhú vraždu novinára v krajine Európskej únie v krátkom období a
malo by to byť vnímané ako budíček nielen tu na Slovensku, ale všade vo svete. O potrebe posilňovania
bezpečnosti práce novinárov treba rozhodne podľa neho hovoriť.
"Ďalšia diskusia by sa mala uskutočniť v otázke spolupráce polície s novinármi, a síce: či polícia
dostatočne rýchlo reaguje na žiadosti novinárov o ochranu. Toto sa samozrejme týka situácie tu a aj v
Európe," pokračoval. Dôležité je podľa komisára to, aby novinári vedeli, kedy majú brať takúto vyhrážku
vážne a na koho sa obrátiť na polícii. A samozrejme to, aby na takéto situácie boli manažmenty médií
pripravené. Tretia oblasť, na ktorú sa treba pozrieť zblízka, je proces okolo zasielania a vybavovania
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žiadostí o získavanie informácií. Tak, aby sa novinári pracujúci na citlivých témach nedostali do ohrozenia
tým, že sa ich mená objavia v dokumentácii takejto žiadosti. Pokiaľ by sa takáto žiadosť dostala do zlých
rúk, mohlo by dôjsť k ohrozeniu novinára.
Pred vraždou Jána Kuciaka sa podľa Muižnieksa neobjavili žiadne výrazné varovné signály. "Boli tu
obavy o to, ako sa politici vyjadrovali o novinároch či určité súdne procesy, ale nebol tu alarm, že sa
niečo takéto môže udiať," zamyslel sa komisár.
"Veľmi na mňa zapôsobila reakcia občianskej spoločnosti na smrť týchto dvoch mladých ľudí. V rámci
mojich stretnutí z tých demonštrácií, pochodov a všetkých prejavov som nadobudol dojem, že títo ľudia
požadujú transparentnosť, zodpovednosť, slušnosť a kvalitnú žurnalistiku. Toto zaznelo v mnohých
rozhovoroch, ktoré som mal," dodal komisár Muižnieks.
Most-Híd: B. Bugár požiadal o zvýšenú policajnú ochranu
Bratislava 16. marca (TASR) - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár požiadal v piatok o
zvýšenú policajnú ochranu. Dostal totiž výhražné emaily vyzývajúce na likvidáciu jeho osoby a ľudí v jeho
okolí.
"Toto je cez čiaru. Takéto hrozby ani podpaľovanie straníckych centrál nemajú s ústavnosťou ani s
demokraciou nič spoločné. Sem vedú štvavé reči opozície. Som presvedčený, že toto nechce nikto ani na
námestiach," dodal.
V noci došlo aj k požiaru krajského sídla Smeru-SD v Žiline. Strana to označila za krok radikálov, ktorí
sa snažia zneužiť súčasnú politickú situáciu na destabilizáciu krajiny a demokratického systému, v ktorom
môže každý človek slobodne a bez strachu prezentovať svoj názor a zasadiť sa za jeho presadenie
demokratickými metódami. Takýto čin je podľa vládnej strany v demokratickom štáte neprijateľný.
"Vedenie strany, ako aj všetci poslanci NR SR, predstavitelia, členovia a sympatizanti tejto strany ho
jednoznačne odsudzujú," uvádza sa v stanovisku.
Smer-SD vyzval ľudí, ktorí chcú prezentovať svoj názor, aby tak urobili pokojným a demokratickým
spôsobom, a zároveň verejnosť, aby odsúdila prejavy násilia alebo trestných činov. "Veríme, že polícia sa
bude venovať aj tomuto prípadu a osoby zodpovedné za tento čin budú potrestané," dodala.
V spomínanej budove zasahovali hasiči okolo polnoci. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič
vážnejšie nestalo. Mala ho spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je prístavbou
budovy. "Príčinou vzniku požiaru bolo pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby," uviedla
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. V prípade požiaru už polícia
začala trestné stíhanie.
P. Pellegrini začal oficiálne rokovania o zostavení novej vlády
Bratislava 16. marca (TASR) - Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je poverený
zostavením novej vlády, začal v piatok oficiálne rokovania o tom, ako bude vyzerať zloženie nového
kabinetu. Tieto diskusie budú prebiehať počas celého víkendu.
"Už teraz môžem uistiť, že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to
bude vláda, ktorá bude pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude
vláda, ktorá upokojí situáciu v našej krajine," povedal Pellegrini.
Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, čo sa stalo v Žiline, kde došlo k požiaru budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária strany v Žiline. Tvrdí, že vždy rešpektoval a bude rešpektovať, aby každý z nás mohol
vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor.
"Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu.
A preto vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať, aby ste počas stretnutí na námestiach
nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu vyprovokovať, aby ste si na seba
dávali pozor a hlavne, aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako sa v demokratických krajinách
patrí. V zmysle našich zákonov a pravidiel slušného správania. Ešte raz vám za to všetkým už dopredu
ďakujem," odkázal Pellegrini v stanovisku.
Budúci premiér Peter Pellegrini nie je pri zostavovaní vlády časovo limitovaný. Už vo štvrtok (15.3.)
však novinárov i verejnosť uisťoval, že je jeho záujmom, "aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní a nie
týždňov či mesiacov".
Násilie nie je riešenie, reaguje Smer-SD na požiar krajskej kancelárie v Žiline
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Bratislava/Žilina 16. marca (TASR) - Je to krok radikálov, ktorí sa snažia zneužiť súčasnú politickú
situáciu na destabilizáciu krajiny a demokratického systému, v ktorom môže každý človek slobodne a bez
strachu prezentovať svoj názor a zasadiť sa za jeho presadenie demokratickými metódami. Pre TASR to
uviedol vládny Smer-SD ohľadom nočného požiaru budovy, v ktorej sídli krajská kancelária strany v
Žiline. Požiar bol podľa hasičov založený asi úmyselne.
Takýto čin je podľa vládnej strany v demokratickom štáte neprijateľný. "Vedenie strany, ako aj všetci
poslanci NR SR, predstavitelia, členovia a sympatizanti tejto strany ho jednoznačne odsudzujú," uvádza
sa v stanovisku.
Strana vyzvala ľudí, ktorí chcú prezentovať svoj názor, aby tak urobili pokojným a demokratickým
spôsobom. Zároveň vyzvala verejnosť, aby odsúdila prejavy násilia alebo trestných činov. "Veríme, že
polícia sa bude venovať aj tomuto prípadu a osoby zodpovedné za tento čin budú potrestané," dodala.
V spomínanej budove zasahovali hasiči okolo polnoci. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič
vážnejšie nestalo. Mala ho spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je prístavbou
budovy. "Príčinou vzniku požiaru bolo pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby," uviedla
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. V prípade požiaru už polícia
začala trestné stíhanie.
B. Bugár bude žalovať I. Matoviča za jeho výroky o korupcii a eurofondoch
Bratislava 16. marca (TASR) - Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár bude žalovať predsedu OĽaNO
Igora Matoviča za jeho vyhlásenia, keď hovoril, že Most-Híd v koalícii udržali miliardy z eurofondov. Pre
TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.
Matovič na štvrtkovej (15.3.) tlačovej konferencii vyhlásil, že pre skorumpované strany ako Smer-SD,
SNS, Most-Híd je jedinou motiváciou pre vstup do politiky a zostavenie vlády získať moc nad
eurofondami. "Most-Híd dostal do správy 7,1 miliardy eur z eurofondov. A tie zvyčajne končia u
kamarátov Bélu Bugára," povedal.
To je podľa Matoviča dôkaz, že Bugárovi išlo od začiatku o peniaze. "Zvíťazili peniaze, ako to u
skorumpovaných politikov zvyčajne býva. Lákadlo sedem miliárd eur, ktoré Bugár ako kráľ môže
rozdeľovať kamarátom, bolo dostatočne veľké na to, aby nás takýmto spôsobom zradil," dodal Matovič.
Šéf Obyčajných na podanie žaloby pre TASR v piatok reagoval, že "akýkoľvek názor a kroky
skorumpovaného zradcu Slovenska ma absolútne nezaujímajú".
Občianska spoločnosť rady vlády pre ľudské práva je za vyšetrenie vraždy Kuciaka
Bratislava 16. marca (TASR) - Členovia občianskej spoločnosti Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť podporujú zapojenie expertov Europolu do vyšetrovania vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Bez jej vyšetrenia nie je možné obnoviť dôveru občanov SR v
štát a jeho inštitúcie. Uvádza sa to vo vyhlásení občianskej spoločnosti, ktoré TASR poskytol
podpredseda spomínanej rady za občiansku spoločnosť Kálmán Petőcz.
"Násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je vážnym útokom na
slobodu prejavu, slobodu tlače, práva na informácie, na tie základné práva, bez slobodného uplatnenia
ktorých nemôže demokratický právny štát fungovať. Ani po troch týždňoch od vraždy a po rekonštrukcii
vlády sme nenadobudli presvedčenie, že existujú záruky skutočne nezávislého a efektívneho
vyšetrovania prípadu," uvádza sa vo vyhlásení občianskej spoločnosti. Aj preto žiadajú príslušné štátne
orgány, aby takéto záruky vytvorili.
Vo vyhlásení sa členovia zaoberajú aj terajšími zhromaždeniami. "Ľudia demonštrujúci za demokraciu,
za uplatnenie princípov právneho štátu, za ľudské práva, za slušné Slovensko však nie sú dav, ani
"ulica". Sú to ľudia tvoriaci uvedomelú občiansku spoločnosť. Majú demokratické právo kontrolovať moc a
volať ju na zodpovednosť. Nie oni sú ohrozením demokracie. Naopak, ohrozením demokracie sú javy,
proti ktorým protestujú: všadeprítomná korupcia, poklesnutá politická kultúra, absencia skutočne
nezávislých kontrolných inštitúcií a mechanizmov, katastrofálne slabá vymáhateľnosť práva, spupnosť
mocných," píše sa vo vyhlásení.
Členovia občianskej spoločnosti sa poďakovali ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) za
jej doterajšiu činnosť. "Naďalej trváme na dôslednom presadzovaní princípov právneho štátu a dôslednej
implementácie ducha a litery všetkých ľudskoprávnych záväzkov SR," uzavreli.
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V centre Bratislavy bude kvôli zhromaždeniu obmedzená doprava
Bratislava 16. marca (TASR) - V centre Bratislavy bude v piatok popoludní kvôli zhromaždeniu Za
slušné Slovensko obmedzená doprava. V čase od zhruba 16.30 h do ukončenia zhromaždenia bude
obmedzená osobná doprava ako aj mestská hromadná doprava na Námestí SNP, ale aj v priľahlých
uliciach Starého mesta, najmä na Klobučníckej, Uršulínskej, Špitálskej, Štúrovej, Jesenského a Medenej
ulici a na Hurbanovom námestí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Bratislave Veronika Slamková.
"Vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach odporúčame, aby si do 16.30 h
preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné," uviedla
policajná hovorkyňa.
Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky dopravnej polície podľa
vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby rešpektovali
pokyny polície a pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu," upozornila.
Po ukončení verejného zhromaždenia je nevyhnuté rátať s prípadnými dopravnými obmedzeniami v
lokalitách ako napríklad okolie Hodžovho námestia, Kamenného námestia či Špitálskej ulice. "Zároveň
upozorňujeme chodcov, že vzhľadom na veľký počet zhromaždených osôb môžu počas konania
verejného zhromaždenia nastať problémy aj pri pešom presune cez Námestie SNP, a preto je potrebné
využiť na tento účel priľahlé ulice," uzavrela Slamková.
Opozícia stiahla podpisy, mimoriadna schôdza nebude
Bratislava 16. marca (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, ktorá sa mala uskutočniť v
pondelok (19.3.) s cieľom vysloviť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveru, nebude. Opoziční
poslanci, ktorí rokovanie iniciovali, na piatkovom zasadnutí grémia informovali, že podpisy sťahujú. Pre
TASR to uviedol hovorca sekretariátu predsedu Národnej rady SR Tomáš Kostelník.
"Urobíme všetky kroky, aby táto schôdza nebola. Lebo nemá žiadnu logiku odvolávať premiéra, ktorý
demisiu podal a bola aj prezidentom Andrejom Kiskom prijatá," povedal ešte vo štvrtok (15.3.) pre TASR
podpredseda SaS Ľubomír Galko.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, a že kabinet stratil legitimitu.
Na rokovaní grémia informovali i o priebehu rekonštrukcie parlamentného bufetu a jedálne, ktoré sú
zatvorené už od jesene. Podľa Kostelníka by sa mali opätovne otvoriť v máji.
Polícia: Začala trestné stíhanie v prípade požiaru budovy Smeru-SD v Žiline
Žilina 16. marca (TASR) - Okolo polnoci zasahovali v Žiline hasiči pri požiari budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária Smeru-SD. Potvrdil to pracovník operačného strediska krajského hasičského a
záchranného zboru v Žiline.
V budove na Komenského ulici sídlia aj poslanecké kancelárie primátora Žiliny Igora Chomu či
podpredsedu strany Juraja Blanára. Podľa informácií TASR sa pri požiari, ktorý niekto založil úmyselne,
nič vážnejšie nestalo. Požiar mala spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je
prístavbou budovy.
Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), po príchode
na miesto požiaru sa zistilo, že horí časť strechy a je zadymené podkrovie. "Hasičom sa požiar podarilo
dostať pod kontrolu do dvadsiatich minút od príchodu a úplne zlikvidovať pred druhou hodinou ráno,"
spresnila. Na spomínanej budove sa objavil aj nápis "Zlodeji. Vasky Jugent".
Podľa informácií HaZZ pri požiari zasahovalo desať hasičov so štyrmi kusmi techniky z hasičskej
stanice v Žiline. V prípade požiaru už polícia začala trestné stíhanie.
V Žiline v noci horela budova, v ktorej sídli krajská kancelária Smeru-SD
Žilina 16. marca (TASR) - Okolo polnoci zasahovali v Žiline hasiči pri požiari budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária Smeru-SD. Potvrdil to pracovník operačného strediska krajského hasičského a
záchranného zboru v Žiline.
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V budove na Komenského ulici sídlia aj poslanecké kancelárie primátora Žiliny Igora Chomu či
podpredsedu strany Juraja Blanára. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič vážnejšie nestalo. Požiar
podľa zistení TASR založil niekto úmyselne. Podľa informácii TA3, na budovu niekto nastriekal nápis
zlodeji.
Ľudia vyjdú opäť do ulíc za slušné Slovensko a vyšetrenie vraždy J. Kuciaka
Bratislava 16. marca (TASR) - V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a ďalších desiatkach miest na
Slovensku i v zahraničí vyjdú v piatok podvečer ľudia do ulíc. Konať sa tu budú od 17.00 h zhromaždenia
Postavme sa za slušné Slovensko. Ich organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň chcú na Slovensku predčasné
parlamentné voľby, keďže podľa nich odchod premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka z
funkcií nestačí.
Zhromaždenia majú podľa organizátorov opäť pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby
žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na
organizovaný zločin. "Potrebujeme novú šancu pre slušné a spravodlivé Slovensko, a preto požadujeme
predčasné voľby. Toto je momentálne jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát. Jediná
možnosť, ako vrátiť politike slušnosť," píšu organizátori. Tí zároveň žiadajú vyšetrenie vraždy Kuciaka a
jeho snúbenice za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré
novinár poukázal.
Ľudia vyjdú do ulíc v piatok v zhruba 30 mestách na Slovensku a 18 mestách v zahraničí, medzi
ktorými je napríklad New York, Londýn, Paríž či Praha. Najväčšia účasť sa očakáva v Bratislave.
Dopravný podnik Bratislava cestujúcich upozorňuje, že na Námestí SNP, kde sa bude podujatie od 17.00
h konať, a v jeho okolí budú operatívne odklonené linky MHD. Ľudia musia počítať aj s dopravnými
obmedzeniami.
Zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné Slovensko sa konali vo viacerých slovenských i
zahraničných mestách aj minulý piatok. V Bratislave to bola najväčšia demonštrácia v ére samostatného
Slovenska a zúčastnili sa na nej desaťtisíce ľudí.
Peter Pellegrini/foto: UPPSRIIPellegrini nie je pri zostavení vlády časovo limitovaný,výsledok sľubuje
čoskoro
Bratislava 15. marca (TASR) - Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nie je pri zostavovaní vlády
časovo limitovaný. Vyplýva to z Ústavy SR.
Pellegrini však vo štvrtok novinárov i verejnosť uisťoval, že je jeho záujmom, "aby zmeny vo vláde
nastali v priebehu dní a nie týždňov či mesiacov".
Jeho slová potvrdila vo štvrtok i ministerka spravodlivosti v demisii Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá
naznačila, že zostavenie novej vlády by mohlo byť známe už budúci týždeň.
Nová vláda má potom od vymenovania prezidentom lehotu 30 dní na to, aby sa so svojím programom
uchádzala o dôveru v parlamente, podporiť ju musí nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady SR,
čiže aspoň 76 členov snemovne.
I. Matovič: Boli by sme radi, keby situácia neodradila ľudí od protestov
Bratislava 15. marca (TASR) - Hnutie OĽaNO by bolo rado, keby súčasná politická situácia neodradila
ľudí od ďalších zhromaždení, ktoré sa uskutočnia naprieč celým Slovenskom i v zahraničí už tento piatok
(16.3.). Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič verí, že táto situácia ľudí nezlomí a prídu do ulíc v ešte
hojnejšom počte. Uviedol to počas štvrtkového brífingu v Bratislave.
"Nebyť ľudí na námestiach, Robert Fico (Smer-SD) by zo svojej funkcie nikdy neodišiel. Oplatí sa
bojovať. To, že podal demisiu, je zásluhou ľudí z ulice," povedal poslanec NR SR Gábor Grendel
(OĽaNO). Matovič poznamenal, že Fico, Andrej Danko a Béla Bugár "ponížili a oklamali človeka, ktorý
túži po čistej politike." Podľa neho je to na ľuďoch, či povedia jasné nie. "Boli by sme radi, keby to ľudí
neodradilo od protestov. My ako opozícia máme obmedzené možnosti. Jediní, ktorých sa títo ľudia boja,
sú pokojne demonštrujúci ľudia na uliciach," uviedol Matovič. Podľa neho nemôže byť slušná časť
Slovenska ticho.
Líder hnutia OĽaNO sa dotkol aj bývalého predsedu vlády Fica a jeho nového nástupcu Petra
Pellegriniho (Smer-SD). "Fico s Kaliňákom si dosadia bábky, ktoré budú ovládať," poznamenal Matovič.
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Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej Fico priznal, že Slovensko je v
kríze. "Namiesto toho, aby hľadal riešenia, obviňoval opozíciu alebo novinárov. V podstate je jedno, či
bude premiérom Fico alebo niekto iný z jeho strany," povedala. Poslanec NR SR Ján Budaj (OĽaNO) si
myslí, že Pellegrini bude len "bábkou, ktorá bude plniť úlohy Fica".
Remišová zároveň doplnila, že hnutie OĽaNO chce naďalej vyšetriť vraždu investigatívneho novinára
Jána Kuciaka. "Na to však potrebujeme vymeniť policajného prezidenta Tibora Gašpara," poznamenala.
Podľa Matoviča Béla Bugár (Most-Híd) svojim rozhodnutím zradil množstvo ľudí. "Situáciu vyriešil vo
svoj prospech a v obrovský neprospech svojich voličov, ale aj celého Slovenska," uzavrel Matovič.
Politika: Mimoriadna schôdza o odvolaní premiéra v pondelok nebude
Bratislava 15. marca (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, ktorá sa mala uskutočniť v
pondelok (19.3.) s cieľom vysloviť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveru, nebude. Keďže šéf
kabinetu abdikoval sám, opozícia ako iniciátor rokovania svoj návrh stiahne.
"Spojíme sa s partnermi z OĽaNO a Sme rodina a urobíme všetky kroky, aby táto schôdza nebola.
Lebo nemá žiadnu logiku odvolávať premiéra, ktorý demisiu podal a bola aj prezidentom Andrejom
Kiskom prijatá," povedal pre TASR podpredseda SaS Ľubomír Galko.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.
Ako u nás padali vlády
L. Žitňanská sa po odchode z ministerstva vráti do parlamentu
Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia
Žitňanská sa po odchode z ministerskej funkcie vráti do Národnej rady SR, kde bude pôsobiť ako
poslankyňa v klube svojej materskej strany. Žitňanská to uviedla na štvrtkovom brífingu na ministerstve
spravodlivosti, ktorý sa uskutočnil po demisii vlády.
"V prvom rade som sa rozhodla nepokračovať preto, že som dospela k presvedčeniu, že túto, ale ani
novú vládu už neviem reprezentovať," uviedla Žitňanská na konci svojho tretieho mandátu. "Moje
rozdielne postoje aj s SNS, ale aj s časťou Smeru-SD mi dnes už neumožňujú plniť očakávania
verejnosti, ktoré sú na mňa kladené," vysvetlila.
Ministerka pripomenula, že protfólio jej ministerstva je široké a zahŕňa aj otázky ľudských práv,
kultúrno-etické otázky a otázky dôveryhodnosti inštitúcií ako takých. "Na čisto technokratický výkon
funkcie ministerky spravodlivosti som nebola nastavená," zdôvodnila.
Druhým dôvodom pre nepokračovanie vo funkcii pre Žitňanskú bol, že považuje za správne, že
premiér Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu po udalostiach, ktoré sa odohrali po vražde novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žitňanská to považuje za dôležité v tejto situácii.
"Tretím dôvodom je, a tu si uvedomujem, že môžem byť v rozpore s veľkou časťou verejnej mienky, si
myslím, že je to nateraz lepšie riešenie ako rýchle predčasné voľby," uviedla s tým, že sa tak vytvára
šanca pre všetkých.
Žitňanská podľa jej slov po odchode z ministerskej funkcie ešte nevie, ako bude vyzerať jej ďalšia
budúcnosť, musí si to rozmyslieť. Na otázku, či podporí v parlamente novú vládu a jej program uviedla, že
nemá problém podporiť veci, ktoré už raz podporila. Po návrate do parlamentu ju podľa jej slov bude
zaujímať vízia novej vlády.
Medializovanú informáciu, že by sa jej nástupkyňou mohla stať štátna tajomníčka ministerstva Mária
Kolíková, nevylúčila, je to však podľa nej menej pravdepodobné ako pravdepodobné.
"Ja som dostala priestor rozhodnúť sa," reagovala Žitňanská na informáciu predsedu Mosta-Híd Bélu
Bugára, ktorý uviedol, že odchod ministerky je výsledkom dohody v koalícii. "Mala som priestor medzi
viacerými variantmi na rozhodnutie, čiže toto je výsledkom môjho rozhodnutia," vysvetlila s tým, že sa
rozprávala o tejto veci s predsedom strany, a ten na ňu nevyvíjal žiaden tlak. "Ja som pri tých koaličných
rokovania nebola," odvetila na otázku, či niektorý z koaličných partnerov požadoval jej neúčasť v budúcej
vláde.
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Ak Most-Híd nominuje Á. Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci
Bratislava 15. marca (TASR) - V prípade, že strana Most-Híd nominuje doterajšieho ministra dopravy
Árpáda Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
ministerstva dopravy Karolína Ducká.
Érsek takto reagoval na aktuálnu situáciu po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) podal vo štvrtok
do rúk prezidenta Andreja Kisku svoju demisiu. Abdikáciu podala aj jeho vláda, ministri však budú
vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.
Poverenie na jeho zostavenie si od prezidenta prevzal doterajší vicepremiér pre investície a
informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový
kabinet podporia.
Fico sa rozhodol abdikovať po dvojtýždňovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najskôr odstúpil z funkcie ministra kultúry Marek Maďarič
(Smer-SD), neskôr abdikáciu ohlásil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).
R. Sulík: R. Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva
Vláda, ktorú má vytvoriť budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), nebude podľa predsedu opozičnej
strany SaS Richarda Sulíka nová. "Robert Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva," vyhlásil Sulík na
štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Veľmi jasným signálom toho, že to tak bude, bola podľa Sulíka tlačová konferencie Pellegriniho po
tom, ako ho prezident poveril zostavením vlády. Pellegrini na nej podľa šéfa liberálov nepovedal ani
slovo, naopak bývalý premiér podľa Sulíka uviedol, že nikam neodchádza.
Fico tak podľa predsedu SaS neopúšťa vládu pre svoje poľutovaniahodné skutky. "Napríklad preto,
lebo na stretnutia so zahraničnými partnermi na najvyššej úrovni zobral dámu pochybnej povesti, alebo
preto, lebo má jeho vláda na svedomí množstvo škandálov, eurofondových rozkrádaní alebo preto, že by
býval v byte daňového podvodníka," opísal Sulík.
Fico je podľa neho na odchode z vlády preto, aby mohlo naďalej pokračovať masívne a beztrestné
rozkrádanie verejného majetku. "Aby sa mohli dokončiť začaté kšefty, trebárs na ministerstve obrany, aby
organizovaný zločin mohol do našej spoločnosti ešte hlbšie zapustiť svoje chápadlá a totálne ju
ovládnuť," dodal šéf liberálov. Za danej situácie by totiž podľa neho každý bezúhonný politik s čistými
úmyslami zvolil jediné poctivé riešenie, ktorým sú predčasné voľby.
Predseda strany Most-Híd Béla Bugár pritom podľa Sulíka v súčasnosti zapredal demokratické
Slovensko a urobil to už druhýkrát. Najprv sa tak podľa neho stalo po voľbách v roku 2016, keď s Ficom
vstúpil do vlády, hoci pred voľbami tvrdil, že cieľom Mosta-Híd je vymeniť Smer-SD a zabezpečiť, aby tu
nevznikla vláda Smeru-SD. Dnes podľa Sulíka zradil Bugár Slovensko druhýkrát, lebo stranu Smer-SD
drží vo vláde. Hoci ľuďom vravel, že jeho strane ide o predčasné voľby. "Bohapusto klamal," zdôraznil
Sulík.
Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bola podľa predsedu SaS
katalyzátorom obrovskej nespokojnosti občanov, ktorá dlho vrela. "Vyplávali na povrch rôzne špinavosti a
naďalej sa tak deje, pomaly v dennom takte. A teraz sa máme uspokojiť s tým, že v duchu `škatule, hýbte
sa' Fico s Robertom Kaliňákom odídu do parlamentu a budú naďalej riadiť túto korupčnú chobotnicu?"
položil otázku Sulík.
Občania na námestiach sa podľa neho jasne vyjadrili a chcú predčasné voľby. "Toto je jediné poctivé
a férové riešenie pre všetkých," dodal. Verí tak, že požiadavka na uskutočnenie predčasných volieb
zaznie aj tento piatok, 16. marca, na zhromaždeniach. "Každý, kto môže a kto chápe, že predčasné voľby
sú absolútne kľúčovým krokom na výmenu tejto skorumpovanej vlády, je na pokojných demonštráciách
vítaný," apeloval Sulík.
Každý hlas na námestiach má totiž podľa neho veľkú silu. Pretože už v minulosti sa podľa Sulíka
ukázalo, že to, na čo Fico naozaj počúva, je "ulica".
R. Fico: Novému premiérovi budem držať chrbát a tlačiť na priority Smeru-SD
foto: Dalito.skBratislava 15. marca (TASR) - Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) chce byť ako
predseda Smeru-SD aktívny v politickom živote. Prezidenta SR Andreja Kisku, opozíciu i verejnosť uistil,
že nikam neodchádza.
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Kiskovi poďakoval za spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD)
zablahoželal s tým, že mu bude držať chrbát. Fico zdôraznil, že jeho demisia bola suverénna.
Stále je presvedčený, že predčasné voľby by neboli dobrým riešením. "Pretože by to pre krajinu bolo
nestabilné, predstavte si tých pánov a dámy z opozície, ktorých nebudem osobne menovať, ako by
vládli," povedal Fico s tým, že by to bolo pre Slovensko nedobrým riešením.
Ako bývalý premiér chce Pellegrinimu držať chrbát a tlačiť na priority Smeru-SD. Ako šéf najsilnejšej
politickej strany na Slovensku naďalej plánuje garantovať jasnú proeurópsku orientáciu štátu.
"Urobíme všetko v koaličnej rade, ktorá sa stretne v krátkom čase, aby nový premiér mohol pánovi
prezidentovi priniesť nejaký návrh, ktorý bude riešiť, kto každý by mohol byť v novej vláde," uviedol Fico.
Šéf Smeru-SD sa spolieha na Pellegriniho profesionalitu, označil ho za osobného priateľa. "Budeme mu
všetci pomáhať," uistil.
Fico uznal, že s Kiskom mali v mnohých oblastiach rôzne názory, no v téme zahraničnej politiky sa
zhodli. "A ja budem stále politicky aktívny, možno sa čoskoro uvidíme na nejakej tlačovej konferencii,"
odkázal novinárom.
J. Marušiak: R. Fico si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv
Bratislava 15. marca (TASR) - Robert Fico (Smer-SD), ktorý doručil vo štvrtok prezidentovi SR
Andrejovi Kiskovi demisiu, si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv. Pre TASR to uviedol politológ
Juraj Marušiak.
Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).
Urobil tak potom, ako prijal demisiu doterajšieho premiéra Fica. "Zmena, ktorá sa udiala, sa stala
ústavnou cestou. Viem si predstaviť, že mnoho ľudí to neuspokojilo a väčšia časť voličov Most-Híd to
môže považovať za veľmi protichodný signál v porovnaní s tým, čo Most vyhlasoval niekoľko dní predtým.
Na druhej strane nevieme presne, aká bola neformálna časť dohôd na republikovej rade strany," povedal
Marušiak.
Politológ tvrdí, že požiadavka predčasných volieb "bola veľmi silná aj na premiéra." Podľa neho pri
tvorbe novej vlády sa budú musieť dohodnúť politické strany, ktoré sa budú podieľať na tvorbe vládnej
koalície. "Majú 79 podpisov a ostatné veci sú výsledkami personálnych dohôd. Možno dôjde aj k nejakým
posunom," dodal s tým, že existuje aj možnosť, že sa politické strany nedohodnú.
Marušiak pripomenul, že Pellegrini má za sebou "pomerne úspešné pôsobenie na čele NR SR, ale na
druhej strane má za sebou nie veľmi úspešné pôsobenie na poste ministra školstva, kde sa dostal do
konfliktu s akademickou obcou."
Výzvu politickým predstaviteľom podpísalo viac ako 140 osobností a aktivistov
Bratislava 15. marca (TASR) - Viac ako 140 slovenských osobností a aktivistov podpísalo výzvu
adresovanú politickým predstaviteľom k aktuálnej politickej situácii v krajine. V súvislosti s ňou a s
vyšetrovaním vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej
žiadajú kompetentných o naplnenie niekoľkých svojich požiadaviek. TASR o tom informovala
spoluautorka výzvy Zuzana Wienk.
Jednou z požiadaviek je odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora
Dušana Kováčika, čím by sa obnovila stratená dôvera v dané inštitúcie. Dočasní zástupcovia by zároveň
mali byť vybratí v otvorenom procese s jasnými kritériami, pričom by mali mať preukázateľné skúsenosti,
vysokú odbornosť a morálny kredit. Vo výzve sa ďalej uvádza, že podobné hodnoty by mal mať aj človek,
ktorý by zasadol na post ministra vnútra.
Signatári sa na zodpovedné inštitúcie obracajú aj so žiadosťou o prijatie opatrení na ozdravenie
polície, prokuratúry a súdov. "Zástupcovia odborných organizácií medzi nami sú pripravení v krátkom
čase predložiť súbor návrhov pre také opatrenia a vstúpiť do dialógu o ich prijatí," píšu signatári. Tí tiež
žiadajú vedenie generálnej prokuratúry, aby zabezpečilo mimoriadny dohľad nad vyšetrovaním nielen
dvojnásobnej vraždy, ale aj prípadov, na ktoré novinár upozornil.
Výzvu podpísalo 145 osobností a aktivistov. Zastúpenie majú umelci, akademici, právnici, podnikatelia
či predstavitelia občianskej spoločnosti. Je medzi nimi napríklad umelecký šéf Divadla Astorka Marián
Amsler, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová, riaditeľ
O2 Peter Gažík, bývalý sudca Ústavného súdu a Súdneho dvora EÚ Ján Klučka, riaditeľka Občan,
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demokracia a zodpovednosť Šarlota Pufflerová, člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Juraj Rizman, právnička a zároveň riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová, riaditeľka
neziskovej organizácie Centra pre filantropiu Zuzana Thullnerová, sociológ Michal Vašečka či občiansky
aktivista Pavol Demeš.
F. ŠEBEJ ODCHÁDZA Z PARLAMENTU, VZDAL SA MANDÁTU
Bratislava 15. marca (TASR) - František Šebej (Most-Híd) odchádza z parlamentu, vzdal sa mandátu
poslanca. Oznámil to na sociálnej sieti. Bližšie informácie zatiaľ neposkytol.
Líder Mosta-Híd Béla Bugár dopoludnia na tlačovej konferencii informoval, že podporu novej vláde
pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) podpísalo všetkých 14 poslancov Mosta-Híd, teda aj Šebej.
"Pánovi Františkovi Šebejovi v mene vedenia strany a poslaneckého klubu ďakujeme za dlhoročnú
prácu v NR SR, zároveň oceňujeme, že sa rozhodol zotrvať v strane Most-Híd," odkázala hovorkyňa
strany Klára Debnár.
František Šebej pôsobil ako predseda Zahraničného výboru NR SR. Z radov koalície patril napr. k
najväčším kritikom vystúpenia predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) v ruskej Štátnej dume. Šebeja v
parlamente nahradí starosta obce Vydrany László Balódi.
I. Korčok ministerské ambície nemá, M. Lajčák svoje pôsobenie nekomentuje
Bratislava 15. marca (TASR) - Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok nemá ministerské
ambície. To, či bude v budúcej vláde pokračovať na poste štátneho tajomníka, je podľa neho na
rozhodnutí vlády. Pre TASR to povedal hovorca ministerstva Peter Susko.
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nekomentoval, či je pripravený
pokračovať vo funkcii šéfa rezortu aj po rekonštrukcii vlády. Rozhodnutie Roberta Fica (Smer-SD) vníma
ako "krok, ktorého cieľom je stabilizovať situáciu na Slovensku".
Profil Petra Pellegriniho
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRBratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra
Petra Pellegriniho. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.
Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty
banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) - odbor financie, bankovníctvo, investovanie - a
Ekonomickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.
V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako asistent poslanca NR SR. V parlamentných voľbách v roku 2006
bol prvýkrát zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Smer-SD.
V období rokov 2006-2010 pracoval vo funkcii predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a
informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR, ktorého bol členom. Zároveň bol
členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom
Mandátového a imunitného výboru NR SR.
Poslancom NR SR sa stal aj v roku 2010 a pôsobil ako člen v parlamentom Výbore pre financie a
rozpočet a člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.
Do tretice bol zvolený za poslanca parlamentu aj v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012.
Stal sa štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR.
Tento post zastával do roku 2014. Keď prezident SR Andrej Kiska prijal 3. júla 2014 demisiu Dušana
Čaploviča, vymenoval Petra Pellegriniho do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pôsobil v nej do 25. novembra 2014, kedy nahradil odstupujúceho Pavla Pašku (Smer-SD) vo funkcii
predsedu NR SR.
Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa Pellegrini stal podpredsedom vlády pre investície a
informatizáciu. Takisto bol 7. marca 2018 dočasne poverený vedením rezortu kultúry namiesto Mareka
Madariča, ktorý sa vzdal svojej funkcie.
Pellegrini je podpredsedom strany Smer-SD a okresným šéfom strany v Banskobystrickom kraji.
BRIEF: R. FICO: NIKAM NEODCHÁDZAM, V POLITIKE BUDEM AKTÍVNY
Bratislava 15. marca (TASR) - Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) chce byť ako predseda
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Smeru-SD aktívny v politickom živote. Prezidenta SR Andreja Kisku, opozíciu i verejnosť uistil, že nikam
neodchádza. Kiskovi poďakoval za spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu
(Smer-SD) zablahoželal s tým, že mu bude držať chrbát.
Profil odstupujúceho premiéra Roberta Fica
Robert Fico na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 2017/foto: ÚV SRBratislava 15.
marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico podal demisiu. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.
Predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Robert Fico sa narodil 15. septembra 1964 v Topoľčanoch.
V roku 1986 vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V rokoch
1987-1988 absolvoval justičnú prax a justičné skúšky, odbornú kvalifikáciu pre výkon funkcie sudcu.
Profesionálne sa orientoval hlavne na oblasť trestného práva a problematiku ľudských práv.
Absolvoval postgraduálne štúdium (1988-1992) na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV)
v oblasti Trestné právo a získal titul kandidáta vied (CSc.). V roku 2002 sa habilitoval na docenta.
Pracoval na Právnickom inštitúte Ministerstva spravodlivosti SR ako vedecký pracovník v oblasti
trestného práva a v rokoch 1992-1995 ako zástupca riaditeľa inštitútu.
V rokoch 1994-2000 pôsobil Fico ako agent pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom
pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva.
Politické začiatky Fica sú spojené s Komunistickou stranou Slovenska (KSS, 1987-1990). Po vzniku
Strany demokratickej ľavice (SDĽ, 1990) sa stal jej členom a v rokoch 1996-1999 bol jej podpredsedom.
Potom, ako sa SDĽ stala súčasťou širokej koalície v prvej vláde Mikuláša Dzurindu, rozhodol sa Fico
založiť vlastnú stranu. Dňa 29. októbra 1999 predstavil nový politický subjekt s názvom Smer, stal sa jeho
predsedom a tento post v strane zastáva dodnes.
Poslancom slovenského parlamentu bol Fico od roku 1992. V predčasných parlamentných voľbách v
júni 2006 jeho strana zvíťazila so ziskom 29,14 percenta a Fico bol vymenovaný za predsedu koaličnej
vlády SR (Smer-SD, Slovenská národná strana - SNS, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
ĽS-HZDS).
Júnové parlamentné voľby v roku 2010 strana Smer-SD vyhrala s výsledkom 34,79 percenta hlasov,
Fico nezložil vládu, ako predseda opozičnej strany sa stal podpredsedom Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR).
V predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012 Smer-SD opäť zvíťazil so ziskom 44,41
percenta hlasov. Vznikla jednofarebná vláda, Fico sa stal jej predsedom.
Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016 a v ktorých zvíťazila strana Smer-SD so
ziskom 28,28 percenta hlasov oprávnených voličov (49 poslaneckých kresiel), prezident SR Andrej Kiska
9. marca 2016 poveril Fica zostavením novej slovenskej vlády. Spolu so Slovenskou národnou stranou
(SNS), stranami Most-Híd a #Sieť podpísali dohodu o spoločnej koalícii pri vytvorení vlády SR.
V decembri 2013 oznámil Fico svoj záujem kandidovať na post prezidenta SR. Dňa 15. marca 2014 so
ziskom 28 percent hlasov postúpil do druhého kola prezidentských volieb. V ňom mu voliči odovzdali 40,6
percenta hlasov, čo nestačilo na víťazstvo (úspešnejší kandidát Andrej Kiska získal 59,4 percenta
hlasov).
R. Fico podal demisiu, P. Pellegrini má poverenie zostaviť novú vládu
foto: Dalito.skBratislava 15. marca (TASR) - Robert Fico (Smer-SD) skončil vo funkcii predsedu vlády
SR. Svoju demisiu podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku. Abdikáciu podala aj jeho vláda,
ministri však budú vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.
Poverenie na jeho zostavenie si z rúk Kisku prevzal vicepremiér pre investície Peter Pellegrini
(Smer-SD). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový kabinet podporia.
Fico sa rozhodol abdikovať po dvojtýždňovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najskôr odstúpil z funkcie ministra kultúry Marek Maďarič
(Smer-SD), neskôr abdikáciu ohlásil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).
Republiková rada koaličnej strany Most-Híd však v pondelok (12.3.) prijala uznesenie, že buď sa s
partnermi dohodnú na predčasných voľbách, alebo odídu z koalície. Zároveň tam bola aj veta, ktorá dala
predsedníctvu mandát konať, ak sa situácia vyvinie inak. Po rozhodnutí Fica abdikovať sa tak bugárovci
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rozhodli v koalícii zostať.
Fico svoj odchod podmienil troma požiadavkami: aby bol nový premiér nominovaný Smerom-SD, aby
prezident rešpektoval výsledky parlamentných volieb z roku 2016 a aby rešpektoval súčasnú koaličnú
zmluvu. Svojimi podpismi už vyjadrili budúcej vláde podporu všetci poslanci Mosta-Híd, Smeru-SD aj
SNS. Fico bude naďalej pôsobiť ako predseda Smeru-SD.
KDH hovorí o možnosti referenda, SMK o sklamaní Maďarov na Slovensku
Bratislava 15. marca (TASR) - Rozsiahlou rekonštrukciou vlády dôjde iba k zmene figúrok a pre
Slovensko sa tým nič nevyrieši, zhodujú sa mimoparlamentné KDH a SMK.
Nová vláda bude podľa nich pokračovať v doterajšej činnosti, len pod iným názvom, čo označili za
nevhodné. KDH preto ešte hovorí o možnosti referenda. SMK je zo situácie z posledných dní sklamaná.
Mimoparlamentné Progresívne Slovensko je za spoločnú opozičnú dohodu.
Šéf KDH Alojz Hlina tvrdí, že ľudia nemusia v tejto situácii cítiť úplnú beznádej. KDH hovorí o možnosti
referenda, na základe ktorého by došlo k skráteniu volebného obdobia. O tejto téme by sa preto podľa
neho malo debatovať v opozícii.
"Chceme sa o tom baviť s opozičnými kolegami," uviedol vo štvrtok Hlina na tlačovej konferencii.
Zatiaľ nevedel povedať, či si tento návrh opozícia osvojí. S jedným z jej predstaviteľov sa však už KDH
stretlo, o konkrétnych výstupoch však hnutie nechcelo nič bližšie povedať. KDH si stále stojí za tvrdením,
že najpoctivejším riešením sú v súčasnej politickej situácii predčasné voľby.
Štvrtkové rozhodnutie vládnych predstaviteľov o rozsiahlej rekonštrukcii vlády sa podľa SMK
negatívne dotýka aj Maďarov na Slovensku. "Pretože zotrvanie prepadnutej koalície umožnili politici
maďarskej vládnej strany porušujúc tak svoje vyhlásenie spred dvoch dní," povedala Helena Fialová z
SMK s tým, že to vyvolalo nespokojnosť aj v maďarskej spoločnosti na Slovensku. SMK dodáva, že chce
pokračovať v debatách so stranami demokratickej opozície o možnostiach budúcej spolupráce.
Progresívne Slovensko zase avizuje rokovania s najväčšou opozičnou stranou SaS o spoločnej
dohode demokratickej opozície. Tvrdí, že "momentálne sme v situácii, keď sa demokratické strany musia
povzniesť nad ideové či osobné spory s tým, že ľuďom treba ponúknuť jasný plán a dôveryhodnú
alternatívu".
BRIEF: A. KISKA: PETRA PELLEGRINIHO POVERÍM ZOSTAVENÍM NOVEJ VLÁDY
Prezident SR Andrej Kiska/foto: KP SRPrezident: P. Pellegriniho poverím zostavením novej vlády
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska poverí súčasného vicepremiéra Petra
Pellegriniho (Smer-SD) zostavením novej vlády, ak mu súčasný kabinet doručí demisiu. Vyhlásil to pred
novinármi potom, ako mu Pellegrini doniesol 79 podpisov poslancov podporujúcich nový kabinet.
Abdikáciu súčasného kabinetu príjme.
Prezident zároveň poukázal na to, že Ústava SR podmieňuje demisiu premiéra jedinou požiadavkou,
a tým je doručenie demisie. "Privítal by som, aby pri tak vážnom ústavnom úkone všetci konali iba na
základe ústavy. Zavolal som si preto dnes napoludnie lídrov koaličných strán, aby som im to pripomenul,"
povedal na margo podmienok, ktoré si pred podaním demisie kladie Robert Fico (Smer-SD).
Kiska uznal, že v súčasnosti neexistuje v NR SR väčšina 90 poslancov, ktorá by rozhodla o skrátení
volebného obdobia a vyhlásení predčasných volieb. A neexistuje ani iná jednoduchá väčšina potrebná na
vládnutie. "Včera večer som prijal lídrov koaličných strán. Informovali ma, že vláda Roberta Fica je
pripravená podať demisiu. Zároveň vyjadrili vôľu pokračovať naďalej ako koaliční partneri. Informovali ma,
že majú podporu parlamentnej väčšiny k zostaveniu novej vlády pod vedením Petra Pellegriniho,"
rekapituloval prezident.
Zároveň konštatoval, že po dvoch týždňoch medzinárodnej hanby, masových protestov a popierania
politickej zodpovednosti sme opäť na začiatku. "Rozumiem tomu, že atmosféra za tieto dva týždne sa tak
vyhrotila, že ani demisia ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a Roberta Fica nemusí byť pre
verejnosť dostatočným signálom, aby ukončili protesty," dodal.
CELÉ VYHLÁSENIE PREZIDENTA ANDREJA KISKU
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRKandidátom Smeru-SD na premiéra je Peter Pellegrini
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Bratislava 15. marca (TASR) - Kandidátom Smeru-SD na nového predsedu vlády je vicepremiér Peter
Pellegrini. Ten to oznámil potom, ako prezidentovi Andrejovi Kiskovi doručil podpisy 79 poslancov NR
SR, ktorí podporujú novú vládu po ohlásenej abdikácii šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD).
Podľa Pellegriniho o 14. hodine zasadne vláda, ktorá odobrí vlastnú demisiu. Následne o 14.30 hod.
by sa mal Pellegrini už aj s Ficom vrátiť ku Kiskovi. Prezident prijme abdikáciu Roberta Fica a do čela
vlády vymenuje Pellegriniho. "Je to nesmierne náročné a priznám sa, že som dve noci poriadne nespal.
Na druhej strane takúto ponuku som prijal a prijmem, ak má poverí pokusom zostaviť novú vládu
prezident SR," uistil Pellegrini.
Podľa jeho slov rozdelenie ministerstiev medzi Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd by v novom kabinete
malo zostať zachované tak, ako je to v aktuálnej koaličnej zmluve. V kabinete však dôjde k personálnym
zmenám, tie ale Pellegrini zatiaľ nekonkretizoval. "Všetko uvidíme v nasledujúcich hodinách," uistil.
Pellegrini priznal, že v Smere-SD nebol jediný v hre o post nového premiéra. "Pre mňa je to obrovská
česť, ale aj obrovský záväzok, že nakoniec tú ponuku dali mne," poznamenal.
Na otázku, či bude vymenený aj policajný prezident Tibor Gašpar, Pellegrini odvetil, že je potrebné si
počkať na nového ministra vnútra a jeho návrhy. "Počkajme si, či sa dnes udeje to, čo sa udiať má a ak
áno, nastane proces rekonštrukcie vlády. Ak poverenie na jej zostavenie dostanem, tak je naším
záujmom, aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní, nie týždňov či mesiacov," dodal.
Svetové médiá: Ficova ponuka je zlý vtip, Fico stratil kontakt s realitou
O médiách.com: Svetové médiá: Ficova ponuka je zlý vtip, Fico stratil kontakt s realitou
I. Mikloš: B. Bugár ma neprekvapil, R. Fico sa zachoval zbabelo
Bratislava 15. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v súčasnej politickej situácii
zachoval ako zbabelec a ukázal svoju trúfalosť. Myslí si to bývalý minister financií Ivan Mikloš, ktorý
kritizuje Ficove podmienky prezidentovi v rámci jeho demisie.
Mikloš pre TASR povedal, že Fico má síce v tomto formálnu pravdu, keďže má stále za sebou väčšinu
v parlamente, no v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, mu to príde nevhodné.
Exminister financií tvrdí, že vníma fakt, že prezident SR Andrej Kiska požadoval ako jednu z možností
rozsiahlu rekonštrukciu vlády. "A odchod Fica a Kaliňáka ňou formálne je, no je ňou aj v skutočnosti vo
svetle všetkého, čo v posledných dňoch a týždňoch vyšlo najavo, aj vtedy, ak ich nahradí niekto zo
Smeru-SD? Kto je tomu dnes ochotný veriť?" pýta sa Mikloš.
Je zvedavý, ako sa k tejto veci postaví verejnosť, keďže je podľa neho zjavné, "že to Fico s Kaliňákom
chcú vyriešiť tak, že vo všetkom, čo doteraz robili, chcú pokračovať, akurát pekne potichu a z úzadia".
Mikloša správanie Bélu Bugára (Most-Híd) v súčasnej politickej situácii nezaskočilo. "Žiaľ, Bugár ma
neprekvapil," uviedol. Odchod Lucie Žitňanskej (Most-Híd) z ministerstva spravodlivosti vníma ako fakt,
že "Bugár zrejme prekvapil ju". "A nie, neplánujem sa vrátiť do politiky," dodal Mikloš. Ten je v súčasnosti
poradcom ukrajinského premiéra.
SAV podporuje občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku
Bratislava 15. marca (TASR) - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) a Rada Učenej
spoločnosti SAV podporujú občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku.
"Bez mladých ľudí, ktorí by mohli dôverovať vlastnému štátu a jeho predstaviteľom, neexistuje
rozumná budúcnosť na Slovensku. Pozitívny rozvoj Slovenska, kultúrny vývoj národa, rast kvality života
občanov nie je možný bez vedy, výskumu a vzdelávania, ktoré dlhodobo nemajú na Slovensku adekvátnu
podporu," uvádza SAV vo svojom vyhlásení, ktoré TASR sprostredkovala Andrea Nozdrovická z referátu
pre komunikáciu a médiá SAV. Jedným z najvážnejších dôsledkov pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k
vede, výskumu a vzdelávaniu je podľa SAV trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za
štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia. "Ak k existujúcim dôvodom pribudne aj strata dôvery vo vlastný
štát a vyženie ešte viac mladých ľudí zo Slovenska, kto bude tvoriť našu budúcnosť," pýta sa predseda
SAV Pavol Šajgalík a predseda Učenej spoločnosti SAV Peter Moczo.
Strata dôvery vo vlastný štát je podľa nich spôsobená aj pocitom bezmocnosti vo vzťahu k rozsiahlej
korupcii. "Podozrenia vo vzťahu k rozdeľovaniu eurofondov na vedu a výskum podčiarkujú potrebu
urgentného a dôveryhodného riešenia zo strany štátu a jeho volených predstaviteľov," uvádza sa v ich
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spoločnom stanovisku. Aj preto vyzvali politikov na zodpovedné riešenie súčasnej krízy a na vytvorenie
podmienok pre obnovenie dôvery občanov v riadenie štátu v prospech demokracie, humanizmu a
pozitívneho rozvoja Slovenska.
ministerka Martina Lubyová/nominantka SNS/foto: MŠVVŠ SRM. Lubyová ani P. Gajdoš neuviedli, či
chcú pokračovať v novom vládnom kabinete
Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová
(nominantka SNS) a minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) zatiaľ neuviedli, či chcú pokračovať aj v
novom vládnom kabinete na svojich funkciách po tom, čo predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu
(14.3.) oznámil, že je pripravený podať demisiu.
"Ministerstvo školstva naďalej pokračuje vo svojej práci a napĺňaní agendy rezortu. Pre rozvoj
Slovenska je dôležitá stabilita vlády a funkčný parlament," uviedol pre TASR odbor komunikácie a
protokolu rezortu školstva.
Minister obrany Peter Gajdoš/SNS/foto: MO SRPodobné stanovisko má aj ministerstvo obrany.
"Stabilita vlády a parlamentu je pre rozvoj
Slovenska veľmi dôležitá. Rezort obrany ďalej plní svoje úlohy," poznamenala pre TASR hovorkyňa
Ministerstva obrany SR Danka Capáková.
M. Domin: Prezident by mal myslieť na to, že nová vláda musí získať dôveru
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nie je viazaný tým, že by si musel vybrať
nového predsedu vlády, avšak mal by myslieť na to, že vláda musí získať dôveru. Uviedol to pre TASR
ústavný právnik Marek Domin na margo stredajšieho (14.3.) vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica,
ktorý je pripravený podať demisiu.
Ústavný právnik pripomenul, že prezident nemusí formálne demisiu prijať. "Podľa mňa je to však málo
pravdepodobné, že by takýto krok urobil," povedal Domin.
"Podľa Ústavy SR má prezident voľnú ruku pri výbere predsedu vlády, čiže vyslovene nie je viazaný
nejakými podmienkami, avšak musí počítať s tým, že za predsedu vlády by mal vymenovať takú osobu, u
ktorej je predpoklad, že získa dôveru väčšiny poslancov NR SR," vysvetlil právnik s tým, že pri tomto
rozhodovaní má mať prezident na zreteli, či ide o osobu, ktorá by mohla teda získať podporu väčšiny
parlamentu. Domin predpokladá, že pokiaľ by Fico prezidentovi garantoval, že nová osoba na čele vlády
by mala takúto podporu, Kiska by nového predsedu vlády vymenoval.
B. Bugár: Prezident súhlasil, že nového premiéra nominuje Smer-SD
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska na stredajšom (14.3.) rokovaní s koaličnými
lídrami súhlasil, že nového predsedu vlády bude po abdikácii Roberta Fica (Smer-SD) nominovať strana
Smer-SD. Novinárom to povedal šéf Mosta-Híd Béla Bugár.
"Zároveň, aby neboli pochybnosti, budúca nová vláda musí mať väčšinu v parlamente," deklaroval
Bugár.
To, aby nového premiéra nominoval práve Smer-SD, je jedna z podmienok Ficovej abdikácie. Ďalšie
dve sú, že Kiska bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a bude rešpektovať výsledky
parlamentných volieb z roku 2016, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Bugár zároveň informoval, že Kiska súhlasí s podmienkou Fica, aby nového premiéra nominoval
Smer-SD.
podpredseda NR SR/predseda MOST-HÍD/foto: archív MOST-HÍDB. Bugár: Všetkých 14 našich
poslancov podpísalo podporu novej vláde
Bratislava 15. marca (TASR) - Všetkých 14 poslancov Mosta-Híd podpísalo podporu novej vláde,
ktorá vznikne po demisii Roberta Fica (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to oznámil líder Mosta-Híd Béla
Bugár s tým, že jeho strana vie, čo robí a ako robí, že takýto postup môže napätie v spoločnosti znížiť a
je to tiež ústretový krok voči požiadavkám organizátorov protestov. Bugár tu zdôraznil, že jeho strana
zotrvaním v koalícii po rozhodnutí premiéra abdikovať koná plne v súlade s uznesením republikovej rady.
"Ja som v pondelok (12.3.) po republikovej rade prečítal uznesenie, ale niektorí počúvali len prvé dve
vety. Tretia veta hovorí, že predsedníctvo má mandát v prípade ďalšieho vývoja konať bez nutnosti zvolať
republikovú radu. Táto veta teda hovorí, že ak nastane zmena vo vývoji, predsedníctvo môže rozhodnúť.
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A včera aj rozhodlo, keďže premiér ponúkol svoju demisiu," vysvetľoval Bugár.
Podľa jeho slov Fico ešte minulý týždeň abdikáciu kategoricky odmietol. "Na republikovej rade boli aj
otázky, že ak by k tomu náhodou došlo, či demisia je v tretej vete obsiahnutá. Aj Lucia Žitňanská
vysvetľovala delegátom, že v tejto vete je zahrnutá aj demisia. V súvislosti s jej rozhodnutím
nepokračovať v novej vláde poznamenal, že to bola dohoda v koalícii.
Napriek tomu viacero predstaviteľov Mosta-Híd doteraz novinárom hovorilo, že možnosťou sú len
predčasné voľby alebo povalenie vlády. Medzi nimi bol aj predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. "My
sme hovorili, že rekonštrukcia vlády neprichádza do úvahy, požiadavka bola, že musí odstúpiť aj premiér.
Tiež som povedal, že toto je iná situácia, o ktorej bude rokovať naše predsedníctvo," poznamenal.
Na otázku, či si Bugár nemyslí, že Fico aj po abdikácii bude v skutočnosti riadiť kabinet naďalej,
odpovedal protiotázkou. "Myslíte si, že nový premiér bude nesvojprávny?" pýtal sa. Či okrem abdikácie
premiéra žiadal Most-Híd aj odstúpenie policajného prezidenta, Bugár priamo neodpovedal. "Vždy
budeme hovoriť o tom, čo momentálne považujeme za dohodnuté," uistil.
Nezaradený poslanec Zsolt Simon, ktorý po voľbách z Mosta-Híd odišiel, svojim bývalým
spolustraníkom odkázal, že sa stávajú spoluzodpovednými za kauzy tejto vlády. "Smer-SD sa nezmenil,
len sa presunuli figúrky. Robert Fico a Robert Kaliňák budú naďalej riadiť všetko, ale po novom cez
figúrky. Každý jeden z vás - členov strany Most-Híd, sa stávate spoluzodpovednými za kauzy tejto vlády,
za stav našej krajiny," uviedol.
Na bývalých kolegov tiež apeluje, aby pozastavili svoje členstvo v strane. "Žiadna dotácia pre obec,
žiadna výmena tabúľ nemôže zmariť nádej našich detí, aby mohli žiť v krajine, kde sa nebudeme musieť
báť o ich životy. Kde nevládne korupcia a klientelizmus. Kde štát chráni svojich občanov a neexistujú
`naši ľudia' a kde mafia nemá žiadnu šancu byť súčasťou vládneho systému. Kde štátne inštitúcie
pomáhajú občanom a nie ich šikanujú. Kde objednávateľ vraždy a ani vrah nebehá po uliciach," dodal
Simon s tým, že sa ako Maďar hanbí za to, čo Maďari vo vláde robia, a hlavne za to, že ešte stále sú jej
súčasťou.
I. Radičová: Klásť si pri demisii podmienky nemá žiaden právny základ
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska je viazaný ústavou a tá pri demisii predsedu
vlády o žiadnych podmienkach nehovorí ani v náznaku. Demisia sa podáva a prezident je následne
viazaný len tým, či prípadná nová vláda má podporu jednoduchej väčšiny v parlamente. Pre TASR to
uviedla expremiérka Iveta Radičová v reakcii na rozhodnutie šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD)
podať demisiu za určitých podmienok.
"Klásť si v tejto situácii podmienky nemá žiaden základ ani podklad v našom právnom systéme. To je
pohľad striktne ústavný. Ten druhý pohľad je, aká je tu ponuka a návrh na riešenie politickej krízy," myslí
si.
Podľa Radičovej je spoločnosť dlhodobo polarizovaná, nedôvera v základné demokratické inštitúcie je
nesmierne veľká a silná. "Obnovenie dôvery spôsobom - predčasné voľby alebo odchádzame z koalície
rovná sa zachovanie koalície s novým personálnym obsadením - je absurdné," odkázala na adresu
Mosta-Híd.
Radičová tvrdí, že Most-Híd mal od začiatku jasne komunikovať aj takúto možnosť. "Postavím a
poviem, že je tu aj tretia možnosť, a neskrývam sa za vetu, ktorá môže znamenať čokoľvek. To nie je
férové správanie," uviedla.
Na margo rozhodnutia ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) nepokračovať v novej
vláde Radičová podotkla, že z hľadiska jej predchádzajúcich vyjadrení je tento jej postoj ku vzniknutej
situácii logickým vyústením.
Radičová zároveň apelovala na dôrazné vyšetrenie brutálnej úkladnej vraždy novinára a jeho
snúbenice, pričom poukázala aj na zverejnené informácie o možnej previazanosti mafie na úrad vlády.
"Dlhodobo sme svedkami politiky založenej na arogancii a šírení nenávisti. Spoločnosť je naozaj rozbitá a
plná napätia. Ak sa má politik postaviť k tejto situácii čelom a má záujem o stabilizáciu spoločnosti, tak
jediná cesta je obnovenie dôveryhodnosti demokratických inštitúcií vrátane dôveryhodnosti politických
strán. Teda obmena osôb nie je dostačujúca," dodala.
Predseda vlády Robert Fico v stredu (14.3.) večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po
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rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu
bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch
strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Premiér sa
domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám,
sprevádzal by ich chaos a nestabilita.
L. Žitňanská urobila múdro, že nebude pokračovať v budúcej vláde, tvrdí F.Šebej
Bratislava 15. marca (TASR) - Rozhodnutie Lucie Žitňanskej nepokračovať v budúcej vláde ako
ministerka spravodlivosti je múdrym krokom, tvrdí to František Šebej z Mosta-Híd.
Novinárom však stále nepovedal, ako sa v súčasnej politickej situácii zachová on. "Potrebujem ešte
čas, keď k niečomu dospejem, informujem o tom najprv svojich kolegov," uviedol Šebej pre TASR s tým,
že žiada o pochopenie.
Ten sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a
to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".
"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením,"
povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej vtedy odvetil, že
by to záviselo od toho, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým
nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.M. Domin:
Ak premiér podá demisiu, musí tak urobiť celá vláda
Ak premiér Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu, musí to isté urobiť vláda ako celok. Prezident Andrej
Kiska by túto vládu následne poveril vykonávaním funkcií ďalej, pokiaľ sa nevymenuje nový kabinet. Pre
TASR to uviedol ústavný právnik Marek Domin s tým, že ak bude existovať dohoda na novom zložení
vlády, tak by to mohlo prebehnúť v jednom akte.
"To znamená, že ak by prezident akceptoval podmienky premiéra Roberta Fica, tak by mohol
vymenovať hneď novú vládu a tá by sa potom musela ešte uchádzať o dôveru v Národnej rade SR,"
vysvetlil.
Prevzatie moci prezidentom podľa jeho slov v tomto prípade neprichádza do úvahy. Kiska by mal totiž
vymenovať tú istú vládu, ktorá podá demisiu. "V ústave je uvedené, že ak prijme demisiu, poverí tú vládu
vykonávaním funkcií až do vymenovania novej vlády," skonštatoval. Teoreticky môže prezident podľa
ústavného právnika za predsedu vlády vymenovať aj niekoho iného, ale musí počítať, že nová vláda musí
získať dôveru v parlamente. "Je málo pravdepodobné, že by vymenoval za predsedu vlády niekoho, kto
by nemal zaručenú dôveru u väčšiny poslancov," podotkol.
Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.
M. Vašečka: Zo strany premiéra ide o šikovný machiavelistický ťah
Zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ide o šikovný machiavelistický ťah, pretože prenáša
zodpovednosť za prípadnú ďalšiu krízu na prezidenta SR Andreja Kisku. Myslí si to sociológ Michal
Vašečka.
"Fico spĺňa podmienky, ktoré kládol prezident na základnú reštrukturalizáciu vlády a prípadný odchod
tých, voči ktorým sú závažné obvinenia. Aj minister vnútra Robert Kaliňák, aj premiér sú tak preč a za
prípadnú nestabilitu zodpovedá prezident, ktorý by prípadne neakceptoval takýto návrh," povedal pre
TASR Vašečka. Podľa neho na druhej strane, na Slovensku nie je zvykom, že by si odstupujúci premiér
mohol dávať nejaké podmienky. "Prezident tak na žiadne podmienky nemusí prihliadať," povedal
sociológ.
P. Baboš: B. Bugár do istej miery cúvol, ale to už bude musieť vysvetľovať on
Šéf Mosta-Híd Béla Bugár v súčasnej politickej situácii do istej miery cúvol. Povedal to politológ Pavol
Baboš v reakcii na Bugárovo tvrdenie, že si váži rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podať
demisiu.
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"Ale to už bude musieť ľuďom vysvetľovať on," povedal Baboš s tým, že "v pondelok predsa Bugár
hovoril o chcení rokovať o predčasných voľbách s tým, že ak sa to nepodarí, Most-Híd odíde z koalície".
Takáto rekonštrukcia vlády je podľa Baboša pokračovanie tej istej koalície. Je preto zvedavý, ako to
prijme verejnosť.
Či premiérovo rozhodnutie odstúpiť z funkcie upokojí situáciu, nevedel Baboš naisto povedať.
Upozornil však, že vo vnímaní verejnosti je kľúčový aj post ministra vnútra, z ktorého odchádza Robert
Kaliňák (Smer-SD). "Pretože ak tento rezort bude mať opäť Smer-SD, stále budú voči tomu ľudia
skeptickí, a to najmä v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice," dodal
Baboš.
Nový premiér by mal vzísť z dvojice P. Kažimír a P. Pellegrini
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRBratislava 14. marca (TASR) - Nový predseda vlády by podľa informácií TASR mohol vzísť z dvojice
Peter Kažimír (minister financií) a Peter Pellegrini (vicepremiér pre investície a informatizáciu). Kreslo sa
uvoľní, keď Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu. Oznámil, že je pripravený to urobiť, ak prezident SR
Andrej Kiska splní jeho podmienky.
V novej vláde, ktorá bude musieť v parlamente opäť žiadať o dôveru, už nemá sedieť Robert Kaliňák,
ktorý oznámil demisiu ešte pred Ficom. Ešte skôr z vlády odišiel Marek Maďarič, ktorý po vražde novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice odstúpil z funkcie ministra kultúry.
Ako Kaliňákova nástupkyňa sa spomína štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková. V médiách
sa objavilo aj meno Martina Glváča, ktorý ale povedal, že mieni zostať v parlamente. Pri poste ministra
kultúry zaznievali tri mená - Dušan Jarjabek, Ján Podmanický a Erik Tomáš, ktorý by mal byť aj
najhorúcejším kandidátom na tento post.
Minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) počas rokovania NR SR 2017/foto:TASR - Martin
BaumannZmena určite nastane na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa totiž
rozhodla v budúcej vláde, ktorá má vzniknúť po Ficovej demisii, nepokračovať. Jej stranícky kolega,
minister životného prostredia László Sólymos TASR potvrdil, že ak by ho strana opäť nominovala, išiel by
do rezortu. Najskôr však treba novú vládu vytvoriť a tá musí získať podporu väčšiny v parlamente.
Ministerka L. Žitňanská nebude pokračovať v budúcej vláde
Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Mosta-Híd Lucia Žitňanská nebude pokračovať v budúcej
vláde. Uviedla to pre TASR vo svojom stanovisku po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil,
že podá demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.
Lucia Žitňanská,ministerka spravodlivosti SR/MOST-HÍDfoto: MS SR"Postoj ministerky Lucie
Žitňanskej, že nestačí len odchod ministra vnútra, ale musí prísť aj k zmene na poste premiéra, bol
verejne známy. Súhlasí preto aj s dnešným rozhodnutím predsedníctva strany Most-Híd. V budúcej vláde
sa rozhodla už nepokračovať," píše sa v stanovisku, ktoré poskytol Žitňanskej hovorca Peter Bubla.
"Vzhľadom na ďalší vývoj a vznik novej situácie predsedníctvo strany na základe mandátu od
Republikovej rady odsúhlasilo navrhnuté riešenie súčasnej politickej situácie, pričom sa s ním stotožnil aj
celý poslanecký klub Mosta-Híd," informovala o záveroch predsedníctva hovorkyňa Mosta-Híd Klára
Debnár.
S odstúpením Roberta Fica vzniká podľa strany priestor na upokojenie atmosféry v spoločnosti a
krajine. "Vznikla príležitosť na vytvorenie novej dôveryhodnej vlády s novým premiérom na jej čele.
Úlohou nového premiéra s novou zodpovednosťou bude upokojenie situácie. Most-Híd je pripravený na
konštruktívnu debatu o budúcnosti krajiny," doplnila.
F. Šebej aktuálnu situáciu zatiaľ nekomentuje, na odpoveď si chce dať čas
František Šebej z Mosta-Híd nateraz nechce komentovať aktuálnu politickú situáciu. Tvrdí, že sa k nej
vyjadrí neskôr. "Odpoviem na to neskôr, majte, prosím, pochopenie," napísal v SMS odpovedi TASR v
stredu večer.
Šebej sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a
to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".
"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením,"
povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to
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záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To
počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.
V. Remišová: Vyzývame prezidenta, aby neprijal Ficove podmienky
Hnutie OĽaNO vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby neprijal podmienky premiéra Roberta Fica
(Smer-SD), ktorými šéf vládneho kabinetu podmieňuje svoju demisiu. Výmena figúrok totiž na obnovu
dôvery v štát a jeho inštitúcie nestačí, najpoctivejším riešením sú predčasné voľby. Vyhlásila to
predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová v reakcii na premiérovo rozhodnutie ohľadom demisie.
"Vyzývame pána prezidenta, aby podmienky Roberta Fica neprijal. Pretože ak ľudia stratili dôveru v
štát a jeho inštitúcie, na obnovenie tejto dôvery je najpoctivejším riešením dať opäť ľuďom príležitosť
rozhodnúť," povedala Remišová, podľa ktorej na obnovenie dôvery výmena figúrok nestačí. "Je jedno, či
na poste premiéra bude Robert Fico, alebo jeho figúrka, pretože Robert Fico ostáva predsedom Smeru.
Všade vidíme prepojenia na Smer," uviedla.
Fico týmto rozhodnutím podľa Remišovej hovorí ľuďom, že sú v podstate svojprávni. "Akoby si
nevedeli vybrať alternatívu," poznamenala Remišová. Je podľa nej absurdné, aby dnes premiér tvrdil, kto
bude vo vláde a s kým. "Takto sa k ľuďom nemôže správať," vyhlásila a zdôraznila, že za súčasnú krízu a
stav spoločnosti môže v prvom rade vládna koalícia, nie médiá ani opozícia.
Kritizovala aj predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. "Tvrdil ľuďom, že ide rokovať o predčasných voľbách.
Teraz sa zdá, že už predčasné voľby nie sú v hre. Béla Bugár zradil ľudí a táto vládna koalícia zradila ľudí
na námestiach," uzavrela.
V. Hřích: Krok, ktorý spravil R. Fico, možno nikto nečakal
Krok, ktorý spravil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), možno nikto nečakal. Myslí si to Václav
Hřích z agentúry AKO s tým, že odsunul riešenie situácie.
"Existuje reálna možnosť, že ak prezident Andrej Kiska spraví tak, ako ho žiada premiér, že mu dá
demisiu a on na základe toho poverí niekoho, koho on predloží, de facto bude vláda pokračovať. Tak
všetci tí, ktorí žiadali zmenu vlády, spokojní nebudú," povedal pre TASR Hřích. Otázne podľa neho je, či
to budú brať ľudia ako dočasný úspech a budú pokračovať v zhromaždeniach, alebo si povedia, že to tak
má byť. "Veľa napovie piatok (16.3.)," myslí si. Organizátori zhromaždení za slušné Slovensko práve na
tento deň ohlásili zhromaždenia, ktoré sa majú konať naprieč celým Slovenskom, ale aj vo svetových
metropolách.
Hřích pripomenul, že na základe najnovšiemu prieskumu agentúry Focus názory ľudí na to, či má
vláda odstúpiť, alebo či má ostať iba v zmenenej podobe, sú zhruba vyrovnané. "Tak zhruba pre polovicu
respondentov je to nedostatočné, keďže tí žiadajú úplnú výmenu. Avšak pre druhú polovicu je to
dostatočné. Názory teda zostanú rozdelené," povedal. Podľa neho bude veľa závisieť od toho, že ako to
celé dopadne, teda či reálne k zmene dôjde, alebo nie. "Všetko to závisí od rozhodnutia prezidenta,"
doplnil Hřích.P. Žiga: R. Fico ukázal, že mu na krajine záleží viac ako na funkcii
Robert Fico svojím rozhodnutím ukázal, že na prvom mieste myslí na stabilitu Slovenska a že mu na
krajine záleží oveľa viac ako na funkcii. Uviedol to minister hospodárstva a podpredseda Smeru-SD Peter
Žiga v reakcii na rozhodnutie premiéra podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho
požiadavky.
"Je to historicky prvý premiér, ktorý dokázal urobiť takéto vážne rozhodnutie. Bolo by nezodpovedné
odovzdať krajinu do rúk amatérskej opozície," doplnil Žiga.
Predseda vlády Robert Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Keď premiér podá demisiu, mimoriadna schôdza v pondelok nebude
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Pokiaľ premiér Robert Fico (Smer-SD) odstúpi z funkcie ako avizoval, v pondelok (19.3.) mimoriadna
schôdza Národnej rady SR nebude. Nebude totiž koho odvolávať, pripomenuli predstavitelia opozície,
ktorí schôdzu iniciovali. Na mimoriadnom rokovaní sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru šéfovi kabinetu,
čím by padla celá vláda. Premiérovou demisiou sa tak stane aj bez schôdze.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.
Po vražde a zverejnených informáciách sa situácia skomplikovala aj vo vládnej koalícii, kde pokračuje
kríza. Most-Híd žiadal hlavu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý napokon po niekoľkých
dňoch odstúpil. To už Mostu-Híd nestačilo a rozhodol, že chce predčasné voľby. Hovoril, že ak sa na nich
s koaličnými partnermi nedohodne, odíde z koalície.
Koalícia hľadala riešenie a predseda vlády Robert Fico napokon v stredu oznámil, že je pripravený
podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri
podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať
koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia
efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Ľ. Blaha: Ak vo vláde nebude R. Fico rozhodujúci hráč, nepodporím ju
Ak v novej vláde nebude Robert Fico (Smer-SD) rozhodujúcim hráčom, poslanec Smeru-SD Ľuboš
Blaha nevidí dôvod ju podporovať. Povedal to pre TASR s tým, že aj po odchode Fica musí mať kabinet
ľavicový potenciál.
Na avizovanú demisiu Fica sa preto Blaha díva rozpačito. "Ja plne stojím za Robertom Ficom, je to
pre mňa garancia ľavicovej vlády. Ak bude on rozhodujúci hráč, tak OK, ak to tak nebude, nevidím dôvod
podporovať takúto vládu. Musím mať pocit, že on riadi kabinet," vysvetlil svoj postoj Blaha.
Ak by sa vláda politicky presúvala do centristicko-liberálnych polôh, Blaha s tým bude mať problém.
"Ak mi ale dá Robert Fico garancie, že ostane ľavicová, budem ju podporovať. Musím sa s ním stretnúť,"
dodal.
Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž tvrdí, že jeho strana týmto krokom vyšla v
ústrety koaličnému partnerovi. "Ako by v tejto atmosfére vyzerali predčasné voľby? Viete si predstaviť,
aké by mohli byť konfrontačné? Videli sme, že sa mobilizovala aj naša základňa," konštatoval.
Podľa jeho slov to, čo sa na Slovensku deje, nie je nič nezvyčajné. "To, čo potrebujeme, je, aby
verejnosť dostávala skutočne pluralitné informácie o tom, čo sa deje a nielen politicko-aktivistické výstupy
s cieľom povaliť vládu," uzavrel.Rekonštrukcia vlády situáciu nerieši, zhodli sa mimoparlamentné KDH,
PS a SPOLU
Demisia predsedu vlády SR už nestačí, naozajstným riešením súčasnej politickej situácie a reálnym
krokom k obnoveniu dôvery verejnosti vo vlastný štát sú predčasné voľby. V reakcii na ponuku Roberta
Fica odstúpiť z postu premiéra, ak bude pokračovať súčasná vládna koalícia, sa na tom zhodli
mimoparlamentné strany.
KDH naďalej zastáva názor, že by sa mali konať predčasné parlamentné voľby. "To je poctivé riešenie
pre Slovensko, nie údajná rekonštrukcia vlády," zdôraznili vo svojom vyhlásení kresťanskí demokrati.
V rovnakom duchu hovorí aj Progresívne Slovensko (PS). "Rekonštrukcia vlády uvrhne Slovensko do
ešte hlbšej krízy, s nebezpečnými dôsledkami pre dôveru ľudí v demokratický štát," tlmočil názor strany
riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič. Odvoláva sa i na aktuálny prieskum, v ktorom až 43
percent opýtaných preferuje koniec súčasnej vládnej koalície.
SPOLU - občianska demokracia sa vo svojej kritike zameriava na Most-Híd, pristúpenie bugárovcov
na rekonštrukciu vlády považuje za škodlivé pre Slovensko. "Personálne zmeny v súčasnej vláde nie sú
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dostatočné. Krajina potrebuje hlboké systémové zmeny, no vláda na čele so Smerom tieto zmeny
nemôže uskutočniť," uviedla hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková.
Anton Hrnko (SNS) počas 11. schôdze Národnej rady SR./foto: TASR - Michal SvítokA. Hrnko:
Premiér nám dal možnosť nadýchnuť sa, získavame novú silu
Bratislava 14. marca (TASR) - Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podať demisiu, dáva
koaličným partnerom možnosť nadýchnuť sa, myslí si podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS)
Anton Hrnko.
"Získavame tým novú silu na plnenie vládneho programu, ktorý si táto koalícia stanovila v roku 2016,"
povedal Hrnko. Ten predpokladá, že do riadnych volieb by už nemuseli v koalícii vznikať "sporné
problémy".
SNS je so svojimi ministrami vo vláde spokojná, Hrnko tvrdí, že nevidí dôvod, aby sa na
ministerstvách obrany, školstva a pôdohospodárstva menili.
"Štvrtkové rozhodnutie premiéra vnímam ako jeho gesto voči požiadavkám Mostu-Híd, " povedal prvý
podpredseda SNS Jaroslav Paška, ktorý preto verí v ďalšie fungovanie vládne koalície. Bugár a Fico
podľa neho našli kompromis, "hoci sa dlho rozchádzali v riešení súčasnej situácie".
Obsadenie postov na čele ministerstiev vnútra, spravodlivosti či kultúry bude podľa neho vec
vnútorných diskusií. Paška predpokladá, že by mali ostať tým politickým stranám, ktoré im v súčasnej
koalícii šéfovali doteraz.
N. Blahová: Vláda nepočúva hlas ľudí, výmena figúrok nestačí
Vláda nepočúva hlas ľudí, ktorí žiadajú pád vlády a predčasné parlamentné voľby. Občanom iba
výmena figúrok nestačí. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová v reakcii na
vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý oznámil, že je pripravený podať demisiu, ak prezident
SR Andrej Kiska splní jeho podmienky. "Táto vládna kríza nie je o výmene figúrok. Stali sme sa
svedkami, že Robert Fico navrhuje výmenu figúrok. Vláda ale nie je o ňom, ale o štruktúrach
prerastených do každého kúta štátu. Nemôže to stačiť nám ani občanom a rozhodne im to nestačí,"
vyhlásila Blahová. SaS považuje za úbohé, že sa Fico znížil k vydieraniu prezidenta. "Prezident má silný
mandát, je priamo volený občanmi a je to jeho rozhodnutie, ako naloží s demisiou premiéra," zdôraznila
Blahová. Komentovala aj správanie Mosta-Híd, ktorý dosiaľ oficiálne žiadal predčasné voľby a hrozil
odchodom z koalície, ak sa na nich s partnermi nedohodne. Zmenu postoja označila Blahová za
páchanie verejnej samovraždy.
P. Kresák: Avizovaná demisia R. Fica je veľký úspech, sme spokojní
Stalo sa to, v čo nikto nedúfal, sme spokojní. Pre TASR to uviedol poslanec koaličného Mostu-Híd
Peter Kresák v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý pripustil svoju demisiu za
určitých podmienok. Kresák uznáva, že uznesenie republikovej rady Mostu-Híd hovorilo buď o
predčasných voľbách alebo o odchode z koalície. "Toto uznesenie bolo jednoznačné, ale človek musí
počítať s nejakým vývojom. Republiková rada zmocnila predsedu Bélu Bugára a predsedníctvo
Mostu-Híd, aby na zásadné zmeny reagovali. A stalo sa to, v čo nikto nedúfal. Toto je zásadná zmena. Je
to dokonca viac, ako hovoril prezident Andrej Kiska, keď spomínal rekonštrukciu vlády," povedal Kresák s
tým, že avizované odstúpenie Fica je veľký úspech. Týmto scenárom sa podľa jeho slov zaoberalo nielen
stranícke predsedníctvo, ale aj poslanecký klub Mostu-Híd. "Bolo to odobrené jednomyseľne. Je to cesta,
ktorá má viesť k upokojeniu situácie," dodal.
Boris Kollár/foto: hnutia SME RODINA - Boris KollárB. Kollár: Demisia premiéra už ľuďom možno
nebude stačiť
Bratislava 14. marca (TASR) - Demisia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už verejnosti možno
stačiť nebude. Myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, podľa ktorého by bolo lepšie, keby sa
konali predčasné voľby.
"Keď chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia a nie politici či oligarchovia v zákulisí. Za
nás by bolo najčistejšie, keby to odovzdali do rúk ľuďom," povedal v reakcii na vyjadrenie premiéra, že
ponúka svoju demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.
Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky. "Je to drzé. Prezidentovi sa
podmienky nedávajú," vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. Kollár tiež povedal, že podľa informácií, ktoré
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sa šíria, by Fica mohol nahradiť Peter Pellegrini.
Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Súčasná vládna koalícia by v predčasných voľbách stratila väčšinu
Bratislava 14. marca (TASR) - Ak by sa najbližší víkend konali predčasné parlamentné voľby, súčasná
vládna koalícia by získala iba 61 mandátov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry
FOCUS.
V prieskume zaznamenal najväčší prepad vládny Smer-SD. Naopak, najväčší nárast Kotlebova ĽSNS.
Smer-SD by volilo 20,2 percenta opýtaných, oproti prieskumu v januári je to pokles o viac ako päť
percent. Druhý najväčší počet hlasov by získala SaS (14 percent), na treťom skončilo OĽaNO so ziskom
10,4 percenta hlasov, rovnaký výsledok zaznamenalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina.
ĽSNS si oproti januárovému prieskumu polepšila o dve percentá, s aktuálnym ziskom 10,1 percenta
by skončili Kotlebovci na piatom mieste. Nasleduje SNS s 10 percentami. Do parlamentu by sa dostalo aj
KDH, kresťanských demokratov by volilo sedem percent opýtaných, a taktiež Most-Híd so ziskom 5,6
percenta hlasov.
Naopak, brány NR SR by ostali zatvorené pre SMK (4,1 percenta) a KSS (1,5). Len o niečo málo ako
jedno percento získali v prieskume aj novoetablované strany - Progresívne Slovensko (PS) by volilo 1,4
percenta voličov, SPOLU - občiansku demokraciu 1,1 percenta opýtaných.
Na voľbách by sa zúčastnili takmer dve tretiny opýtaných (63,7 percenta), voliť by, naopak, nešlo 21,8
percenta respondentov a nerozhodnutých bolo 14,5 percenta opýtaných. Agentúra FOCUS uskutočnila
prieskum v dňoch 7.3. - 13.3.2018 formou osobného dopytovania. Zúčastnilo sa na ňom 1012
respondentov.
J. Marušiak: Premiérovo rozhodnutie odstúpiť, môže situáciu upokojiť len sčasti
Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odstúpiť z funkcie prišlo ako gesto neskoro. Tvrdí to
politológ Juraj Marušiak. Ficovo odhodlanie však chápe ako signál, že súčasné strany vládnej koalície sa
do predčasných volieb nehrnú.
"Lebo ich štartovacia čiara by nebola zrejme najlepšia," uviedol Marušiak. Snahu zabrániť predčasným
voľbám preto chápe ako opodstatnenú. Upokojiť situáciu v spoločnosti to môže podľa neho iba sčasti.
Vyjadrenie šéfa Mosta-Híd Béla Bugára, že si Ficovo rozhodnutie váži, Marušiak označil za "veľmi
okrúhle a v podstate môže byť interpretované ako cúvnutie". "Bugárova situácia nie je jednoduchá, má
problém s vlastnou stranou a uvidí sa, čo uspokojí jeho a čo uspokojí poslancov Mosta-Híd a ministrov
tejto strany vo vláde," povedal Marušiak. Nová vláda bez Roberta Fica by mohla byť podľa Marušiaka iná,
upozorňuje však, že Smer-SD nikdy nemal niečo takéto odskúšané. Je zvedavý, ako dlho bude schopná
žiť.
Prezident SR Andrej Kiska/foto: archív KP SRPrezident: Potvrdil stretnutie s koaličnými lídrami
Bratislava 14. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska potvrdil stredajšie stretnutie s predsedami
koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Tí ho informovali o ich návrhu riešenia politickej krízy na
Slovensku. Taktiež mu oznámili, že prinesú minimálne 76 podpisov poslancov Národnej rady, ktorí budú
podporovať návrh riešenia vládnej koalície. Pre TASR to uviedol hovorca prezidenta Roman Krpelan.
Neuviedol však, či s týmto krokom prezident súhlasí a či bude akceptovať tri podmienky, ktoré stanovil
predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Ten v stredu oznámil, že je pripravený podať demisiu už vo
štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že
nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky
parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Fico sa domnieva, že ak by
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v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a
nestabilita.
R.Fico je pripravený už vo štvrtok podať demisiu, má tri podmienky
Robert Fico na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 2017/foto: ÚV SRBratislava 14.
marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie. Na
stredajšej tlačovej konferencii to oznámili lídri vládnej koalície.
Fico je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Po rokovaní s
prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude
rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a
výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je preto ochotný urobiť maximum.
Fico zároveň uviedol, že už niekoľko dní je Slovensko v kríze, ktorá je spôsobená bezohľadným
zneužívaním tragédie dvoch mladých ľudí na politické účely. "Slovenská opozícia aj médiá dávno zabudli
na potrebu vyšetrenia vraždy a spolupodieľajú sa na destabilizácii spoločnosti. Tento stav sa odrazil aj na
politických pomeroch vo vnútri vládnej koalície," priznal. Premiér zároveň odmietol vytváranie obrazu
Slovenska ako čiernej diery. "Je absolútne nepravdivý," vyhlásil.
Predseda SNS Andrej Danko Ficov krok ocenil. "Nepopriem, že nami zmietajú emócie. O to viac
cítime obrovskú zodpovednosť," konštatoval a poukázal na možnú zostavu budúcej vlády zloženú zo
súčasnej opozície. "Nehovorím, že na všetko som dozrel, veľa vecí sa učím. Ale nechcem, aby táto
generácia politikov riadila tento štát," zdôraznil.
Aj líder Mosta-Híd Béla Bugár si rozhodnutie Fica cení. "Nová vláda, nová zodpovednosť a
pokračovanie v tom, čo sme začali pred dvoma rokmi," povedal.
Podľa jeho slov aj toto rozhodnutie môže priniesť upokojenie situácie. "Ale ako môžeme očakávať
zodpovednosť od opozície, ktorá tvrdí, že vláda už padla a netreba v parlamente nič robiť? Zodpovední
politici robia ináč," dodal.
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-vladna-kriza-vstup-na-vlastne-riziko/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

164. Mikloško: Trpezlivosť tých, čo boli pred 30 rokmi so sviečkami na
námestí, slávila víťazstvo
(22.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

BRATISLAVA - Tí, ktorí boli pred 30 rokmi na Hviezdoslavovom námestí so sviečkami v rukách podľa
organizátora Sviečkovej manifestácie Františka Mikloška vytvorili veľkú trhlinu v končiacom sa
komunistickom režime, ale definitívny pád prišiel až o rok. Ako povedal, ich trpezlivosť slávila nakoniec
víťazstvo.
Mikloško víta rozhodnutie iniciátorov protestov Za slušné Slovensko zrušiť po vymenovaní novej vlády
prezidentom Andrejom Kiskom piatkovú manifestáciu v Bratislave na Námestí SNP, schvaľuje ho ako
rozumné a prezieravé.
"Pokiaľ by protestné zhromaždenia v krajine mali ďalej pokračovať, v konečnom dôsledku by to nutne
viedlo nakoniec k požiadavke, aby odstúpil aj prezident. Vďaka protestom na námestiach padla vláda
Roberta Fica, čo je zopakovaný úspech novembra 1989," zdôraznil Mikloško vo svojom stanovisku. Podľa
neho ak nenastanú v krajine viditeľné zmeny k lepšiemu, platforma Za slušné Slovensko je pripravená sa
vrátiť na námestia. "V zápase o slušné Slovensko potrebujeme okrem odvahy aj trpezlivosť," dodal s tým,
že na sviečkovom pochode vysokoškolákov v Bratislave v piatok o 16:30 sa iste zúčastní.
Zhromaždenie Za slušné Slovensko v piatok v Bratislave na Námestí SNP nebude. Informovali o tom
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organizátori predchádzajúcich zhromaždení Katarína Nagy Pazmány, Peter Nagy, Karolína Farská, Juraj
Šeliga, Veronika Bruncková, Tatiana Sedláková, Jakub Kratochvíl.
V ich vyhlásení sa uvádza, že slušní ľudia rešpektujú ústavu a práve o tom je sloboda, zodpovednosť
a slušnosť. "Pán prezident Kiska vymenoval novú vládu. Preto sme sa rozhodli, že v piatok sa v
Bratislave zhromaždenie Za slušné Slovensko neuskutoční. Od začiatku sme reprezentovali občiansky
hlas a sme hrdí na to, čo občiansky hlas dosiahol."
http://www.topky.sk/cl/100535/1698447/Miklosko--Trpezlivost-tych--co-boli-pred-30-rokmi-so-svieckami-n
a-namesti--slavila-vitazstvo
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

165. Kde všade sa chystajú vyjsť Slováci do ulíc
(22.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 13:35, s. -; Ján Debnár Rudolf Sivý)

Piatkový pochod v hlavnom meste preberajú po skupine Za slušné Slovensko študenti vysokých škôl.
Aktualizované v piatok o 09:53
(Článok pokračuje pod zoznamom miest s protestami)
Zoznam miest, kde sa budú zhromaždenia
Slovensko
Banská Bystrica: (potvrdili pokračovanie)
Banská Štiavnica: (potvrdili pokračovanie)
Bardejov: (potvrdili pokračovanie)
Bratislava: (organizátori zrušili - povedú študenti)
Brezno: (potvrdili pokračovanie)
Humenné: (potvrdili pokračovanie)
Kežmarok: (potvrdili pokračovanie)
Košice: (potvrdili pokračovanie)
Krupina: (zrušené)
Levice: (potvrdili pokračovanie)
Lučenec: (potvrdili pokračovanie)
Martin: (potvrdili pokračovanie)
Námestovo: (zrušené)
Nitra: (potvrdili pokračovanie)
Nové Mesto nad Váhom: (potvrdili pokračovanie)
Nové Zámky: (potvrdili pokračovanie)
Partizánske: (zrušené)
Pezinok: (potvrdili pokračovanie)
Piešťany: (potvrdili pokračovanie)
Podolie
Poprad: (potvrdili pokračovanie)
Považská Bystrica (potvrdili pokračovanie)
Prešov
Prievidza: (potvrdili pokračovanie)
Púchov
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Rimavská Sobota: (potvrdili pokračovanie)
Ružomberok: (potvrdili pokračovanie)
Skalica: (zrušene)
Spišská Nová Ves: (potvrdili pokračovanie)
Trenčín: (potvrdili pokračovanie)
Trnava: (potvrdili pokračovanie)
Zvolen: (potvrdili pokračovanie)
Žiar nad Hronom: (potvrdili pokračovanie)
Žilina: (potvrdili pokračovnie)
Zahraničie
Aalborg: (potvrdili pokračovanie)
Brusel: (zrušené)
Bonn: (potvrdili pokračovanie)
Den Haag: (potvrdili pokračovanie)
Dublin: (potvrdili pokračovanie)
Edinburgh: (potvrdili pokračovanie)
Helsinki: (potvrdili pokračovanie)
Kodaň: (potvrdili pokračovanie)
Londýn: (potvrdili pokračovanie)
Luxemburg: (potvrdili pokračovanie)
Malaga: (zrušené)
Manchester: (potvrdili pokračovanie)
Mníchov: (zrušené)
New York: (zrušené)
Palo Alto: (potvrdili pokračovanie)
Praha: (zrušené)
Sheffield: (potvrdili pokračovanie)
Štokholm: (zrušené)
Sydney
Viedeň
Zürich: (potvrdili pokračovanie)
Zoznam priebežne aktualizujeme
Organizátori niektorých doterajších protestov včera ohlásili, že nebudú viesť protestné zhromaždenie.
Následne sa hlavného pochodu v hlavnom meste chopili študenti.
V piatok o 16:30 ohlásili tichý pochod spred budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
na Námestie SNP. Na tomto mieste symbolicky zapália sviečky Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.
Zrušenie protestu v hlavnom meste organizátori Za slušné Slovensko odôvodnili tým, že prezident
Andrej Kiska vymenoval novú vládu.
"Dnes pán prezident Kiska vymenoval novú vládu. Preto sme sa rozhodli, že v piatok sa v Bratislave
zhromaždenie 'Za slušné Slovensko` neuskutoční," informovali včera organizátori plánovaného
protestného zhromaždenia v hlavnom meste na sociálnej sieti.
Pochody aj mimo hlavného mesta
Aktuality.sk postupne oslovujú ďalších organizátorov protestov "Za slušné Slovensko" v ostatných
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mestách, kde ľudia od utorka avizovali protestné zhromaždenia.
Podľa prvých informácií plánujú v niektorých mestách spojiť zhromaždenia aj s výročím Sviečkovej
manifestácie a tak sa rozhodli nezrušiť ich.
"Rozumieme organizátorom v Bratislave, situácia nie je jednoduchá. Bystrické Námestie Slobody v
piatok bude," oznámili organizátori protestu v meste pod Urpínom.
Podľa dostupných informácií v piatok okrem Banskobytričanov vyjdú do ulíc aj v Nitre, v Košiciach či v
Považskej Bystrici a ďalších mestách.
Čo sa zmenilo oproti protestom Gorila (video s titulkami):
Na Považí si zaspomínajú na Sviečkovú manifestáciu
"V Považskej Bystrici sa napriek zrušeniu bratislavského protestu avizovaný sprievod uskutoční.
Chceme ním symbolicky vyjadriť rozlúčku s bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo dvoch
mladých ľudí o život a zároveň si pripomenúť 30. výročie Sviečkovej manifestácie," uviedol pre
Aktuality.sk jeden z organizátorov zajtrajšieho protestu na Považí Tomáš Bořuta.
Spolu s ďalšími organizátormi vyzýva ostatných Bystričanov, aby si priniesli na sprievod červený kvet
previazaný čiernou stuhou a sviečku.
"Počas zhromaždenia si pripomenieme 30. výročie Sviečkovej manifestácie, ktorá začala
demokratické zmeny v našej krajine po takmer 40 rokoch totality. Práve vražda investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho partnerky je symbolom a stelesnením bezprecedentného útoku na súčasných
strážcov slobody a demokracie," doplnil organizátor zajtrajšieho zhromaždenia v Považskej Bystrici.
Presviedčajú, že nikam neodchádzajú
Podľa organizátorov protestného zhromaždenia "Za slušné Slovensko" v Bratislave sú okamihy, ktoré
nie sú jednoduché, ale aj o tomto je sloboda, zodpovednosť a slušnosť. Slušní občania podľa ich
presvedčenia rešpektujú Ústavu SR.
"My nikam neodchádzame, budeme pozorne sledovať systémové zmeny, ku ktorým sa nová vláda
prihlásila a o ktorých hovorí, že je pripravená ihneď ich realizovať. To, čo vládna strana spravila doteraz,
je absolútnym minimom," tvrdia.
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:
Protesty
-END
https://www.aktuality.sk/clanok/575011/kde-vsade-sa-chystaju-vyjst-slovaci-do-ulic/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

166. Piatkový bratislavský pochod povedú vysokoškoláci
(22.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 13:35, s. -; Ján Debnár)

Piatkový pochod v hlavnom meste preberajú po skupine Za slušné Slovensko študenti vysokých škôl.
Aktualizované o 14:44
Organizátori doterajších protestov ohlásili, že nebudú viesť protestné zhromaždenie. Následne sa ich
chopili študenti.
V piatok o 16:30 ohlásili tichý pochod spred budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí
na Námestie SNP. Na tomto mieste symbolicky zapália sviečky Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej.
Zrušenie protestu v hlavnom meste organizátori Za slušné Slovensko odôvodnili tým, že prezident
Andrej Kiska vymenoval novú vládu.
"Dnes pán prezident Kiska vymenoval novú vládu. Preto sme sa rozhodli, že v piatok sa v Bratislave
zhromaždenie 'Za slušné Slovensko` neuskutoční," informovali dnes organizátori plánovaného
protestného zhromaždenia v hlavnom meste na sociálnej sieti.
Pochody aj mimo hlavného mesta
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Aktuality.sk postupne oslovujú ďalších organizátorov protestov "Za slušné Slovensko" v ostatných
mestách, kde ľudia od utorka avizovali protestné zhromaždenia.
Podľa prvých informácií plánujú v niektorých mestách spojiť zhromaždenia aj s výročím Sviečkovej
manifestácie a tak sa rozhodli nezrušiť ich.
"Rozumieme organizátorom v Bratislave, situácia nie je jednoduchá. Bystrické Námestie Slobody v
piatok bude," oznámili organizátori protestu v meste pod Urpínom.
Podľa dostupných informácií zajtra okrem Banskobytričanov vyjdú do ulíc aj v Nitre, v Košiciach či v
Považskej Bystrici. V poslednom z menovaných miest sa rozhodli, že spoločne s organizátormi protestov
"Za slušné Slovensko" v Bratislave rešpektujú vymenovanie novej vlády prezidentom Slovenskej
republiky Andrejom Kiskom.
Na Považí si zaspomínajú na Sviečkovú manifestáciu
"V Považskej Bystrici sa napriek zrušeniu bratislavského protestu avizovaný sprievod uskutoční.
Chceme ním symbolicky vyjadriť rozlúčku s bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo dvoch
mladých ľudí o život a zároveň si pripomenúť 30. výročie Sviečkovej manifestácie," uviedol pre
Aktuality.sk jeden z organizátorov zajtrajšieho protestu na Považí Tomáš Bořuta.
Spolu s ďalšími organizátormi vyzýva ostatných Bystričanov, aby zajtra o 17:00 prišli pred mestský
úrad v Považskej Bystrici a podľa svojich možností si priniesli na sprievod červený kvet previazaný
čiernou stuhou a sviečku.
"Počas zhromaždenia si pripomenieme 30. výročie Sviečkovej manifestácie, ktorá začala
demokratické zmeny v našej krajine po takmer 40 rokoch totality. Práve vražda investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho partnerky je symbolom a stelesnením bezprecedentného útoku na súčasných
strážcov slobody a demokracie," doplnil organizátor zajtrajšieho zhromaždenia v Považskej Bystrici.
Organizátori bratislavského protestu tvrdia, že od začiatku reprezentovali občiansky hlas a sú hrdí na
to, čo občianský hlas dosiahol. "Teraz sme sa dostali do bodu, kedy vidíme, že nasledujúce kroky
spoločnosť delia a z občianskej pozície vieme povedať, že sú kroky, ktoré sa majú diať na ulici, a kroky
ktoré sa majú diať v parlamente," doplnili.
Presviedčajú, že nikam neodchádzajú
Podľa organizátorov protestného zhromaždenia "Za slušné Slovensko" v Bratislave sú okamihy, ktoré
nie sú jednoduché, ale aj o tomto je sloboda, zodpovednosť a slušnosť. Slušní občania podľa ich
presvedčenia rešpektujú Ústavu SR.
"My nikam neodchádzame, budeme pozorne sledovať systémové zmeny, ku ktorým sa nová vláda
prihlásila a o ktorých hovorí, že je pripravená ihneď ich realizovať. To, čo vládna strana spravila doteraz,
je absolútnym minimom," tvrdia.
"Dnešok preto nie je bodkou, ale dvojbodkou. Preto zakladáme občiansku platformu 'Za slušné
Slovensko`, ktorej cieľom je podporovať občiansku angažovanosť a spájať ľudí za spravodlivého a slušné
Slovensko," presviedčajú organizátori troch posledných veľkých piatkových zhromaždení v Bratislave.
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:
Protesty
https://www.aktuality.sk/clanok/575011/organizatori-zrusili-hlavny-protest-za-slusne-slovensko/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

167. Sedem poznámok k Marcu 2018
(22.03.2018; www.postoj.sk; Politika, , s. -; Vladimír Palko)

Ľudia na protestoch vyjadrovali túžbu po slušnosti. Ale pokus sprivatizovať si slušnosť vzbudzuje
niektoré otázky.
Áno, žijeme historické dni, zdá sa, že osmičková mágia našich dejín funguje. V takej chvíli treba
pomenovať to rozhodujúce, čo sa stalo, a pokúsiť sa pomenovať i to, čo sa asi stane.
Pohybujeme sa zacyklene v kruhu Po Novembri 89 na Slovensku prebehli tri politické etapy, každá
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trvala zhruba desať rokov. Každú etapu charakterizovala dominancia hlavnej vládnucej politickej strany,
ktorá stavala premiéra. Najprv to bolo HZDS v etape mečiarizmu, potom SDKÚ (SDK) v etape vlády
pravice, napokon Smer. Každá etapa skončila biedou podozrení z korupcie a faktickým postupným
zánikom onej hlavnej politickej strany. V prípade HZDS a SDKÚ sa jedná o dokonaný proces, v prípade
Smeru je to na ceste. Vždy to končí tým, že jedna strana požaduje zavrieť predstaviteľov druhej strany
"do basy".
Lenže orgány činné v trestnom konaní nemôžu vyriešiť hlbšie zakorenené problémy v spoločnosti.
Preto vystúpiť z tohto zacyklenia je ďaleko väčší problém ako riešiť otázku, či majú byť predčasné voľby
alebo nie.
A to nás nabáda, aby sme len tak ľahko neuverili, že tu "slušné" Slovensko bojuje s tým "neslušným".
Je to zložitejšie.
Vláda končí pre aroganciu a korupciu, to je dobré Dve vlastnosti vlády Ficovho Smeru - arogancia a
korupcia - spôsobili spontánnu reakciu verejnosti. Obavy časti verejnosti z toho, čo nás čaká v prípade
Ficovho odchodu, boli pochopiteľné. Avšak zotrvanie Ficovej vlády už bolo psychologicky neúnosné.
Ľudia už volali po spravodlivosti a ukázali, že sa vedia vzoprieť. To je dobré.
Poučný je príbeh Roberta Fica. November 89 bol pre Fica určitou traumou, čo bolo vidno z viacerých
jeho vyhlásení počas mnohých rokov po Novembri. Hovoril som si, že jeho veľký úspech v politike ho
napokon vari musí z tej traumy vyliečiť. Skončilo to však inak. Najúspešnejšieho ponovembrového politika
napokon v priebehu pár dní ulica vyhnala z Úradu vlády. Fico rád hovorieval, že jemu sa nestane to, čo
Mečiarovi. Že on vie odhadnúť, čo sa má a čo sa nemá. Neodhadol a tiež nezvládol úspech a moc. A
získal novú traumu. Na svoje vyhnanie z postu premiéra nezabudne do smrti. Je to vítaný námet na
premýšľanie o spravodlivosti a treste. Pre každého z nás.
Foto: Dano Veselský/TASR
Výmena najkontroverznejších členov vlády, vrátane premiéra, je víťazstvom, ktoré bolo pred
mesiacom nemysliteľné. Dosiahlo sa pokojne, disciplinovane, ústavným spôsobom. Ukrajinská tragédia
sa na Slovensku neuskutočnila.
Táto revolúcia je trochu doľava Kto robil túto revolúciu? Keď sa pozrieme na tie desaťtisíce, ktoré sa
po zavraždení Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spontánne zúčastňovali protestov proti vláde, vidíme,
že patria k všetkým častiam názorového politického spektra. Napokon, bol som tam a videl som tam
všetkých, od ľavice po pravicu. A nepochybujem o tom, že ich tam priviedlo znechutenie z cynickej
politiky a túžba po elementárnej slušnosti vo verejnom živote. Kresťania tam nemohli chýbať, nemohli sa
stať rukojemníkmi vágneho Ficovho prísľubu, že zabráni ratifikácii Istanbulského dohovoru (v skutočnosti
ho ani nedal). Preto je správne, že kresťania na námestiach boli. Zloženie protestujúcich sa teda javí ako
ideovo neutrálne. Tí ľudia naozaj chceli slušnejšie Slovensko.
Trochu odlišný pohľad dostaneme pri pohľade na ľudí, ktorí na tribúnach vystupovali. Som rád, že na
východe Slovenska rečnil katolícky farár Gombita a v Bratislave Fero Mikloško. Inak tá skladba rečníkov
bola mierne posunutá do ľavicového liberálna.
A úplne odlišný obraz dostaneme pri pohľade na médiá, ktoré sú motorom politického pohybu.
Poväčšine sú to ľavicovoliberálne médiá. Nie, Soros ich neriadi. Len ich hodnoty sa zhodujú so
Sorosovými. A ony interpretujú a budú interpretovať udalosti týchto dní.
Keď o tom píšem, nehovorím to ako kritiku liberálnejšie zmýšľajúcich spoluobčanov, skôr ako kritiku
do vlastných radov. Nie je to problém liberalizmu, že momentálne dokáže mobilizovať ľudí lepšie ako
konzervatívci. Hovorím to preto, aby sme sledovali, ako sa uvedené skutočnosti premietnu alebo
nepremietnu do nasledujúceho politického vývoja.
Opatrne s tou slušnosťou Možno len zopakovať, že ľudia na protestoch naozaj vyjadrovali túžbu po
slušnosti. K slabosti ľudskej povahy však patrí, že citlivejšie vnímame neslušnosť tých druhých. Preto
pokus sprivatizovať si slušnosť i tentokrát vzbudzuje otázky. Napríklad či môže za slušných hovoriť
rebelantský teológ, známy len vďaka podpore protirodinných ideológií, ktorý pred pár týždňami bohorovne
nazval českého prímasa Dominika Duku hnedým kardinálom. Či za slušných ľudí môžu hovoriť noviny
publikujúce nezmyselné a surové útoky voči ľuďom, ktorí odmietajú istanbulský dohovor, zavádzajúci pod
rúškom boja proti týraniu žien genderovú ideológiu do slovenského právneho systému.
Karikatúra "Cynickej obludy" urobila aj z farára Kuffu, ktorý sa v skutočnosti stará o týrané ženy,
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človeka, ktorý sa ženám vyhráža týraním. Jednoducho, každý, kto sa ozve proti genderovej ideológii, bol
označovaný v týchto médiách za tyrana žien. To nie je slušnosť, to je hulvátstvo. A takýchto útočných
článkov bolo veľa.
Foto: Dano Veselský/TASR
Slušnosť znamená aj pravdivosť. Fico podsunul Sorosa ako niekoho, kto priamo organizuje cez
Andreja Kisku a organizátorov mítingov zvrhnutie vlády. To je samozrejme primitívne. Ale médiá
stavajúce sa za slušnosť sa tvária, že Soros nie je vôbec žiadny problém. Lenže to nie je pravda. On je
problém. Sorosove peniaze naozaj roky plynú do sveta cez organizácie tretieho sektora na podporu
protirodinných ideológií.
Rovnako sa tie médiá v súvislosti s Mariánom Kuffom tvária, že genderová ideológia je čosi nevinné.
Ale to naozaj nie je. Tak ako je to s tou slušnosťou?
Skúška Kuffom V posledných dňoch sa opakovali útoky na Mariána Kuffu v súvislosti s jeho
komentovaním protivládnych zhromaždení. Kritici vydávali Kuffu za takého, kto je proti zhromaždeniam.
Je to inak. Predovšetkým, Marián Kuffa sa musel vyjadriť k udalostiam, lebo sa opakovane objavovali
dobre mienené návrhy, aby sa pochody proti ratifikácii Istanbulského dohovoru spojili s so
zhromaždeniami "Za slušné Slovensko". Návrhy boli dobre mienené, ale neuskutočniteľné. Od novembra
minulého roku na desiatkach akcií Slovenského dohovoru za rodinu Marián Kuffa začínal svoj príhovor
slovami: "Nie sme proti tejto vláde, ani za ňu. Ide nám o to, získať všetkých ľudí, či sú ľavičiari alebo
pravičiari, pre myšlienku, aby Slovensko nebolo zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru". Potom, čo to
mesiace hovoril, predsa Kuffa nemohol zrazu volať po páde Ficovej vlády. Veď by ľudí oklamal.
Zároveň nemožno tvrdiť, že sa Kuffa postavil proti demonštráciám. O ľuďoch, ktorí sa zhromažďujú na
námestiach pod heslom "Za slušné Slovensko", povedal: "Takí, ktorí sa chceli vzoprieť zlu, tí tam boli
správne." A keď upozornil na to, že sú tam i takí, ktorí zastávajú protirodinné ideológie, nie je to dôvod na
hysterickú reakciu. Isteže nemožno nikoho konkrétneho obviniť, že na zhromaždenia chodí so zlým
úmyslom. Ale veď Kuffa nikoho konkrétneho neobvinil. To konkrétne Kuffa zažil neslušné útoky od
konkrétnych médií, karikaturistov, liberálnych teológov dávno pred zavraždením Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej. Keď vidí, že všetci títo hovoria o slušnom Slovensku, nemôže nad tým pozdvihnúť otáznik?
Nemali by si tí kritici hľadajúci smietku v Kuffovom oku, vybrať brvno z vlastného oka?
Foto: Dano Veselský/TASR
Boj proti korupcii a boj proti genderovej ideológii sa nevylučujú. Je nemálo kresťanov, ktorí
demonštrovali za Ficov a Kaliňákov odchod a zároveň sa zúčastňovali akcií Slovenského dohovoru za
rodinu. Hystériu, ktorá tu vznikla proti Mariánovi Kuffovi, je stále možné zastaviť. Vari by to bolo najlepšie.
Kresťanský konzervativizmus 30 rokov po Sviečkovej manifestácii Sviečková manifestácia pred
tridsiatimi rokmi otriasla komunistickým režimom a stala sa predzvesťou Novembra. Hneď po Novembri
sa kresťanom stalo súdeným zraziť sa s fenoménom postkomunizmu, ktorý reprezentoval Vladimír
Mečiar a po rokoch Robert Fico. Kresťania v KDH, ktorých sformovala "Sviečková" hrali v tomto zápase
veľkú úlohu. KDH bolo najsilnejšou opozičnou silou v zápase, ktorý v roku 1998 skončil porážkou
mečiarizmu. Prečo je kresťanský konzervativizmus v týchto dňoch menej viditeľný?
Kresťania v KDH prešli v 90. rokoch pokušením duchovnej korupcie, ktorá spočívala v pokuse zmeniť
KDH na liberálnejšiu stranu typu západoeurópskych "kresťanských" demokracií. Tento pokus vyústil do
vzniku SDKÚ, ktorú napokon zničili podozrenia z korupcie. Stopy po tomto procese sú v KDH stále
prítomné. V roku 2006 KDH zase fakticky vyjadrilo nedôveru tým svojim politikom, ktorí zastávali názor,
že KDH nemá ísť do vlády s Robertom Ficom, čo napokon vyústilo do odchodu týchto politikov z KDH. V
týchto dňoch jeden z nich, František Mikloško, inak zvolávateľ Sviečkovej manifestácie, rečnil na
námestí počas veľkého ľudového vzopätia proti Ficovmu postkomunizmu a KDH je mimo diania. Je v tom
hlboká a spravodlivá symbolika. KDH sa na to pozerá bez akejkoľvek sebareflexie.
Na ružiach nemajú ustlané ani kresťania v iných politických stranách, ktoré sú vedené podivnými
lídrami, nevyžarujúcimi práve kresťanské presvedčenie. Títo kresťania ospravedlňujú svojich lídrov, čo
neprispieva k dôveryhodnosti týchto kresťanov.
Foto: Dano Veselský/TASR
Čo čaká kresťanských konzervatívcov Čo sa korupcie týka, kresťanskí konzervatívci majú vari
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najčistejší štít. Boj proti korupcii nemôžu nechať iba sekulárne orientovaným silám. Je dobre, že podporili
Ficov a Kaliňákov pád.
Kresťanskí konzervatívci by sa však mali poučiť zo svojej histórie. Zvíťazili síce v roku 1989 aj 1998,
ale už niekoľko mesiacov po Novembri 1989 boli obviňovaní liberálmi z toho, že sú "čierna totalita". Po
roku 1998 museli bojovať o samotnú existenciu vlastnej strany (KDH). Nemali by si myslieť, že tentokrát
to bude lepšie. Skôr to bude horšie, lebo vtedy nemohli byť ich zásluhy úplne spochybnené.
Nie je to však dôvod na pesimizmus. Len netreba byť naivný.
https://www.postoj.sk/31758/sedem-poznamok-k-marcu-2018
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

168. V Bratislave pochod zrušili, v Považskej Bystrici srievod bude
(22.03.2018; www.mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Spravodajstvo, , s. -; Bernadetta Pitoňáková)

V Považskej Bystrici sa napriek zrušeniu bratislavského protestu avizovaný sprievod mestom
uskutoční. Hlas občianskej verejnosti podľa organizátorov nepovedal bodku, ale dvojbodku.
POVAŽSKÁ BYSTRICA. Organizátori piatkového podujatia, ktoré sa hlásia k akciám Za slušné
Slovensko, avizujú, že v nadväznosti na udalosti posledného týždňa rešpektujú spoločne s vymenovanie
novej vlády prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Zaujali tak rovnaké stanovisko ako
usporiadatelia v Bratislave.
V Považskej Bystrici sa napriek zrušeniu bratislavského protestu avizovaný sprievod uskutoční.
"Chceme ním symbolicky vyjadriť rozlúčku s bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo dvoch
mladých ľudí o život a zároveň si pripomenúť 30. výročie Sviečkovej manifestácie," hovorí Tomáš
Bořuta z CoolTajneRa. Tá podľa neho začala demokratické zmeny v našej krajine po takmer 40 rokoch
totality. Práve vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky je symbolom a
stelesnením bezprecedentného útoku na súčasných strážcov slobody a demokracie.
Organizátori z CoolTajneRa vyzývajú obyvateľov, aby zajtra o 17. hodine prišli pred mestský úrad v
Považskej Bystrici a podľa svojich možností si priniesli na sprievod červený kvet previazaný čiernou
stuhou a sviečku.
https://mypovazska.sme.sk/c/20787235/v-bratislave-pochod-zrusili-v-povazskej-bystrici-srievod-bude.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

169. ÚPN žiada dokumenty z roku 1988
(22.03.2018; Denník N; mut. , PROFIL , s. 8; tasr)

Ústav pamäti národa žiada generálnu prokuratúru, aby mu odovzdala materiály o Sviečkovej
manifestácii v roku 1988. Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité
materiály o tejto udalosti, vrátane vyšetrovacieho spisu vtedajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry. (tasr)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

170. ÚPN žiada dokumenty o sviečkovej manifestácii
(22.03.2018; Plus jeden deň; AKTUÁLNE , s. 3; tasr)

Ústav pamäti národa (ÚPN) žiada Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby historikom sprostredkovala
celý dokumentačný materiál týkajúci sa sviečkovej manifestácie v roku 1988. Pri príležitosti blížiaceho
sa 30. výročia sviečkového zhromaždenia v Bratislave o tom informoval František Neupauer zo Sekcie
vedeckého výskumu ÚPN. Dôvodom je, že historikom doteraz ostávajú neprístupné niektoré dôležité
materiály o tejto udalosti, ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. tasr
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[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

171. Zaznel umieračik
(22.03.2018; Plus 7 dní; č. 12, HISTÓRIA , s. 46,47,48; LADISLAV ŠVIHRAN)

Sviečková manifestácia v Bratislave ohlasovala pád socializmu v Československu
V poslednom období svojej existencie sa režim už len potácal. Dobre to vedeli aj jeho najvyšší
predstavitelia. Preto sa pokúšali trochu ho reformovať. Ale nešlo im to. Poskytovali len drobné náplasti.
Gorbačovovej perestrojky sa báli ako čert svätenej vody. A tak napätie rástlo a hrozilo výbuchom. Lenže
komunisti sú chlapi z ocele - ako to neraz zdôrazňoval súdruh Stalin - a neskladajú zbrane. Dosvedčili to
udalosti, ktoré sa odohrali pred tridsiatimi rokmi, 25. marca 1988, v Bratislave.
Držať pod krkom: Nikoho nepopravujeme, nikoho nezatvárame. Tak tvrdili normalizátori po vpáde
spriatelených spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Nuž, nepopravovali ako po
nastolení komunistického režimu v roku 1948. Hoci - kritik režimu filozof Jan Patočka umrel v roku 1977
za nejasných okolností vo väznici. Oponentov režimu však húfne zatvárali. Václavovi Havlovi, budúcemu
prezidentovi, sa päť rokov šikanovania vo väzení veľmi odrazilo na jeho zdraví.
Režim sa kyjakom oháňal na signatárov Charty 77, dožadujúcej sa dodržiavania ľudských práv
stanovených Helsinskou dohodou. Kto ju podpísal? Pravdaže, väčšinou intelektuáli! Tí sa vždy búria.
Treba im pristrihnúť krídelká a pokoriť ich pred národom. Nahnali ich pred televíznu kameru. A teraz
podpisuj antichartu! Verejne, pred očami celého národa. Ak nepodpíšeš, pôjdeš k lopate! A budeš tam
dlho.
Režim potieral každý náznak odporu. V roku 1978 bezpečnosť spustila operáciu Asanácia. Jej úlohou
bolo zastrašovať a šikanovať kritikov režimu a najmä tých, ktorí podpísali Chartu a podieľali sa na jej
činnosti. Používali pritom rôzne formy psychického aj fyzického nátlaku a vydierania. Zhubný nádor treba
vyrezať. Na aktívnych chartistov naliehali, aby sa vysťahovali do zahraničia. Československo ich vtedy
opustilo 280.
Po tom, ako sa normalizátori v roku 1968 chopili moci, okolo 300-tisíc ľudí muselo odísť z verejného
života. Nemohli zohnať slušnú prácu a postihlo to aj ich deti. Vyše 400-tisíc ľudí radšej emigrovalo. A
normalizátori dúfali, že budú pokračovať v dovtedajšej politike.
Nepoddajná cirkev: Uplynulo azda aj stopäťdesiat rokov odvtedy, ako Karol Marx označil náboženstvo
za ópium ľudstva. A ľud v Československu je ešte stále pobožný. Napriek permanentným a masívnym
protináboženským kampaniam. Napriek tomu, že cirkevných predstaviteľov oni, komunisti,
prenasledovali, zatvárali, posielali do výroby. Napriek tomu, že veriacim prisúdili postavenie občanov
druhej triedy. A oni nielen pretrvali, ale v poslednom čase ešte vytŕčajú rožky.
Komunistickí pohlavári ťažko znášali, že v poslednom období veriaci čoraz väčšmi dávajú najavo svoje
presvedčenie. Veľmi ich rozhnevalo, keď sa v júli 1985 pútnici zišli vo Velehrade na Morave. Zišlo sa ich
okolo 200-tisíc a ohradzovali sa proti potláčaniu náboženskej slobody. Hoci stranícke orgány predtým
naliehali, aby púť vyznela ako manifestácia mierového vlastenectva a prejav náboženskej slobody.
Vedenie komunistickej strany veľmi rozhneval list biskupa Jána Chryzostoma Korca z 30. októbra
1987, adresovaný redakcii Rudého práva. Biskup v ňom podrobne informoval, ako štát štyridsať rokov
prenasledoval cirkev. Pravdaže, list neuverejnili, ale stovky jeho kópií kolovali po Slovensku. Na Morave
sa zasa šírila listina, v ktorej sa jej autori dožadovali náboženskej slobody a sformulovali 31 požiadaviek.
To už bolo priveľa pre súdruhov. A teraz sa tajná cirkev dokonca chystá zorganizovať manifestáciu v
Bratislave. Vraj za dodržiavanie náboženských práv a občianskych slobôd v Československu. Majú
priveľa slobody. Treba im dať takú príučku, po ktorej ich navždy prejde chuť búriť sa.
Vojnové ťaženie: V piatok 25. marca sa už o štvrtej popoludní začali na Hviezdoslavovom námestí a v
okolitých uličkách schádzať prví ľudia. Režim urobil všetko, aby sa neschádzali. Ťaženie proti
demonštrácii sa začalo už vtedy, keď František Mikloško podľa predpisov oznámil na Obvodnom
národnom výbore Bratislava I, že občania chcú zorganizovať pokojné polhodinové zhromaždenie. Úrady
vtedy povedali rázne nie. S odôvodnením, že organizátori nedokážu zabezpečiť jeho pokojný priebeh.
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Mocenské orgány rozbehli bojové akcie už 15. marca. Československý minister vnútra vydal pokyny
na potlačenie zhromaždenia. Rozbehla sa kontrapropaganda. Áno, to imperialisti chcú rozvrátiť náš
systém a neštítia sa použiť nijaký spôsob. Ale my im to nedovolíme. Vystríhali študentov, ale i robotníkov
v závodoch, aby sa nezúčastnili na protištátnej akcii. Rozbehli sa administratívne opatrenia. V ten deň
dostali školáci voľno a študentom v internátoch odporúčali, aby radšej odcestovali z Bratislavy.
Organizátorov manifestácie preventívne zatkli.
Bezpečnostné orgány, milíciu, hasičov, nemocnice pripravili ako na vojnu. Príslušníci bezpečnosti
kontrolovali vozidlá smerujúce do Bratislavy a podozrivé vracali, predpoludním ulicami premávali obrnené
transportéry, cisterny sa zacvičovali kropením ulíc. Kropili aj podozrivé hlúčiky ľudí. Aj tých, ktorí čakali na
zastávkach mestskej dopravy. Nemocnice dostali príkaz zabezpečiť mimoriadne zmeny, dostatok krvných
konzerv a lôžok. Organizátori pogromu očividne počítali s krviprelievaním. Dosvedčoval to ďalší
údaj - príslušníkom bezpečnosti pridali do výzbroje 50 ostrých nábojov.
Nástupom Gorbačova sa síce skončil diktát z Moskvy, na ktorý sa desaťročia vyhovárali najvyšší
československí predstavitelia, násilie zostávalo.
Tu Gama dva!: Na Hviezdoslavovom námestí a v okolitých uličkách sa postupne zhromaždilo asi
päťtisíc ľudí. Veľa. Napriek mnohým opatreniam mocenského aparátu. Napriek tomu, že bezpečnosť
uzavrela námestie. Väčšina prišla sem, aby podporila požiadavky cirkvi, niektorí zo zvedavosti, mladíci
zasa v očakávaní, že zažijú niečo vzrušujúce. Aj príslušníkov mocenského aparátu bolo veľa. Jeden
približne na piatich demonštrujúcich.
O šiestej zástup so zapálenými sviečkami, zhromaždený pred budovou Slovenského národného
divadla, zaspieval štátnu hymnu, potom pápežskú hymnu a začal sa pokojne modliť ruženec. Amplióny
vyzývali, aby sa ľudia rozišli, lebo zhromaždenie nie je povolené. Ale masy sa nerozchádzali. Éterom
zneli príkazy: ,,Za pomoci služobných áut vytláčať masy." Iný hlas: ,,Tu nás tí ľudia normálne vytláčajú.
Takto sa to nedá autami." Prichádza príkaz: ,,Tu Gama dva! Veľmi rázne zakročujte proti všetkým!"
Znova Gama dva: ,,Jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem smerom na Národné divadlo a kropiť."
A ďalší príkaz: ,,Tu Gama dva! Do toho spievajúceho davu ihneď použiť vodné delo!"
Spev, zavýjajúce sirény, majáky, kropiace autá, vodné delá, transportéry, krik, nadávky zasahujúcich,
obušky. A na to všetko sa z okien štvrtého poschodia hotela Carlton pozeral a vydával príkazy výkvet
komunistickej moci - šéf federálnej Štátnej bezpečnosti Alojz Lorenc, vedúci tajomník bratislavských
komunistov Gejza Šlapka, slovenský minister vnútra Štefan Lazar, minister kultúry Miroslav Válek...
Chvála brutality: Hoci sa zhromaždení nestavali na odpor, modlili sa, orgány postupovali proti nim
brutálne. Autá prudko narážali do ľudí, príslušníci v uniformách i v civile bili účastníkov obuškami,
päsťami, tých, čo padli na zem, kopali. Bez ohľadu na to, či to boli starí ľudia, alebo dievčatá. Vrhali sa na
fotografujúcich. Jeden z nich spomína: ,,Videl som, ako viacerých ľudí zatýkajú, a myslel som si, že sa mi
nejako podarí uniknúť po tých niekoľkých záberoch, ale v skutočnosti som bol veľký optimista, lebo
okamžite boli na mňa dvaja bezpečáci..."
Zhromaždenie sa skončilo v plánovanom čase, o 18.30 hodine, a hoci sa účastníci už rozchádzali,
brutalita pokračovala. Proti manifestujúcim zasiahli špeciálne jednotky, mlátili ich obuškami, použili
slzotvorný plyn a psy. Viacerí ľudia utrpeli poranenia, tiekla krv. Dovedna zadržali 126 československých
občanov a dvanásť cudzích štátnych príslušníkov - medzi nimi akreditovaných novinárov - a dlhé hodiny
ich vypočúvali.
Dňa 12. apríla 1988 sa u predsedu slovenskej vlády Petra Colotku zišli oficiálni cirkevní predstavitelia,
ktorých informovali o zásahu poriadkových síl. Referoval Miroslav Válek. V správe o tomto prijatí sa píše:
,,Všetci prítomní veľmi rozhodne a otvorene odsúdili demonštratívne vystúpenie 25. marca 1988, ktoré
zorganizovala neoficiálna cirkev." Zároveň ,,vyhlásili súhlas s opatreniami, ktoré prijali orgány štátnej
správy a orgány bezpečnosti".
Boli to len silácke slová. Sotva uplynulo jeden a pol roka, systém sa zrútil ako domček z karát. Väčší
odpor už ani nekládol.
LADISLAV ŠVIHRAN
---Foto:
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Podľa predpisov: František Mikloško oznámil konanie akcie na obvodnom národnom výbore.
Neprimeraná sila: Na bezbranných použili vodné delá aj obušky.
Pripomienka: Zo záberov na transparente vidno, ako prebiehala akcia i zásah.
Podpora zo zahraničia: Autorstvo myšlienky sviečkového protestu sa prisudzuje bývalému hokejistovi
Mariánovi Šťastnému, ktorý po emigrácii žil v Kanade a bol i predsedom Svetového kongresu Slovákov.
Od literatúry ku kropeniu: Básnik Miroslav Válek sa dostal do vysokých funkcií a musel slúžiť.
Nekompromisne: Proti pokojným manifestujúcim zasiahli ozbrojené zložky.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

172. Žiadajú dokumenty o sviečkovej manifestácii
(22.03.2018; Pravda; mut. , Slovensko , s. 8; tasr)

Slovenskí historici sa obracajú na Generálnu prokuratúru s výzvou, aby im sprostredkovala celý
dokumentačný materiál týkajúci sa sviečkovej manifestácie v roku 1988. Historikom ostávajú
neprístupné niektoré dôležité materiály o tejto udalostí, ktoré sa nachádzajú v archíve prokuratúry. "Ide
najmä o vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry Bratislava z roku 1990," priblížil František
Neupauer, jeden zo signatárov výzvy. S touto iniciatívou sa historici obrátili na GP už pred niekoľkými
rokmi, doteraz prokuratúra nereagovala. (tasr)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

173. STRUČNE
(22.03.2018; Šport; mut. , ZO SVETA, Z DOMOVA , s. 18; PETER DODEK)

V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí sa včera podvečer konala manifestácia Za život a
spravodlivú spoločnosť pre všetkých pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie v roku 1988.
Slovensko si v nedeľu 25. marca pripomenie 30. výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu.
SNS navrhne na najbližšej parlamentnej schôdzi odvolať poslankyňu Petru Krištúfkovú z Osobitného
kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, lebo "žila v spoločnej
domácnosti s mafiánmi".
Podľa Krištúfkovej národniarmi zverejnené skutočnosti boli mediálne známe pred parlamentnými
voľbami a zo strany SNS "ide o zúfalú snahu prekryť ich vlastné nové kauzy a škandály, ktoré sa denne
vynárajú". Hnutie OĽaNO oznámilo, že začína so stranami rokovania o spustení referenda za vypísanie
predčasných volieb.
Občianski a kultúrni aktivisti sú pobúrení slovami Ľubice Laššákovej navrhnutej na ministerku kultúry,
keď k téme mimovládok povedala, že tretí sektor je príliš bohatý a že si myslí, že ho financujú
zaoceánske peniaze.
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a ich odborové združenie vyzývajú Petra
Pellegriniho, aby post ministra zdravotníctva neobsadil štátnou tajomníčkou Andreou Kalavskou,
dlhodobo nemá ich dôveru.
Zhromaždenie Za slušné Slovensko sa zajtra o 17. h v Banskej Bystrici pre veľkonočné trhy uskutoční
na novom mieste - na Námestí slobody.
Automobilka Jaguar Land Rover zatiaľ neprejavila záujem podieľať sa na výstavbe nových bytov v
Nitre, kde stavia svoj závod. Nitra by v najbližšom období potrebovala 250 až 300 nových nájomných
bytov.
Muža s doživotným zákazom jazdiť chytili policajti neďaleko Martina, 38-ročný vodič Renaultu Laguna
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nafúkal 2,48 promile. Milanovi za to hrozí až dvojročný trest.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

174. Británia spomína: Uplynul rok od teroristického útoku v Londýne
(22.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 18:41, s. -; TASR, Katarína Bačová)

Útok na Westminsterskom moste bol prvým zo série viacerých teroristických incidentov, ktoré v roku
2017 otriasli Britániou - štyri sa odohrali v Londýne
Londýn 22. marca (TASR) - Británia si vo štvrtok pripomenula prvé výročie teroristického útoku na
Westminsterskom moste v Londýne, ktorý si vyžiadal päť mŕtvych a 49 zranených. Páchateľom bol
52-ročný britský občan Khalid Masood, ktorý osobným automobilom vrazil do chodcov na moste a pred
budovou parlamentu nožom smrteľne zranil policajta.
Masooda, ktorý konvertoval na islam, ihneď po útoku zastrelila polícia. K zodpovednosti za útok sa
prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS), hoci vyšetrovatelia spojitosť nepotvrdili. Útok podnietil
miestne úrady, aby posilnili bezpečnostný aparát Londýna vrátane inštalovania betónových bariér na
preľudnených lokalitách a ôsmich mostoch.
Táto tragická udalosť odzrkadľuje teroristické útoky vykonané v Európe moslimskými fanatikmi
pomocou nákladných vozidiel - Nice (Francúzsko, júl 2016, 86 mŕtvych), Berlín (Nemecko, december
2016, 12 mŕtvych), Štokholm (Švédsko, apríl 2017, päť mŕtvych) či Barcelona a Cambrils (Španielsko,
august 2017, 16 mŕtvych), pripomína stanica Sky News.
Útok na Westminsterskom moste bol prvým zo série viacerých teroristických incidentov, ktoré v roku
2017 otriasli Britániou - štyri sa odohrali v Londýne (útok vozidlom na londýnskom moste, útok vozidlom
pred mešitou v časti Finsbury Park, útok samurajským mečom pred Buckinghamským palácom a
bombový útok na stanici metra Parsons Green).
Okrem toho došlo k samovražednému bombovému útoku na koncerte americkej speváčky Ariany
Grande v Manchestri. Útok si vyžiadal 22 mŕtvych a vyše 500 zranených. Samotná speváčka však
vyviazla bez zranení.
Výročie teroristických útokov - v tomto prípade druhé - si vo štvrtok pripomína aj belgické hlavné
mesto Brusel. Bombové útoky islamistov na letisku Zaventem a stanici metra Maelbeek, ku ktorým sa
taktiež prihlásil Islamský štát, si 22. marca 2016 vyžiadali 32 mŕtvych a 340 zranených. Súdny proces s
osobami zapojenými do týchto atentátov sa začne na budúci rok.
Prečítajte si aj:
Belgičania spomínali na obete teroristických útokov z 22. marca 2016
RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie: Sviečkovú manifestáciu
Minister obrany Gajdoš si pripomenul 73. výročie vypálenia obce Skýcov
http://www.teraz.sk/zahranicie/britania-teroristicky-utok-westminstersk/315366-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

175. 14:06; V Považskej Bystrici sa v piatok zhromaždenie Za s...
(22.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:06, s. -; Minúta po minúte)

V Považskej Bystrici sa v piatok zhromaždenie Za slušné Slovensko uskutoční. Jeho organizátori
rešpektujú vymenovanie novej vlády, ale napriek zrušeniu bratislavského protestu svoj avizovaný
sprievod uskutočnia.
â€žChceme ním symbolicky vyjadriť rozlúčku s bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo dvoch
mladých ľudí o život a zároveň si pripomenúť 30. výročie Sviečkovej manifestácie,â€ś tvrdí Tomáš
Bořuta za organizátorov.
https://dennikn.sk/minuta/1073026/
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[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

176. Po skupine Za slušné Slovensko preberajú bratislavský pochod
vysokoškoláci, akcie po krajine pokračujú
(22.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:11, s. -; Marianna Onuferová, Daniel Vražda)

Ešte vo štvrtok sa organizátori z celého Slovenska aj z Bratislavy cez Skype dohadovali na piatkových
protestoch. Rozhodnutie zrušiť akciu v Bratislave ich zaskočilo.
Protesty Za slušné Slovensko sa nekončia - a to ani po oznámení hlavných organizátorov z Bratislavy,
že piatkové zhromaždenie v hlavnom meste rušia.
Po skupine Za slušné Slovensko preberajú akciu vysokoškoláci viacerých bratislavských univerzít.
Študenti vysokých škôl urobia v piatok o 16.30 tichý pochod spred budovy Univerzity Komenského na
Šafárikovom námestí na Námestie SNP, kde symbolicky zapália sviečky Jánovi Kuciakovi a Martine
Kušnírovej.
Rýchlo sa ozvali Košice, Prešov, Banská Bystrica a napríklad aj Piešťany, že oni pokračujú. Protest
bude v piatok aj v Brne, v Nitre, Trnave, Lučenci či Martine. Tamojšia organizátorka Katarína Chovanová
hovorí, že zostali prekvapení. "Nerozumiem tomu. My budeme na 99,9 percenta na námestí. Nemôžeme
sa predsa na to len tak vykašľať."
Protest bude aj v Žiari nad Hronom, Leviciach a v Banskej Štiavnici. "Rozhodnutie Bratislavy sa cez
nás prevalilo ako obrovská vlna, z ktorej sme sa ale vynorili a prvotné NIE sa otočilo na jednoznačné
ÁNO," povedala hlavná organizátorka protestu v Banskej Štiavnici Silvia Herianová.
Pavlík z Prešova: Väčšina miest hovorí, že pokračujú
"Je to pre nás novinka a analyzujeme, čo sa deje. Veď ešte včera sme všetci organizátori zo všetkých
miest skoro dve hodiny skypovali a vôbec tam nepadla alternatíva, že sa to možno zruší," hovorí
spoluorganizátor protestu v Prešove René Pavlík.
Pavlík hovorí, že komunikujú s ostatnými mestami a väčšina z nich hovorí, že chce v proteste
pokračovať. "Máme spoločný chat, Humenné chce pokračovať, Bardejov, Michalovce chcú pokračovať.
Chceli by sme ešte teraz povedať, že sme tu a aj keď nateraz končíme, budeme veľmi podrobne
sledovať, čo sa bude diať. Pred týždňom sme to oficiálne neukončili, teraz sa chceme poďakovať a vyslať
nejaký odkaz. Myslím si, že pôjdeme ďalej a aj väčšina miest pôjde," hovorí Pavlík.
Akcia bude aj v Považskej Bystrici. Jej organizátori rešpektujú vymenovanie novej vlády, ale napriek
zrušeniu bratislavského protestu svoj avizovaný sprievod uskutočnia. "Chceme ním symbolicky vyjadriť
rozlúčku s bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo dvoch mladých ľudí o život, a zároveň si
pripomenúť 30. výročie sviečkovej manifestácie," tvrdí Tomáš Bořuta za organizátorov.
Vyzval Bystričanov, aby zajtra o 17.00 h prišli pred Mestský úrad v Považskej Bystrici a podľa svojich
možností si priniesli na sprievod červený kvet previazaný čiernou stuhou a sviečku.
Protest bude aj v Trenčíne. "My stále nie sme spokojní so situáciou ani s vládou. Žiadna z našich
požiadaviek nebola doposiaľ naplnená... Náš boj za slušné Slovensko v piatok pokračuje," napísala
organizátorka protestu Klaudia Brázdilová.
Ľudia, čo sa nahlásili v Bratislave, sú nahnevaní
Ľudia, ktorí sa chceli zúčastniť protestu v Bratislave, sú sklamaní z rozhodnutia organizátorov zrušiť
ho. Pod oznámením na Facebooku pribúdajú desiatky reakcií, vyzývajú organizátorov, aby si to
rozmysleli, a píšu, že na Námestie SNP aj tak prídu.
"Keď som si pozeral komentáre pod Bratislavou, ľudia sú dosť nahnevaní, útočia. Bojím sa toho, že to
zneistí ľudí, ktorí čítajú veľké médiá a pomyslia si, že protest nebude ani v Humennom," hovorí Tomáš
Šudík, spoluorganizátor protestu v Humennom, ktorý potvrdil, že v Humennom protest bude, začína sa v
piatok o 17.30.
Mama Martiny Kušnírovej vystúpi v Michalovciach aj v Humennom
Pavlík z Prešova hovorí, že ešte v stredu sa dohadovali, či si vymenia umelcov. "Dohodli sme sa, že
Katka Koščová ide do Humenného, ďalší idú do Michaloviec, že treba pomôcť aj menším mestám s
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rečníkmi. Všetko sme to rozbehli, tak aby sme to dnes skončili?" pýta sa Pavlík.
Šudík z Humenného hovorí, že Katka Koščová a Zlatica Kušnírová, mama zosnulej Martiny
Kušnírovej, vystúpia najprv v Michalovciach (protest sa tam začína o 17.00) a potom prídu do
Humenného, ktoré je 20 kilometrov od Michaloviec. Šudík predpokladá, že by mohla prísť tisícka ľudí, v
minulý piatok ich bolo 800, no pršalo.
Spoluorganizátor michalovských protestov Patrik Magdoško potvrdil, že piatkový protest v
Michalovciach sa začne o 17.00 h.
Pavlík hovorí, že piatkový protest berú aj ako poďakovanie ľuďom, že chodili vytrvalo, či pršalo alebo
snežilo. "Zajtra má byť už pekne, chceli sme sa ľuďom poďakovať, že vydržali a prišli. Nechce sa nám to
rušiť. Čo čítam reakcie, u nás je zatiaľ chuť pokračovať," hovorí Pavlík.
"Ľudia sú už dohodnutí, cestujú z Bratislavy, prídu novinári, príde aj vedec Pavol Čekan. Každý sa
teší, myslím si, že na 70 percent pokračujeme," hovorí Pavlík.
Protest bude aj v Prievidzi. "My v Prievidzi pokračujeme, predsa nemôžeme jeden piatok skandovať
vydržať, vydržať a o týždeň to skončiť! Obzvlášť, keď stále trvá aj pôvodná požiadavka - nezávislé
(medzinárodné) vyšetrenie vraždy Martiny a Jána. Musíme tiež vytvoriť verejný tlak na ďalší postup s
trestným oznámením odvážneho prokurátora Špirka," hovorí organizátor protestu Ivan Sýkora.
Sýkora hovorí aj o ďalších požiadavkách - žiadajú odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara
a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
V Michalovciach budú protestovať farmári
V Michalovciach bude zajtra určite protest farmárov proti rozkrádaniu pôdy "Vráťte nám našu zem", do
ulíc vyrazí aj 30 až 40 traktorov. Magdoško hovorí, že protest je namierený proti Rodovcom, Vadalovcom
aj slovenskej mafii, ktorí ukradli pôdu farmárom.
Tento protest sa koná nezávisle od protestu Za slušné Slovensko.
https://dennikn.sk/1072947/protesty-po-slovensku-budu-aj-ked-zrusili-zhromazdenie-v-bratislave-my-neko
ncime/?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

177. 17:55; V marci 1988 bola v Bratislave Sviečková manifes...
(22.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 17:55, s. -; Minúta po minúte)

V marci 1988 bola v Bratislave Sviečková manifestácia. Požiadavky zhromaždených sa týkali najmä
náboženských slobôd, no impulzom boli predchádzajúce vraždy kňazov.
https://dennikn.sk/minuta/1073420/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

178. Mikloško víta rozhodnutie iniciátorov protestov Za slušné Slovensko
zrušiť manifestáciu v Bratislave
(22.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Bývalý politik František Mikloško v príhovore počas občianskeho zhromaždenia Za slušné Slovensko,
organizovaného v súvislosti s vývojom spoločenskej situácie po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej, na Námestí SNP. Bratislava, 16. marec 2018
BRATISLAVA 22. marca (WebNoviny.sk) - Tí, ktorí boli pred 30 rokmi na Hviezdoslavovom námestí
so sviečkami v rukách podľa organizátora Sviečkovej manifestácie Františka Mikloška vytvorili veľkú
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trhlinu v končiacom sa komunistickom režime, ale definitívny pád prišiel až o rok. Ako povedal dnes pre
agentúru SITA, ich trpezlivosť slávila nakoniec víťazstvo.
Mikloško víta rozhodnutie iniciátorov protestov Za slušné Slovensko zrušiť po vymenovaní novej vlády
prezidentom Andrejom Kiskom piatkovú manifestáciu v Bratislave na Námestí SNP, schvaľuje ho ako
rozumné a prezieravé. "Pokiaľ by protestné zhromaždenia v krajine mali ďalej pokračovať, v konečnom
dôsledku by to nutne viedlo nakoniec k požiadavke, aby odstúpil aj prezident.
Vďaka protestom na námestiach padla vláda Roberta Fica, čo je zopakovaný úspech novembra
1989," zdôraznil Mikloško vo svojom stanovisku. Podľa neho ak nenastanú v krajine viditeľné zmeny k
lepšiemu, platforma Za slušné Slovensko je pripravená sa vrátiť na námestia. "V zápase o slušné
Slovensko potrebujeme okrem odvahy aj trpezlivosť," dodal s tým, že na sviečkovom pochode
vysokoškolákov v Bratislave v piatok o 16:30 sa iste zúčastní.
Zhromaždenie Za slušné Slovensko v piatok v Bratislave na Námestí SNP nebude. Agentúru SITA o
tom informovali organizátori predchádzajúcich zhromaždení Katarína Nagy Pazmány, Peter Nagy,
Karolína Farská, Juraj Šeliga, Veronika Bruncková, Tatiana Sedláková, Jakub Kratochvíl. V ich vyhlásení
sa uvádza, že slušní ľudia rešpektujú ústavu a práve o tom je sloboda, zodpovednosť a slušnosť.
"Pán prezident Kiska vymenoval novú vládu. Preto sme sa rozhodli, že v piatok sa v Bratislave
zhromaždenie Za slušné Slovensko neuskutoční. Od začiatku sme reprezentovali občiansky hlas a sme
hrdí na to, čo občiansky hlas dosiahol."
https://www.webnoviny.sk/miklosko-vita-rozhodnutie-iniciatorov-protestov-za-slusne-slovensko-zrusit-man
ifestaciu-v-bratislave/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

179. RTVS si pripomenie Sviečkovú manifestáciu. Od protikomunistického
prostestu uplynie 30 rokov
(22.03.2018; www.strategie.hnonline.sk; Stratégie, 11:47, s. -; TS)

Od jedného z najznámejších protikomunistických vystúpení za náboženské a občianske práva a
slobody v bývalom Československu - Sviečkovej manifestácie uplynie v nedeľu 25. marca presne 30
rokov. Toto osmičkové výročie nebude chýbať vo vysielaní RTVS.
V Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa pri tejto príležitosti vo štvrtok 22. marca
uskutoční ďalšie podujatie v rámci cyklu Osmičková pyramída, ktoré začne o 17:00 premietaním filmu
Sviečková manifestácia za osobnej účasti režiséra Ondreja Krajňáka. Nasledovať bude diskusia s
organizátorom manifestácie Františkom Mikloškom, jej priamymi účastníkmi - neterou Antona Srholca
Martou Košíkovou, Pavlom Kosseyom a historikom Ústavu pamäti národa Patrikom Dubovským. Vo
foyeri Slovenského rozhlasu bude pripravená výstava archívnych dokumentov z výberu historika Petra
Jašeka. Rádio Devín odvysiela záznam diskusie v sobotu 24. marca o 17:00.
Zdroj TASR/Jakub Kotian
Sviečkovej demonštrácii sa bude venovať aj piata časť cyklu autora Petra Turčíka, venovaného
osmičkovým výročiam, v programe Historia magistra vitae, ktorú Rádio Devín uvedie v nedeľu 25. marca
o 18:00. Rozhlasová adaptácia divadelnej hry Petra Pavlaca Slovo Válkovo odznie v utorok 27. marca o
20:30. Jej ambíciou je vypovedať o myslení, cítení a postojoch jedného z našich najuznávanejších
básnikov - Miroslava Válka. Bol ministrom kultúry komunistickej vlády a ako člen politickej komisie dozeral
25. marca 1988 na zásah polície a bezpečnostných zložiek voči pokojnému zhromaždeniu na
bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.
Hosťom Nočnej pyramídy Rádia Slovensko bude v piatok 23. marca historik Peter Jašek, ktorý bude
diskutovať aj o otázkach náboženskej slobody. Sviečková manifestácia bude v nedeľu 25. marca po
10:00 hlavnou témou relácie Osudy, ktoré písalo 20. storočie.
Diváci Jednotky si môžu na Kvetnú nedeľu 25. marca o 10:30 pozrieť pri príležitosti 30. výročia
manifestácie priamy prenos Slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú celebruje
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predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Dvojka v nedeľu o 12:50 uvedie k tejto téme dokumentárny film Slovenský piatok. Sviečková
demonštrácia bude vo štvrtok 29. marca o 22:30 rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY s
podtitulom Protirežimové revolty. Hosťami Ľubomíra Bajaníka budú Juraj Kalina z Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied, Pavel Kugler z Odboru pre vojenských veteránov Ministerstva obrany ČR a
Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV.
Zdroj RTVS
https://strategie.hnonline.sk/media/1715672-rtvs-si-pripomenie-svieckovu-manifestaciu
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

180. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim
Gauck
(23.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 12:21, s. -; TASR)

Jeho návšteva na Slovensku sa má niesť v duchu boja za slobodu a demokraciu a má byť zároveň
prejavom vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov.
Na archívnej snímke nemecký prezident Joachim Gauck. - Foto: TASR/AP
Bratislava 23. marca (TASR) - Pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie navštívi
Slovenskú republiku v dňoch 25.- 26. marca 2018 bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko
Joachim Gauck. TASR o tom informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta
SR.
"Spoločne s prezidentom Andrejom Kiskom položia vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia tejto významnej udalosti,"
uviedla Hajtová.
Návšteva Joachima Gaucka na Slovensku sa podľa nej nesie v duchu boja za slobodu a demokraciu a
je zároveň prejavom vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127801/na-navstevu-slovenska-pride-byvaly-nemecky-prezident-joachim-ga
uck
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

181. HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 16:51, s. -; TASR)

Ako sa vyjadril na Hlase Ameriky kňaz Anton Hlinka, Silvester Krčméry bol najprenasledovanejšou
osobou vo vtedajšom Československu a už len tým, že tu bol, predstavoval nádej na zmenu.
Ilustračné foto. - Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 23. marca (TASR) - Po trinástich rokoch útrap vo väzení mohol túžiť po tom, aby mal svoj
pokoj. Napriek tomu bol Silvester Krčméry jedným z hlavných organizátorov Sviečkovej manifestácie.
"Hlavnými iniciátormi boli František Mikloško a Ján Čarnogurský vďaka impulzu od Mariana
Šťastného. Samotný Čarnogurský však vo svojich spomienkach hovorí, že bez Spoločenstva Fatima a
bez podzemnej cirkvi by také zhromaždenie, akým bola Sviečková manifestácia, nebolo možné.
Napríklad aj predstavitelia Charty 77 sa v Československu snažili o nejaké demonštrácie a stretnutia, no
z pohľadu účasti neboli veľmi úspešné. Niekedy nebolo jasné, či tam nebolo viac eštebákov, než
skutočných sympatizantov," povedal pre TASR historik a publicista František Neupauer.
Ako sa vyjadril na Hlase Ameriky kňaz Anton Hlinka, Silvester Krčméry bol najprenasledovanejšou
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osobou vo vtedajšom Československu a už len tým, že tu bol, predstavoval nádej na zmenu. Narodil sa
5. augusta 1924 a pre cirkevnú činnosť v Kolakovičovom spoločenstve Rodina ho Štátna bezpečnosť
vyšetrovala už v roku 1946. V roku 1951 počas výkonu základnej vojenskej služby bol zaistený. Tri roky
strávil vo vyšetrovacej väzbe, pričom bol vystavený najrôznejším formám fyzického i duševného
mučenia - vrátane používaných metód, keď musel väzeň celé hodiny stáť, alebo mu nedovolili spať a
musel celé dni a noci chodiť vo svojej cele. Tĺkli mu hlavu o stenu, kým neupadol do bezvedomia, zlámali
mu rebrá a nechali bez ošetrenia.
Prežiť tieto muky umožnila Krčmérymu viera v Boha, teda aj presvedčenie, že utrpenie, ktoré prežíva,
musí mať svoje opodstatnenie a môže ho prijímať ako dar. Odmietal sa priznať k vlastizrade, z ktorej bol
obvinený, hoci mu sľubovali miernejší trest. Nemohol súhlasiť s niečím, čo nebola pravda. Počas svojej
záverečnej reči na súde povedal známe slová: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu! My vám tú
moc nezávidíme a netúžime po nej, stačí nám tá pravda!"
Ako zachytáva aj divadelná hra Nepolepšený svätec, ktorú na základe jeho spomienok napísal
Ľubomír Feldek, odmietal prijať udelenú amnestiu, pretože by tým priznal, že ho väznili právom. Silvester
Krčméry napokon vyšiel na slobodu po viac než trinástich rokoch, pričom vystriedal dohromady
sedemnásť väzníc a pracovných táborov. Mnohí ho odhovárali od ďalších aktivít, no nedal sa presvedčiť.
"Títo ľudia už vyšli z väzenia s tým, že sa budú venovať mladým, že budú vytvárať priestor, aby boli
ľudia vnútorne slobodní. Pretože, ako hovoril Vladimír Jukl, sloboda je dar, ktorý je pre všetkých. Je
nedeliteľná, či už ide o slobodu občiansku alebo náboženskú," povedal František Neupauer.
Oporou im bol aj tajný biskup Ján Korec. V roku 1974 založili Silvester Krčméry, Vladimír Jukl a Rudolf
Fiby Spoločenstvo Fatima, ktoré sa pôvodne nazývalo Komunita aktuálnych služieb. Neskôr sa k nim
pridal aj Evžen Valovič a ďalší. A práve slovo tohto spoločenstva bolo pri príprave Sviečkovej
manifestácie rozhodujúce.
"Dňa 6. marca 1988 sa konalo stretnutie, na ktorom Rudolf Fiby, ktorý bol v tom čase predstaveným
Spoločenstva Fatima, odobril organizovanie Sviečkovej manifestácie. Bez ich podpory a zapojenia by
možno ani manifestácia nebola, či prinajmenšom by nedosiahla taký masový charakter. V deň
manifestácie mal Silvester Krčméry vytknutý členok, takže príslušníkom ŠtB, ktorí ho strážili, oznámil, že
môžu ísť domov, pretože on sa z bytu aj tak nikam nepohne. Po skončení manifestácie sa konalo
hodnotiace stretnutie priamo v Krčméryho byte na Košickej ulici. Už aj z toho vidieť, že jeho význam a
autorita medzi členmi podzemnej cirkvi bola veľká," dodal historik František Neupauer.
Sviečková manifestácia napokon podľa neho otvorila cestu k revolúcii v novembri 1989. Aj v
nemeckom Lipsku vyšli do ulíc 9. októbra 1989 ľudia so sviečkami v rukách a o mesiac nato padol
berlínsky múr. Láska k pravde a k človeku, viera, že sa človek môže zmeniť, aby bol lepší a že nám je
každý človek rodinou, je stále aktuálnym odkazom Silvestra Krčméryho.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127828/historik-s-krcmery-zasadne-prispel-k-sile-svieckovej-manifestacie
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

182. Mikloško: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť
(23.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 17:10, s. -; TASR)

Bol to okamih pochopenia, že sa nemožno pohybovať len v úzko vymedzenom priestore náboženstva,
ale je potrebné osloviť celú slovenskú spoločnosť. O príprave, formulácii požiadaviek a posolstve
bratislavskej Sviečkovej manifestácie z roku 1988 to pre TASR uviedol zvolávateľ tohto podujatia,
František Mikloško.
Foto: Jozef Hübel
Popis: František Mikloško, bývalý predseda SNR
Pri 30. výročí Bratislavského Veľkého piatku pripomenul, že výzvy, ktoré chceli protestujúci svojím
tichým zhromaždením so sviečkou v ruke adresovať vládnúcej komunistickej garnitúre, boli iné, ako tie od
výkonného podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS) Mariána Šťastného, ktorý prišiel s
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myšlienkou uskutočniť v jeden deň takýto protest vo svetových metropolách i na Slovensku. Prvotným
cieľom duchovného otca myšlienky Sviečkovej manifestácie bolo, aby manifestujúci vyjadrili
nespokojnosť s komunistickým režimom aj vo forme transparentov s motívom mapy Slovenska, na ktorú
mala šliapať veľká červená ruská čižma. "My sme nechceli ísť do takejto konfrontácie a nakoniec sme
zvolili kompromis. Rozhodli sme sa pre nenásilný pokojný protest s horiacimi sviečkami v ruke a zároveň
sme si stanovili tri požiadavky protestu, ktoré boli aj kresťanské a aj všeľudské," uviedol Mikloško v
súvislosti s požiadavkami na občiansku slobodu, náboženskú slobodu a slobodné menovanie biskupov.
Priznal, že symbol sviečky v rukách ticho protestujúcich mal nielen symbolický význam. "Sviečka je
nádherný symbol - je to niečo veľmi intímne, krásne a navyše také jednoduché, že sme si povedali, že
každý, kto si v ten deň zapáli sviečku, symbolicky podporí naše požiadavky. V ten podvečer sa tisíce
sviec rozhoreli nielen priamo na námestí, ale ľudia, ktorí sa naň nedostali, si zapaľovali sviečky v bočných
uličkách a mnohí ďalší po celom Slovensku, doma - v kruhu rodiny," upozornil Mikloško.
Vrátil sa aj k návšteve kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorého organizátori akcie prišli navštíviť so
žiadosťou o odobrenie uskutočniť takýto krok. "Bol morálnou autoritou, neskutočne charizmatický a silný v
obrane viery. Aj preto bolo podstatné, aby so zámerom zhromaždenia súhlasil práve on, pretože v
opačnom prípade by to mohlo vyvolať medzi veriacimi pred zhromaždením istý vnútorný zmätok,"
vysvetlil.
Mikloško tiež priznal, že 10.000 ľudí, ktorí sa na Hviezdoslavovom námestí a v jeho okolí na
Sviečkovej manifestácii znapokon zišlo, nikto z organizátorov nečakal. Skôr sa hovorilo o pár
desiatkach ľudí, ktorých polícia poľahky zadrží. "Uvedomte si, že v čase komunistických represálií a
bezprávia bola účasť na takomto zhromaždení osobnou drámou a existenčnou otázkou. Nik nemohol
vedieť, či nepríde o prácu, o existenčné istoty, či nebude režimom perzekvovaný on a jeho rodina. Aj
preto sú pre mňa všetci, ktorí tam prišli, zapálili si sviečky a modlili sa, neskutoční hrdinovia, morálni
víťazi, do ktorých amorálna komunistická moc a jej represívne zložky "rúbali" obuškami, vodnými delami,
policajnými psami, či vrážali autami. Zábery z ich besnenia obleteli celý svet a ukázali totalitný režim v
jeho nahote," pripomenul oficiálny hlavný organizátor sviečkovej manifestácie F. Mikloško.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Miklosko-Svieckova-manifestacia-oslovila-celu-slovensku-s
polocnost-299074
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

183. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Z prvej ruky; 12:30; por. 1/1; Marta Jančkárová / Marta Jančkárová)

Marta Jančkárová, moderátorka:
"Pred tridsiatimi rokmi otriasla Slovenskom aj zahraničím sviečková manifestácia v Bratislave. Hoci
ľudia pokojne žiadali iba náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv, komunistický režim
vtedajšieho Československa voči nim surovo zasiahol obuškami a vodnými delami. Desiatky ľudí zatkli a
dlhé hodiny vypočúvali. Správu o udalosti vysielali BBC, Hlas Ameriky, Slobodná Európa či Vatikánsky
rozhlas. Stala sa predzvesťou Nežnej revolúcie zo 17. novembra 1989, ktorá viedla k pádu totality a
nástupu demokracie. Ako vznikla myšlienka sviečkovej manifestácie? Boli potrestaní ľudia, ktorí stáli za
tvrdým zásahom proti občanom? Téma pre jedného z hlavných organizátorov Františka Mikloška. Dobrý
deň."
František Mikloško, organizátor sviečkovej manifestácie:
"Dobrý deň."
Marta Jančkárová:
"A historika a zároveň účastníka manifestácie Patrika Dubovského. Vitajte."
Patrik Dubovský, historik, účastník manifestácie:
"Dobrý deň."
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Marta Jančkárová:
"Reláciu pre pracovnú zaneprázdnenosť hostí predhrávame dnes predpoludním. Príjemné počúvanie
želá Marta Jančkárová. Priblížme si pomocou archívneho záznamu obraz sviečkovej manifestácie. Je
25. marec 1988. Tisíce ľudí pokojne stoja na Hviezdoslavovom námestí. Prší. Ľudia majú dáždniky a
predsa chodia okolo nich policajné a kropiace autá. Velitelia zásahu sa už pripravovali na akciu."
Archívny záznam:
"Tu Gama 2, Zeta 1 okamžite do akcie, príjem. Použiť ... zariadenia, príjem. Vracať sa dokola, dokola
chodiť, príjem. Tu Gama 22, pošlite nám sem súrne voľajakú posilu. Nedajú sa vytlačiť. Kropiace vozidlá
znovu dokola, príjem. Áno, Gama 4 rozumiem. Gama 2 rozumela ... všetky zálohy von. Gama 2, do toho
spievajúceho davu ihneď použiť vodné delo, Gama 2 príjem. Gama dva, tie vodné delá použiť, stále nech
striekajú, príjem. Beta 10, už to robíme a dávame pokyny smerom na ... Gama 4, tu Gama 2, použiť
zálohu na pomoc..."
Marta Jančkárová:
"Toľko archívny záznam zo sviečkovej manifestácie. Pán Mikloško, aká atmosféra v spoločnosti
predchádzala tomuto okamihu? Čím sa dá vysvetliť, že sa nielenže podarilo zorganizovať sviečkovú
manifestáciu, ale na ňu prišli aj tisíce ľudí z celého Slovenska, nielen z Bratislavy. Veď vtedy to nebolo
niečo bežné. To bolo výnimočný okamih."
František Mikloško:
"Ja by som to trošku porovnal s dneškom. Teraz minulý týždeň prišlo 60-tisíc ľudí na manifestáciu do
Bratislavy a tisíce ľudí po celom Slovensku. Ale to tiež nebolo, že teraz to tí mladí ľudia zvolali a tí ľudia
prišli. Predchádzali tomu demonštrácie pred hotelom, teda pred tým komplexom Bonaparte. Predtým
Gorila. Okrem toho medzi ľuďmi proste sa rozprávalo už, že proste tá korupcia presahuje všetky miery
únosnosti. To vnútorné vedomie ľudí a občanov krajiny proste v jednej chvíli dozrelo a čakalo sa na slovo
vypovedané proste v správnom čase. A to urobili tí mladí ľudia. A takto to bolo aj za komunizmu. Ten
režim v Československu bol konzervatívny. My sme začali teda organizovať tých mladých ľudí, aby
chodili na tie púte. Tí dávali tomu dynamiku. Potom prišiel ten slávny Velehrad, kde bolo 250-tisíc ľudí,
ktorí vypískali proste komunistických predstaviteľov. A stále sa proste šírilo, že ten režim nič nepripúšťa.
Otravuje a prenasleduje ľudí, ktorí dávali svoje deti na náboženstvo. Do väzenia sa dostávali ľudia. Čiže
to bola atmosféra, ktorá narastala. A v tej chvíli znovu by som povedal, že bolo vypovedané slovo v pravú
chvíľu. Proste zvolali sme sviečkovú manifestáciu a tí ľudia odrazu vyšli."
Marta Jančkárová:
"Pán Dubovský, vy sa na tú dobu pozeráte nielen ako historik, ale máte aj spomienku ako
vysokoškolský študent, ktorý sa zúčastnil na sviečkovej manifestácii. Ako ste sa o nej dozvedeli? S
akou myšlienkou ste tam išli?"
Patrik Dubovský:
"Tak už od toho prvého momentu, kedy sa začalo o tom hovoriť, respektíve kedy pán Mikloško s
pánom Čarnogurským poslali ten dnes už nazvime to historický list, teda oznámili usporiadanie tejto
manifestácie v zmysle vtedy platných zákonov. Tak sa to šírilo ústnym podaním. Ľudia začali vylepovať
rôzne plagátiky či už pri kostoloch, alebo aj na verejných priestranstvách. Zachovali sa teda dokonca v
archívnych fondoch Slovenského národného archívu. A taktiež sa o tom hovorilo, a to myslím, že pán
Mikloško povie lepšie, na západných rozhlasových staniciach, ktoré tu boli spomínané. Ale sme si to
navzájom telefonovali, odovzdávali na tých rôznych stretnutiach tých krúžkov. Takže celkom tak
prirodzene."
Marta Jančkárová:
"Pán Mikloško, pripomeňme, že sme požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené
slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Ale ako sa o tomto
dozvedeli veriaci a vôbec všetci občania, ktorí tam prišli, keďže úrady podujatie zakázali?"
František Mikloško:
"My sme boli v kontakte s Antonom Hlinkom v Mníchove, ktorý vysielal pre Hlas Ameriky, Slobodnú
Európu a správy od neho prevzal aj Vatikánsky rozhlas. Mali sme s ním kontakt priamy cez nejakých
našich priateľov Nemcov a potom, keď Ján Čarnogurský mal už svoj telefón, tak sme mu telefonovávali.
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Samozrejme, to bolo tak urobené, že my sme zavolali a on potom hneď položil a on zavolal, pretože tie
telefóny boli v tom čase veľmi drahé, tie telefónne hovory. My sme s Jánom Čarnogurským premysleli
celý ten postup tak, aby vedeli sme, že raz sa bude možné odvolať do nejakých dní. Čiže tak sme to
načasovali, aby to odvolanie prišlo už pre nás by som povedal nezáväzne neskoro. Poslali sme myslím
toho 10. marca prvý list. Oni nám za nejaký čas odpovedali, že to zakazujú. My sme mali lehotu, do koľko
dní sa môžeme odvolať. A tú lehotu sme vyčerpali do poslednej chvíle, aby sme sa odvolali. No a vyšlo
nám to, pretože ja som bol už zatknutý 25. marca na policajnej stanici v Dúbravke. A tam odrazu
popoludní prišli takí dvaja nejakí ľudia z Národného výboru mesta Bratislavy a priniesli mi definitívne teda
zatrhnutie toho. No tak ale už som si ho bohužiaľ som si ho nenechal pre archív a pre históriu, ale už to
bolo bezpredmetné."
Marta Jančkárová:
"Pán Dubovský, cítili sa predstavitelia totalitného režimu ohrození, keď naplánovali taký tvrdý zásah
voči občanom?"
Patrik Dubovský:
"Neviem presne či ohrození v zmysle teda, že by prišli o svoju moc kvôli sviečkovej manifestácii. Ale
každopádne zobrali to veľmi vážne, až nastala relatívna panika vzhľadom aj na tie termíny, ktoré boli
veľmi napäté. Či už teda Štátna bezpečnosť vyhlásila mimoriadnu bezpečnostnú akciu, ktorá obsahovala
naozaj desiatky a stovky pokynov, osôb, prostriedkov, mechanizmov, ktoré mali byť do tohto zapojené.
To znamená približne tisíc príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, dnešných policajtov, približne
päťdesiat ŠtB, pohotovostný oddiel, ako už bolo povedané polievacie autá, na záver tie vodné delá.
Zároveň aj stranícke orgány boli aktivované na rôznych takých tých svojich aktívoch, aby vysvetľovali
teda občanom, že tá demonštrácia, manifestácia je zakázaná, nepovolená, protištátna. Podobne sa
hovorilo u nás na vysokých školách, kde nám hrozili, že budeme vylúčení zo štúdia. Boli potom rôzne tie
odpútavacie akcie. To teraz asi nemusíme hovoriť. Takže tá atmosféra bola taká dosť napätá. A zároveň
musím povedať trošku aj objektívne, že Verejná bezpečnosť, ktorá mala na starosti verejný poriadok, tak
tá to vyhodnocovala tiež ako isté bezpečnostné riziko, dnešným jazykom keby sme povedali. Takže boli
pripravené ošetrovacie tímy v nemocniciach, sanitky a podobne, lebo si mysleli, že nejaká tretia strana
môže vyvolať nejaký nepokoj, napríklad rozbíjanie výkladov alebo podpaľovaním áut. S tým sa teda
rátalo a chceli tomuto proste objektívne zamedziť."
Marta Jančkárová:
"Boli zranené desiatky ľudí. Z archívov však vyplýva, že to mohlo dopadnúť aj horšie, keďže boli
dokonca pripravené aj ostré náboje."
Patrik Dubovský:
"Áno. Tie zásahové jednotky mali teda v zbroji, mali myslím, že po päťdesiat nábojov. Boli pripravené
ako som povedal sanitky a teda operačné rôzne tímy. Ale teda rátalo sa naozaj s tým, že to niekto môže
vyprovokovať. Ja si osobne myslím, že nerátali s tým, že organizátori typu Františka Mikloška a Jána
Čarnogurského vyvolajú nejaké nepokoje, práve naopak, ale báli sa provokatérov."
Marta Jančkárová:
"Pán Mikloško."
František Mikloško:
"Komunisti sa báli masy. ...ešte keď sme začínali v sedemdesiatych rokoch budovať tie tajné
spoločenstvá, vždy hovoril, my musíme od komunistov prevziať to heslo Čelom k masám, zakiaľ nás
nebudú tisíce, zatiaľ si s nami veľmi ľahko dajú rady, jedného večera nás pozatvárajú a je po celej našej
aktivite. Pre toto sa tak trpezlivo budovali tie štruktúry celé sedemdesiate roky. Tá masa ľudí sa začala
ukazovať na tých púťach, keď najmä keď tam začali chodiť aj mladí ľudia. A prvýkrát zažili komunisti, čo
je to masa ľudí na tom Velehrade, keď tých 250-tisíc ľudí ich nepustilo proste k slovu a vypískalo ich. Je
zaujímavé, že v tom osemdesiatom deviatom bola zatknutá tá bratislavská päťka a Ján Čarnogurský bol
najdlhšie držaný vo väzení, až vlastne do tých novembrových dní. A potom mu jeden vysoký príslušník
Štátnej bezpečnosti povedal, že ako k tomu došlo. Byt Jána Čarnogurského bol odpočúvaný. A oni
odpočuli rozhovor. Sem chodievali Václav Benda a Václav Malý ako chartisti a zároveň veriaci ľudia. A
vtedy sme s nimi sedeli u Jána Čarnogurského on a ja. A oni rozprávali o tom v tom osemdesiatom
deviatom, že sa blíži svätorečenie svätej Anežky. A Jano Čarnogurský na to spontánne povedal, že ak to
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bude v Prahe, tak my tam zo Slovenska prinesieme 100-tisíc ľudí. A tento vysoký príslušník ŠtB povedal,
že v tej chvíli sa rozhodli, že proste musia ho zatknúť, pretože hrad a Rašínovo nábrežie, kde bolo ÚV
KSČ, boli miesta, ktoré boli tabu. Tam sa nemohlo, proste tam oni mali strach, že tá masa to tam proste
znehodnotí, respektíve rozvalcuje. Čiže komunisti sa báli moci a ja myslím v tejto panike nejakým
spôsobom bola aj táto reakcia."
Marta Jančkárová:
"Zadržaný ste boli aj vy na dva dni."
František Mikloško:
"Áno. Ja som išiel ráno do kostola a už pri terajšej ambasáde americkej ma zastavili dvaja príslušníci
ŠtB z Volgy a zobrali ma. Celý deň som bol v Dúbravke a potom ma previezli do cely predbežného
zadržania na Februárke, kde som bol do nedele rána."
Marta Jančkárová:
"Aká atmosféra bola v spoločnosti, aj čo sa týka médií, ako o tom informovali niekoľko dní po
udalosti?"
Patrik Dubovský:
"Tak treba sa vžiť naozaj do tej situácie normalizácie, embarga na informácie, ja neviem, kontroly
médií. Dnes povieme médiá. Vtedy to možno boli dva-tri denníky a štátny rozhlas, televízia. Ale dá sa
povedať, že aj istá kontrapropaganda vypukla či už myslím, že v jedných novinách deň predtým, kde to
bolo naozaj tvrdo skritizované ako zakázaná protištátna, protispoločenská, organizátori nechápu
starostlivosť štátu o cirkev a cirkevnú politiku a podobne. Čiže skorej propaganda a taký jemný výsmech.
A potom teda v tých reakciách na druhý alebo na ďalšie dni už teda to bolo naozaj tvrdo odsúdené
straníckymi orgánmi, niektorými predstaviteľmi teda oficiálnej cirkvi, najmä z radov toho združenia Pacem
in terris, ktoré spolupracovalo s režimom. A známy dnes už taký okrídlený je prejav kňaza Záreckého,
ktorý bol zároveň aj tlačovým tajomníkom Pacem in terris myslím, že v Bratislave, ktorý takým jemným
spôsobom manifestáciu odsudzoval, nabádal ľudí, aby radšej chodili teda do kostola, nejakým spôsobom
kritizoval aj organizátorov, teda že nereprezentujú názor katolíckej cirkvi a podobne."
František Mikloško:
"Komunisti a komunistická tlač vlastne opakovali to svoje klišé. Keď sme v roku 1987 napísali ten
odprosujúci list židovským spoluobčanom za deportácie Židov zo Slovenska, podpísal to pán kardinál,
pán biskup Korec a my sme to podpísali a ďalší ľudia, tak vtedy nás v novinách obvinili z klérofašizmu.
Museli sme sa ospravedlnili za toto obdobie, onvinili nás z klérofašizmu. Či aj v tejto rétorike a tej
atmosféry toho osemdesiateho ôsmeho roku stále zaznievalo politický katolicizmus, klérofašizmus a
samozrejme imperiálne vplyvy zvonku, manipulácia zvonku, sme napojení na západné štruktúry a
podobne. Ja som bol trošku prekvapený, že aj v týchto dňoch, keď tu prebiehali tieto manifestácie, sa
znovu akoby vytiahli tá rétorika toho, že niekto to tu manipuluje zo západu. Ani vtedy, ani dnes to nikto
nemanipuloval. Proste tí Slováci žijú svojím životom."
Marta Jančkárová:
"Pán Dubovský."
Patrik Dubovský:
"Ja vtedy som bol teda dvadsaťročný študent. Vnímal som to v podstate ako veľmi spontánnu
prirodzenú reakciu naozaj tých tisícov ľudí, teda tú ochotu prísť tam, možno aj riskovať, ale teda vyjsť z
istej anonymity, zároveň teda reagovať tým, že sme si túto informáciu o sviečkovej manifestácii
odovzdávali. Tešili sme sa dokonca. Potom už teda pri nastupovaní do vlaku sa priznám, že som mal aj
trochu strach. Ale keď sme prišli na miesto, cítili sme tam ducha tej chvíle, tej moci tých ľudí, ktorí naozaj
prišli s čistým svedomím. Takže to nás celých tak presiaklo a vôbec sme teda nerozmýšľali ako hovorí
pán Mikloško o nejakých bočných vplyvoch. Skorej sme boli tak poviem pravdu naštvatí na režim, že ešte
ďalej pokračuje v tých represáliách a v osočovaní. Takže taký spravodlivý hnev v nás vzkypel."
Marta Jančkárová:
"Policajní velitelia zodpovední za potlačenie pokojnej sviečkovej demonštrácie nikdy neboli odsúdení.
Napríklad Štefan Mikula, Ladislav Duduc, Gejza Šlapka či Štefan Lazar. Prokuratúra stíhala len majora
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Zboru národnej bezpečnosti Alexandra Kysuckého, ktorého obvinila zo zneužitia právomocí verejného
činiteľa. Pán Mikloško, vy spolu s pánom Čarnogurským ste vo februári 1990 požiadali vtedajšieho
prezidenta republiky Václava Havla, aby mu udelil milosť. A teraz odcitujem tie vaše slová. Po revolúcii
sme rozmýšľali, kde začať, ale najmä kde skončiť. Napokon sme sa zhodli, že akékoľvek tresty nemajú
zmysel. Toto ste povedali vtedy. S odstupom času, nehodnotíte to inak? Nebola to chyba, že nebola
vyvodená zodpovednosť?"
František Mikloško:
"To boli dva pocity, ktoré nás viedli k takémuto činu. Ten prvý pocit, no padol komunizmus v Európe.
To bolo niečo tak fascinujúce. To bolo tak nepredstaviteľné, ešťe pár by som povedal rokov predtým
alebo mesiacov predtým, keď som videl tú veľkú mapu Sovietskeho zväzu, tak som si povedal, toto
nemôže padnúť nikdy, to bude naveky. To padlo a my sme prežívali šťastie slobody, ktoré sme nikdy vo
svojom živote ani nepocítili. Čiže to boli také existenciálne pocity, že to bolo proste, to bol čas radosti. Ale
druhý bol rovnako vážny pocit a to bolo to, že dobre, tak teraz major Kysucký bude súdený a možno teda
bude odsúdený nepodmienečne. No ale veď tam boli všetci tí papaláši. Tí, ktorí boli v tom Carltone na
jednom poschodí a pod ním tí výkonní policajti. Ale tam boli proste papaláši komunistickí v Čechách v
Prahe na najvyšších miestach, ktorí to zakonzervovávali a proste nikam to nechceli pustiť. A boli tu
všelijakí tí okresní papaláši, ktorí zneužívali svoju moc, lebo boli opití tým, že odrazu majú obrovskú moc.
Tak súdiť tohto jedného človeka sa mi zdalo byť trošku také absurdné a neadekvátne."
Marta Jančkárová:
"Pán Dubovský, nedávno ste napísali komentár, kde píšete o tom, že nás dobieha kultúra netrestania.
Čo by dnes bolo inak, ak by dnes boli potrestaní napríklad spomínaní velitelia zásahu?"
Patrik Dubovský:
"Tak sviečková manifestácia bola vážnym zásahom do občianskych ľudských práv dnešným
jazykom povedané. Zároveň tá atmosféra bola úplne iná. Dnešné vnímanie je príliš také otvorené.
Nehovorím v zlom slova zmysle. Vtedy akýkoľvek náznak nejakého vyjadrenia proti režimu už sa bral
veľmi vážne a zároveň u ľudí vzbudzoval rešpekt. Z dnešného pohľadu sa nám zdá prirodzené, že by
mali byť títo ľudia nejakým spôsobom vyšetrení, možno odsúdení a potrestaní, ale našťastie neprišlo tam
k nejakým stratám na životoch. Chvalabohu oproti tomu, čo ste teraz spomenuli, pri tých desiatkach
prípadov, ktoré len za obdobie normalizácie či už na hraniciach, alebo v spoločnosti prišli o život kňazi,
laici, ďalší občania. Takže áno, táto vec nás trochu dobieha a zdá sa teda, že napríklad v tej sviečkovej
manifestácii by mala byť možno aj dodatočne vyvodená zodpovednosť, možno aj za tie ďalšie vraždy,
pretože oni sa posudzujú dnes ako zneužitie právomocí verejného činiteľa, ale mali by byť už
posudzované alebo kvalifikované ako porušovanie základných ľudských práv alebo teda zločinov proti
ľudskosti, proti mieru a podobne. Je teda pravda, že po roku 89 vznikla komisia Slovenskej národnej rady
na prešetrenie tohto zásahu, pri ktorej boli vypočutí asi sto rôznych, teda ako povedal pán Mikloško od
papalášov po cirkevných predstaviteľov a podobne, ale teda iba sa konštatovalo, že boli porušené ľudské
práva a podobne a nič sa z toho nevyvodilo. Takže ja si myslím, že treba. Treba naozaj sa pozrieť možno
ešte aj dnes aj pri iniciatíve historikov ohľadne teda sprístupnenia vyšetrovacieho spisu ohľadne
sviečkovej manifestácie k tým, ktorí stáli naozaj za tým v pozadí, či už vedenie Ústredného výboru
komunistickej strany, či už vedenie Štátnej bezpečnosti, či už Alojz Lorenz, ktorý podľa môjho názoru
veľmi hanebne sa správal a zároveň na Slovensku vôbec nebol podmienečne odsúdený a podobne."
Marta Jančkárová:
"Pán Mikloško."
František Mikloško:
"To, o čom tu teraz hovorím,e vlastne proste prebiehalo proste na Ventúrskej, na Jiráskovej, na VPN,
že teda čo robiť. Ja si myslím, že jednu vec sme prehliadli. A v tej aj ja nesiem akúsi takú vnútornú
výčitku a to sú tí väzni politickí z päťdesiatych rokov. Tí ich vyšetrovatelia a bachari vo väzniciach to boli
sadisti. Tých sme mali postaviť pred súd. Nehovorím, koľko tam mali sedieť, to už boli starí ľudia. Ale tam
sme nejako príliš ľahko prešli cez utrpenie iných ľudí. Prejsť cez utrpenie moje, teda ak to vôbec môžem
nazvať utrpením, to je moja vec, aby som sa k tomu vyjadril a požiadal povedzme o milosť. Ale nemal
som právo, to mi je dnes jasné, prejsť cez utrpenie týchto mučených ľudí päťdesiatych rokov. To sme
prehliadli. A preto ako aj ako akúsi traumu nosím, že stále o týchto väzňoch svedomia, a teda o väzňoch
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politických hovorím, lebo týmto ľuďom sme niečo dlžní."
Patrik Dubovský:
"Toto je naozaj silná myšlienka. Ako mladý človek s tým môžem jedine súhlasiť. Ale aspoň v Čechách
teda boli nejaké iniciatívy na potrestanie týchto vyšetrovateľov či už to bol Pichtuma, Paleček, alebo aj
Osvald Závodský a podobne. Dokonca niektorí boli naozaj uväznení. Na Slovensku sa toto naozaj
nedialo a nedialo sa to u funkcionárov komunistickej strany, vysokých funkcionárov alebo oficierov
Štátnej bezpečnosti ďalších, ktorí by mohli byť vyšetrovaní či už za vraždy kňazov a ďalších, ku ktorým sú
archívne dokumenty, svedkovia naďalej tuná a ja sa naozaj čudujem, prečo je tu také ticho, taká
stagnácia. To je proste ako na pováženie."
Marta Jančkárová:
"Môže tu pán Mikloško, dozrieť na to čas aj pod vplyvom tých uplynulých týždňov napríklad?"
František Mikloško:
"Budúci rok slávime tridsať rokov od pádu komunizmu. Ja si myslím, že generačne proste tí ľudia sú
už mimo a že jednoducho v tomto smere ťažko sa bude dať tieto veci otvoriť. Ale znovu by som povedal,
musíme hovoriť o obetiach a musíme o nich hovoriť po mene. To znamená, každé jedno meno by malo
byť naozaj vyrazené na nejakej stene alebo na nejakom kameni, aby bolo jasné, že títo ľudia proste boli
nositeľmi tej ukrutnosti toho režimu."
Marta Jančkárová:
"Pán Dubovský, vy ste už pred chvíľou načrtli iniciatívu slovenských historikov, ku ktorej ste sa pridali.
Historici zaslali teraz pred niekoľkými dňami generálnej prokuratúre verejnú požiadavku, v ktorej žiadajú,
aby dokumenty v správe alebo v archíve generálnej prokuratúry boli odovzdané do Slovenského
národného archívu alebo archívu Ústavu pamäte národa. O čo presne ide?"
Patrik Dubovský:
"Ja si myslím, že je to celkom legitímna iniciatíva, ktorá vznikla z iniciatívy alebo teda z podnetu pána
Jána Šimončíka a historika Františka Neupauera ako súkromných osôb. Pridali sme sa niektorí celkom
spontánne. Je to iniciatíva, ktorá hovorí o tom, že v súvislosti aj s tridsiatym výročím sviečkovej
manifestácie, že by sme boli radi, keby sa takéto vážne historické alebo archívne dokumenty, ktoré sa
viažu k týmto udalostiam, ktoré sú dnes aj už pamätnými dňami v kalendári, dostali do verejných
archívov, aby si ich mohli rôzni bádatelia pozrieť. Dnes viem, že túto iniciatívu u nás nepriamo podporil aj
historik Slovenskej akadémie vied pán Kamenec a ďalší. A zároveň teda aby to možno pomohlo aj pri
budúcom naozaj právnom vysporiadaní sa s takýmito problémami a nevidím v tom problém, pretože
súvisí to aj s ďalšími prípadmi, ktorých spisy sú stále ešte nejakým spôsobom nie sprístupnené alebo
neodovzdané do verejných archívov."
Marta Jančkárová:
"Pomohlo by to aj k zlepšeniu verejného povedomia, lebo spolu sme videli dokument pána Ondreja
Krajňáka, bývalého šéfa ÚPN, kde boli aj mladí ľudia, z ktorých časť nemala ani tušenia o týchto
udalostiach?"
František Mikloško:
"Samozrejme, že tieto materiály by mali byť ako na alebo teda v Ústave pamäti národa alebo
Slovenskom národnom archíve. Ja neviem teraz k tomu sa neviem vyjadriť, že čo môže brániť generálnej
prokuratúre, že ak dá nám nejaké spisy, tak tam niečo vyškrtáva a niektoré fotografie nechce vôbec dať.
Toto si treba ešte z odborného a najmä legislatívneho hľadiska pozrieť či má na to nejaké dôvody, lebo to
archívnictvo má nejakým spôsobom a takisto osobné údaje zákon o osobných údajoch. Čiže to treba
nejakým spôsobom dotiahnuť. Ja si myslím, že v tejto chvíli, keď prokuratúra pod obrovským tlakom
týchto udalostí a šetrenia vraždy proste Jána Kuciaka a tej Martinky Kušnírovej, že možno vytvárať ešte
ďalší tlak, že to aj zaznie, že by to nejak zaniklo. Ale treba sa k tomu vrátiť. Nemusí to byť hneď teraz.
Treba sa k tomu pokojne vrátiť po týchto udalostiach a žiadať to. Hovoriť o tom s generálnou
prokuratúrou, aké sú vlastne prekážky toho, aby sa to dalo, aby sa to mohlo študovať."
Marta Jančkárová:
"Pán Dubovský."
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Patrik Dubovský:
"Ja si myslím, že generálna prokuratúra ako štátny orgán je dosť veľká inštitúcia, že by mohla vyčleniť
nejaké oddelenie, ktoré sa povedzme nezaoberá týmito čerstvými veľkými udalosťami a teda tragédiami.
My sme takisto zvažovali, teraz to poviem možno prvýkrát, niektorí účastníci sviečkovej manifestácie,
že usporiadame také tiché zhromaždenie pred generálnou prokuratúrou naozaj za prešetrenie vrážd
kňazov, pretože to bola jedna z požiadaviek, ktorá prišla zo Slovenského kongresu Slovákov, aby sa
prešetrili vraždy kňazov. Potom sa požiadavky sviečkovej manifestácie čiastočne modifikovali. Takže aj
toto nás štve a tlačí nielen ako historikov, ale aj ako účastníkov sviečkovej manifestácie, že nevyšetrujú
vraždy kňazov a občanov na Slovensku a chceli sme teda generálnu prokuratúru na to upozorniť veľmi
jemným a takým inteligentným spôsobom."
Marta Jančkárová:
"Ďakujem za pripomenutie sviečkovej manifestácie jedným z hlavných organizátorov pánom
Františkom Mikloškom a historikom, zároveň účastníkom manifestácie Patrikom Dubovským. Pekný deň
ešte."
František Mikloško:
"Pekný deň."
Patrik Dubovský:
"Dovidenia."
Marta Jančkárová:
"Pripomínam, že reláciu sme pre pracovnú zaneprázdnenosť hostí predhrávali dnes predpoludním.
Ešte príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Marta Jančkárová."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

184. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/18; Ján Heriban / Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka:
"Blížiace sa tridsiate výročie sviečkovej manifestácie si pripomenul aj Ústav pamäti národa.
Bratislavskému veľkému piatku venoval diskusný večer, na ktorom vystúpil historik poľského inštitútu
národnej pamäte. Poukázal nielen na atmosféru, ktorá v čase manifestácie vládla u našich severných
susedov, ale vysvetlil tiež, ako sa im formácia o demonštrácii dostala až k nim a ako na udalosť
zareagovala tamojšia cirkev. Historik ÚPN pripomenul, že pod úspešnosť manifestácie sa podpísali
najmä kresťanské spoločenstvá. Viac zistil Ján Heriban."
Ján Heriban, redaktor: "V čase sviečkovej manifestácie panovala aj v Poľsku únava z komunizmu.
Medzi obyvateľmi silnel hlas proti režimu. V osemdesiatych rokoch z Poľska odišlo viac ako milión
mladých vo veku okolo tridsať rokov. Michal Przeperski z Inštitútu národnej pamäte v Gdaňsku hovorí, že
informácia o demonštrácií sa k nim dostala hneď v nasledujúcich dňoch cez rádio Slobodná Európa.
Michal Przeperski, Inštitút národnej pamäte v Gdaňsku:
"Koncom marca sa táto informácia dostala aj do tlače takzvaného druhého obehu, napríklad do
časopisu Prehľad agentúrnych správ. Čiastočne reagovala aj katolícka cirkev. Jednotliví kňazi vyzývali
spoločenstvo, aby sa modlilo za veriacich na Slovensku. Napriek tomu, že v Poľsku fungovala Solidarita a
vedeli, že Slovensko bojuje za svoje náboženské práva, reakcia nebola taká veľká najmä preto, že v tom
čase sa dialo veľmi veľa zmien vo svete. Takže už onedlho sviečkovú manifestáciu prekryli udalosti na
Kaukaze, v Maďarsku alebo aj v Poľsku."
Ján Heriban:
"Bratislavský veľký piatok sa podľa Pavla Jakubčina z Ústavu pamäti národa podarilo zorganizovať
hlavne vďaka mobilizácii vtedajších laických kresťanských spoločenstiev. Tie fungovali už desaťročia
predtým."
Pavol Jakubčin, Ústav pamäti národa: "Ten nárast aktivít týchto malých spoločenstiev spôsobil, že v
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osemdesiatych rokov sa úplne mení ako keby taká náboženská situácia na Slovensku, kedy prichádza k
veľkému prebudeniu najmä medzi mladými ľuďmi, k takému náboženskému prebudeniu.
Ján Heriban:
"Oslavy tridsiateho výročia sviečkovej manifestácie sa v Bratislave začali v stredu a budú
pokračovať už dnes večer mládežníckou svätou omšou a sviečkovým sprievodom k pamätníku.
Spomienkové podujatia vyvrcholia cez víkend."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

185. Moc na námestí
(23.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; desjano)

Posledný mesiac....
Po tieto dni, snáď za mesiac, sa stalo veľa vecí. Zabili dvoch mladých ľudí. Ján Kuciak sa pokúšal
poukázať na pravdu. My, mnohí z nás, čo sme vyšli na námestia, sme chceli niekoľko vecí. Zistiť, kto a
prečo ho zabil. Mesiac a nič... Prečo? Chceli sme, ak sú takéto podozrenia, aby nielen padla vláda plná
arogancie a čoraz ťažšie zakrývateľného podvodu, ale aby boli predčasné voľby.
Námestia sa zaplnili tak, ako si to nikto nevedel predstaviť. Zároveň, ako je v našej krajine tradícia, sa
začal protipohyb. Výsmech tých, ktorí niečo robia, o niečo sa usilujú. Ľuďmi, ktorí vždy a všade všetko
svojimi ústami pošpinia. A sedia doma. Nezaplnia ani jedno námestie. Niektorí si už trúfli na meno Jána
Kuciaka, čo bolo tabu ešte aj pre budúcich vyšetrovaných z bývalo terajšej vlády.
Rovnako do toho vošla premyslená informačná vojna a diskreditačná kampaň proti námestiam zo
strany, ktorej hrozí zánik.
Dnes...
Teraz je tu však otázka, čo ďalej. Dosiahli sme, čo sa desať rokov nedarilo. Ale prirodzene bez volieb
to nie je nič. Vláda je stále napojená na strany, ktoré sa zdiskreditovali ako sa len dalo. Volanie po
voľbách nemôže prestať. Či už neostane nič iné, ako sa zapojiť do tiahleho procesu referenda.
Ak si tam niekde niekto myslí, že teraz dostal nečakaný dar a má dva roky, aby kradol a zastrašoval,
ničil, zakrýval stopy, tak sa proste zmýlil. A s tým ani asi už nerátajú. S čím vlastne rátajú!? Bábková
vláda nemá zmysel.
Ak sme doteraz nemlčali, musíme ísť ďalej! To je odkaz Jána Kuciaka!
Inak krajina bude nielen stagnovať, ale pôjde k horšiemu. To nie je dobré.
Čo ďalej...
Tridsať rokov sa krajina potáca. Myšlienka, že dva tri razy zaplnené námestia všetko do koreňov
vyvrátia nie je na mieste. Všetky ciele sú krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Spoznávame silu, akú
máme. Nemá zmysel ju zas odhodiť do politicko spoločenskej depresie. Potrebujeme pokračovať.
V žiadnom prípade nemám nijaké hotové recepty, to nemá asi teraz nikto. Každý sa obzerá.
Snáď len niekoľko poznámok. Ak by si chcel niekto sprivatizovať aj námestia, tak to proste nejde.
Akákoľvek nová organizácia v žiadnom prípade nesmie byť politická. I tak by stroskotala. Ak by vznikla
nejaká spoločenská organizácia, akú by mala náplň? Ako by sme vedeli ovplyvniť jej vedenie? Stanovy?
Bude dostatočne široká pre všetky názorové prúdy, ktoré nateraz stoja vedľa seba? Ideme na námestia
hlavne ako občania, nie ako nijaká platforma. Potrebujeme čisto servisné veci. (Bratislava si poradí i tak.
Aspoň prestanú isté reči.)
Je isté, že jednota, ktorú prežívame je opodstatnená. Zhodujeme sa v tom, že chceme, aby vládla
vláda zastupujúca ľudí, nie zaplatená oligarchami a mafiou. V momente, ako začne predvolebný boj sa
táto jednota stratí kvôli príslušnosti k iným politickým a svetonázorovým veciam. My kresťania nikdy
nenaletíme istabulskému tmárstvu.
Toto poukazuje na to, že námestia bez ďalšieho politického napojenia na parlament nepresadia svoje
zámery.
A práve o to ide. Ako čeliť námietke, že je jedno či sa zbavíme zkorumpovanej koalície, keď ich
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zamestnávatelia si budú chcieť kúpiť iných. Toto je jedna dôležitá otázka, ktorú treba zodpovedať.
Skúsenosti iných krajín ukazujú, že istá cesta existuje. Aj keby mala trvať ďalších 30 rokov. Oligarchia,
mafia... Ako s nimi zatočiť? To je veľká téma, ktorá sa poriadne ani neotvorila.
Ak sa naozaj stane, že títo ľudia budú uzurpovať moc ešte dva roky, je to čas na prípravu. Po tých
dvoch rokoch musia prísť relevantné sily s jasnou predstavou. Čaká nás veľa práce.
- výročie Sviečkovej manifestácie
Som hrdý, že vychádzame do ulíc práve v tomto termíne. Slovensko má precedens. Urobili ho
kresťania so sviečkami obkľúčení štb, pohľadom soc. vlády, pána Válka... Bití, zatýkaní, valcovaní. Zdalo
sa, že to nemá zmysel. (Inak ďalšia vec, za ktorú tu nikto neniesol zodpovednosť.) Nemalo to zmysel
podľa tých spokojných a smutných... Ani rok 1989. Ale komunizmus padol a Cirkev dostala dar slobody.
Je na inú diskusiu, ako sa ho podarilo využiť.
Toto je z tisícov vecí, ktoré kresťania dali Slovensku.
Aj dnes my, kresťania, stojíme na námestí. Nie je ani ľavicové, ani pravicové, ani kresťanské, ani
genderistické. Patrí všetkým. Rovnako budujeme krajinu ako iné skupiny obyvateľstva. Zdôrazňujeme, že
bez osobného obrátenia, pokánia nie je možné napredovať v spoločnosti ani v štáte.
Je isté, moje osobné presvedčenie je, že podporím tie sily, ktoré budú vychádzať zo zásad
kresťanstva. Budú za život, proti genderu, proti korupcii, za všeobecnú spravodlivosť.
Tí kresťania pred 30. rokmi mali víziu, že to má nejaký zmysel. Ich odkaz, odkaz Jána Kuciaka, ktorý
tiež mal kresťanské pozadie, nás vedie znovu na námestie a nielen tam. Vyzýva nás k zodpovednosti a
hľadaní dlhodobejších riešení.
Ešte raz. Uvedomili sme silu. A niečo sme dokázali. Všetko je na začiatku, nenechajme zločincov
ďalej páchať zlo, nedajme zaspať tej sile, ktorú máme za dobré veci.
Stále platí aj to, že zachovanie pokoja, nenásilia voči našim oponentom je súčasť našej sily.
Nech Boh nedá zaspať sile, ktorú zobudil, nech ju použije na dobré, nech žehná všetkých ľudí dobrej
vôle. Nech žehná Slovensko, aby sme sa zbavili temnoty tak v nás, ako vo vláde.
http://desjano.blog.pravda.sk/2018/03/23/moc-na-namesti/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

186. AKTUALIZUJEME: Vládna kríza - vstup na vlastné riziko
(23.03.2018; www.dalito.sk; Dalito - They Made It!, , s. -; Lucia Tomečková / zdroj: TASR 23. marca 2018 0 0
1.1K zhliadnutí)

DALITO.SK/Robert Fico - predseda vlády SR/Smer-SD/foto: FB Robert Fico Informácie o vývoji
vládnej krízy na Slovensku pravidelne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ politických strán.
Redakcia Dalito upozorňuje, že čítanie tohto textu je určené len pre silné povahy a na vlastné riziko.
Ľudia sa opäť chystajú do ulíc Za slušné Slovensko
Bratislava 23. marca (TASR) - Ľudia v mestách na Slovensku aj v zahraničí sa opäť chystajú do ulíc,
aby si pýtali lepšie Slovensko. V Bratislave si na tichej demonštrácii uctia pamiatku zavraždeného
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pokojnú demonštráciu organizuje kolektív
iniciatívy #niejenamtojedno.
"Chceme vyjadriť úctu Jánovi a Martine aspoň symbolickým spôsobom. Pochodom zo Šafárikovho
námestia na Námestie SNP a zapálením sviečky Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej chceme tichým,
pokojným a najmä nenásilným spôsobom vyjadriť, že my nezabúdame a nie je nám to jedno," uvádzajú
organizátori. Študenti naďalej čakajú nielen na vyšetrenie dvojnásobnej úkladnej vraždy, ale aj na
dôsledné a spoľahlivé kroky politikov k prinavráteniu dôvery v slušnú, bezpečnú a spravodlivú
spoločnosť.
V Bratislave sa malo v piatok konať aj zhromaždenie Za slušné Slovensko, jeho organizátori ho však
zrušili, zdôvodnili to vymenovaním novej vlády. "Od začiatku sme reprezentovali občiansky hlas a sme
hrdí na to, čo dosiahol. Teraz sme sa dostali do bodu, kedy vidíme, že nasledujúce kroky spoločnosť
delia a z občianskej pozície vieme povedať, že sú kroky, ktoré sa majú diať na ulici, a kroky ktoré sa majú
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diať v parlamente," povedali organizátori.
Sú podľa nich okamihy, ktoré nie sú jednoduché, ale aj o tom je sloboda, zodpovednosť a slušnosť.
"Slušní občania rešpektujú ústavu," zdôraznili organizátori, ktorí ale nikam neodchádzajú a "budú
pozorne sledovať systémové zmeny, ku ktorým sa nová vláda prihlásila a o ktorých hovorí, že je
pripravená ihneď ich realizovať".
Napriek zrušeniu zhromaždenia v Bratislave sa ľudia v ďalších slovenských a zahraničných mestách
chystajú do ulíc. Zísť by sa mali napríklad na námestiach v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Nitre a
Prešove. Demonštrovať mienia aj Slováci v Brne, Paríži či Zürichu.
Mimoparlamentné strany nie sú s výmenou vlády spokojné, chcú predčasné voľby
Bratislava 22. marca (TASR) - Ľudia si zaslúžia skutočnú zmenu a nie iba "face-lifting". Takto na
výmenu vlády reagovalo mimoparlamentné KDH, ktoré preferuje predčasné voľby. "Poctivé riešenie pre
Slovensko sú predčasné voľby," uviedol predseda hnutia Alojz Hlina.
Dopracovať sa k nemu dá aj tlakom či vypísaním referenda. Pracovať na tom má podľa Hlinu opozícia.
"Je doba na spoluprácu. Vyzývame najsilnejšiu opozičnú stranu, nech sa niečo vytvorí a my sme
pripravení ku všetkému, čo bude mať logiku a ratio sa pripojiť," uviedol Hlina na tlačovej konferencii v
Bratislave. Požiadal tiež organizátorov protestu Za slušné Slovensko, aby zvážili, či ohlásené piatkové
zhromaždenie nedotiahnu do konca. Jeho zrušenie deň pred konaním totiž môže byť podľa Hlinu riziko.
"Je dosť možné, že tam nejakí ľudia prídu a bude to bez koordinácie," vysvetlil.
Organizátori by sa napríklad podľa neho mohli v piatok poďakovať ľuďom, keďže je na to dôvod, a
prípadne odovzdať štafetu ďalej. Hlina si myslí, že by ju mohla prebrať opozícia. "Možno by bolo dobré,
aby štafetu prebrala opozícia a to tak, aby výsledkom boli predčasné voľby," doplnil.
Za predčasné voľby je aj neparlamentné Progresívne Slovensko. "Aj po vymenovaní novej vlády
zostávame presvedčení, že najlepším riešením situácie by boli predčasné voľby," uvádza strana, ktorá je
sklamaná z pokračovania niektorých členov vlády. Poukazuje na ministrov obrany Petra Gajdoša (SNS) a
šéfa rezortu práce Jána Richtera (Smer-SD).
Progresívnemu Slovensku sa nepozdáva ani schválenie programového vyhlásenia, privítalo by, keby
nový program vlády zohľadňoval situáciu v spoločnosti. Pripomína potrebu obnovenia dôvery v právny a
spravodlivý štát.
Podľa poslanca NR SR Ondreja Dostála z klubu SaS si nová vláda nezaslúži dôveru parlamentu ani
občianskej verejnosti. Dostálova strana OKS oceňuje zodpovedný prístup prezidenta SR Andreja Kisku k
riešeniu súčasnej politickej krízy a rešpektuje jeho rozhodnutie vymenovať vládu Petra Pellegriniho
(Smer-SD).
SaS: Vládu nepodporíme, prinesie len kšefty a netransparentné tendre
Bratislava 22. marca (TASR) - Poslanci najsilnejšej opozičnej strany SaS nepodporia programové
vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to oznámil šéf liberálov Richard
Sulík.
"Vymenovanie vlády sme zobrali na vedomie asi tak, ako že prší. Je to holý fakt. Nová vláda dôveru
poslancov SaS nezíska aj preto, že jej programové vyhlásenie bude veľmi podobné ako doteraz. Navyše,
po odchode Lucie Žitňanskej (Most-Híd) a Mareka Maďariča (Smer-SD) odišli z vlády ľudia, ktorí možno
mali úprimný záujem meniť veci k lepšiemu. Teraz však nastáva tma," myslí si Sulík.
On sám je presvedčený, že vláda môže mať vo svojom programe čokoľvek, ale vždy z toho vylezie len
jedno. "Kšefty, netransparentné tendre a kopa vaty, ktorou sa to má zakryť. Neprídu žiadne zmeny. Ak
niečo príde, budú to úplatky voličom v podobe sociálnych balíčkov. Preto, aby tú hrôzu masívneho
rozkrádania verejného majetku zakryli, aby sa zabudlo na medzinárodnú hanbu a na úkladnú vraždu,"
povedal.
Sulík vyhlásil, že SaS sa stotožnila s úpenlivým volaním námestí po predčasných voľbách. "Predložili
sme návrh na predčasné voľby. Je to jasný a konkrétny cieľ, za ktorým sa musí slušná časť Slovenska
vydať. Veríme, že náš postup má podporu širokej verejnosti," odkázal.
Predseda SaS zároveň vyzval koaličných poslancov, aby dobre zvážili hlasovanie o dôvere
Pellegriniho vláde. "Nevieme im ponúknuť eurofondy ani teplé miesta. Ale vieme im povedať, že budú
stáť na správnej strane. Mali by takúto vládu odmietnuť. Majú v rukách možnosť spraviť niečo pre našu
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krajinu," dodal.
Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová priznala, že nerozumie rozhodnutiu organizátorov verejných
zhromaždení zrušiť piatkové (23.3.) podujatie. "Ako občan im nerozumiem. Ešte pred týždňom bolo cítiť
odhodlanie vydržať, dnes akoby organizátori hodili uterák do ringu. Rozumiem však sklamaným a
prekvapeným občanom, ako aj ochote študentov, ktorí prevzali organizáciu zhromaždenia do vlastných
rúk. Ich pochod osobne podporíme," uistila.
Podpredseda strany Ľubomír Galko zase deklaroval, že poslanci SaS urobia v parlamente maximum,
aby požiadavky ľudí z námestí tlmočili koalícii. "Chceme slušné Slovensko. Stojíme za ľuďmi, ktorí
razantne a veľmi slušne prejavili svoj názor a rozhorčenie," uzavrel.
Výzva predsedu KDH Alojza Hlinu
Vyzývam Richarda Sulíka a Igora Matoviča, aby sme sa urýchlene stretlidohodli ďalší postup. Musíme
jasne ľudom našej krajiny ukázať, že vieme za nich zabojovať a priniesť im riešenia. Myslím, že by sme
ešte nemali skončiť. Ak Richard Sulík a Igor Matovič prídu na námestie ja prídem tiež. Ľudia si zaslúžia
viac ako len face-lifting. Zaslúžia si skutočnú zmenu. Poctivé riešenie pre Slovensko sú predčasné voľby.
Zhromaždenie za slušné Slovensko zajtra v Bratislave nebude
NRSR: Pellegriniho vláda požiada parlament o dôveru v piatok
Bratislava 22. marca (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorú vo štvrtok vymenoval
prezident SR Andrej Kiska, predstúpi pred Národnú radu SR a požiada ju o dôveru v piatok 23. marca.
Schôdza sa má začať ráno o 9.00 h. Po rokovaní vlády to potvrdil premiér Pellegrini.
Nový predseda vlády vystriedal vo funkcii Roberta Fica (Smer-SD). V porovnaní s odchádzajúcim
kabinetom došlo okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu vlády pre investície a
informatizáciu, ktorú zastáva Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra je Tomáš Drucker (nominant
Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry Ľubica Laššáková
(Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Na ostatných postoch zmeny nenastali.
Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na
kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak.
Po vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka
(Smer-SD), následne aj Roberta Fica. V hre boli aj predčasné parlamentné voľby, po ktorých volá
opozícia, ale žiadal ich aj Most-Híd. Vládna strana zmenila názor, keď Fico oznámil, že podá demisiu, čo
vyústilo do rekonštrukcie vlády.
Vláda: Schválila svoje programové vyhlásenie
Bratislava 22. marca (TASR) - Novovymenovaná vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) schválila vo
štvrtok svoje programové vyhlásenie. Stotožnila sa pritom s programom doterajšej vlády Roberta Fica
(Smer-SD), ktorá skončila predčasne po vládnej kríze vyvolanej vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej. Dokument schválila vláda s pripomienkami.
Ministri sa uzniesli, že budú plynule pokračovať v plnení programového vyhlásenia, ktoré schválila
predošlá vláda 26. apríla 2016. Má sa tým zachovať kontinuita v napĺňaní programových cieľov
dohodnutých koaličnými partnermi. V úvode schváleného programového vyhlásenia zaujala vláda postoj
k aktuálnej spoločenskej a politickej situácii a naznačila východiská. Zadeklarovala verejnosti vôľu
venovať pozornosť životnej realite ľudí a nie politickej polarizácii a rozdeľovaniu spoločnosti.
"Vláda, ktorá bola dnes prezidentom vymenovaná, spočíva presne na tých istých politických stranách,
ktoré pred dvoma rokmi postavili programové vyhlásenie vlády, a my chceme toto programové vyhlásenie
naplniť až do samotného konca," vysvetlil novinárom pri príchode na prvé rokovanie kabinetu premiér
Pellegrini.
Požiadal verejnosť, aby rešpektovala, že dokument vyzerá rovnako ako programové vyhlásenie
doterajšej vlády. V opačnom prípade by vláda podľa premiéra strácala čas jeho aktualizovaním o pasáže,
ktoré sú už splnené alebo neaktuálne. "My potrebujeme okamžite pracovať, tri týždne táto krajina bola
mierne paralyzovaná," vysvetlil Pellegrini.
Ďalšie napĺňanie predstavy o Slovensku ako úspešnom projekte si podľa programového vyhlásenia
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vyžaduje adekvátnu sebareflexiu zo strany politickej sféry a orgánov verejnej moci. Sebareflexia je
zároveň nevyhnutnosťou pre prehĺbenie dôvery v demokratické inštitúcie, konštatuje kabinet v dokumente
s tým, že veľký počet otázok nastolený verejnosťou v ostatných týždňoch nepatrí len do pôsobnosti vlády
ako vrcholného orgánu výkonnej moci, ale aj iných orgánov verejnej moci.
Východisko pre činnosť novej vlády predstavuje rámec stabilného rozvoja spoločnosti Slovenskej
republiky s pružným reagovaním na príležitosti a hrozby vonkajšieho prostredia, s cieľom zabezpečiť
hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj Slovenska a prehĺbiť spoločenskú súdržnosť, znížiť
regionálne rozdiely, posilniť aktívnu úlohu štátu a boj proti korupcii pri zvýšení kvality služieb verejného
sektora poskytovaných občanom.
O dôveru v Národnej rade SR sa nová vláda bude uchádzať s cieľmi posilniť spoločenskú a politickú
stabilitu, pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia, plynule pokračovať v podpore
hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny, prehĺbiť hospodársku, sociálnu a
územnú súdržnosť Slovenska a posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.
Kabinet predstaví programové vyhlásenie Národnej rade SR a požiada ju o dôveru. Schôdza by sa
mala začať v piatok 23. marca. Prezident SR Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok nového predsedu vlády,
predsedom ktorej sa stal Peter Pellegrini. Následne vymenoval aj ostatných členov kabinetu. Výmenu
vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a po
ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o
čom písal Kuciak.
RIEF: MESTO KOŠICE BUDE PO R. RAŠIM RIADIŤ JEHO DOTERAJŠÍ NÁMESTNÍK
Košice 22. marca (TASR) - Úlohy primátora v Košiciach bude po Richardovi Rašim (Smer-SD)
realizovať jeho doterajší námestník Martin Petruško. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa Košíc
Linda Šnajdárová.
Prezident: Nový minister spravodlivosti má latku nastavenú veľmi vysoko
Bratislava 22. marca (TASR) - Nový minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) má vďaka svojej
predchodkyni vo funkcii Lucii Žitňanskej (Most-Híd) latku v rezorte nastavenú veľmi vysoko. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý prijal vo štvrtok Žitňanskú vo svojom úrade.
"Vyjadril som jej jedno obrovské ďakujem. Žiaľ, dôvera v justíciu je na veľmi nízkej úrovni. Pani
Žitňanská však urobila veľký kus práce, veľa vecí sa podarilo presadiť a ja verím, že nový minister, ktorý
má nastavenú latku veľmi vysoko, bude pokračovať v návrate dôvery ľudí v justíciu a spravodlivosť,"
odkázal.
Na otázku, čo by mal Gál v rezorte dotiahnuť, Žitňanská odvetila, že za kľúčové považuje dokončenie
projektu s expertmi Rady Európy tak, aby sme mali efektívnu a kvalitnú justíciu. Spomenula aj zmenu
kreovania Ústavného súdu SR, kde by malo dôjsť k vynoveniu požiadaviek na jednotlivých kandidátov.
Žitňanská, ktorá bude pôsobiť v Národnej rade SR ako poslankyňa v klube Mosta-Híd, potvrdila, že za
dôveru vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) zahlasuje. "Tejto vláde treba dať jednoducho šancu.
Samozrejme, ako poslankyňa očakávam, že bude reflektovať súčasnú situáciu a bude rozumieť tomu, čo
sa v spoločnosti deje. Máme plné námestia. Ak sa to podarí, je to pre dobro," podotkla.
Na otázku, aký odkaz dá ľuďom, ktorí žiadali predčasné voľby, nie len zmeny vo vláde, uviedla, že im
rozumie. "Vnímam to veľké volanie po zmene štýlu vládnutia. Myslím si, že je to absolútne legitímne a
oprávnené a ja to tiež od tejto vlády očakávam," dodala.
Novú šéfku MZ A. Kalavskú kritizujú sestry i časť lekárov, iní sa jej zastali
Bratislava 22. marca (TASR) - Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská čelí po nástupe do
funkcie kritike sestier i časti lekárov. Niektorí s ňou však majú i dobré skúsenosti. Najväčšia slovenská
pacientska organizácia ju dopredu hodnotiť nechce a počká si na výsledky rokovaní s ňou. Kalavská
kritiku registruje a odkázala, že sa bude snažiť pracovať ešte viac, na ministerstve doteraz pôsobila ako
štátna tajomníčka.
"Jej rozhodnutia neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových
skupín. Nepreukázala rešpekt a dôveru vo výsledky a najmä význam ošetrovateľskej starostlivosti v
systéme," kritizuje Kalavskú Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).
Spokojné nie sú ani sesterské odbory. "Pani Kalavská opakovane zlyhala po odbornej aj morálnej
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stránke," uviedla šéfka týchto odborov Monika Kavecká. Novú šéfku rezortu skritizovala za "nedávny
proces zrušenia sesterskej špecializácie ošetrovateľská starostlivosť o dospelých zo strany ministerstva,
podľa nej za to môže práve Kalavská ešte vo funkcii štátnej tajomníčky.
"Nemáme s ňou negatívne skúsenosti, jej kroky boli vždy veľmi ústretové, nemáme dôvod neveriť jej,"
povedal šéf Asociácie súkromných lekárov (ASL) Marián Šóth. ASL podľa neho nerozlišuje, kto na
ministerstve sedí, ale aké po ňom ostanú výsledky. "A my potrebujeme dosiahnuť dofinancovanie
ambulantného sektora, zlepšenie ambulantných lekárov a takisto dokončiť dobrovoľnosť z hľadiska
elektronizácie," povedal Šóth.
"Na tejto nominácii vidieť, že zdravotníctvo v skutočnosti nie je prioritou, keďže z MZ odchádza po
dvoch rokoch krízový manažér, ktorý mal zdravotníctvo v dlhodobej kríze zachrániť," reagoval na novú
ministerku šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Tvrdí, že LOZ s Kalavskou
nemá dobré skúsenosti, najmä čo sa týka vzniknutej situácie okolo rezidentského programu. Súhlasí s
ním aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). "Rezidentský program je vecne aj
organizačne veľmi výrazne poškodený. Primárna zdravotná starostlivosť sa postupne znovu okliešťuje,"
píše SVLS v stanovisku s tým, že pozitívne zmeny v zdravotníctve neočakávajú.
Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) plánuje s novou ministerkou otvárať veľa tém, nechce ju
dopredu hodnotiť. "Pretože nás zaujíma, čo s ňou vyrokujeme, problémov je veľa, a to v oblasti liekovej
politiky, treba ešte debatovať aj o zákone o dlhodobej starostlivosti," dodala šéfka najväčšej slovenskej
pacientskej organizácie na Slovensku Mária Lévyová.
Kalavská kritiku registruje, povedala v stredu (21.3.) v Prezidentskom paláci. "Rešpektujem každého
názor a budem sa snažiť pracovať ešte viac," dodala.
T. Drucker: S T. Gašparom sa stretnem v čo najkratšom čase
Bratislava 22. marca (TASR) - Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) sa chce s
policajným prezidentom Tiborom Gašparom stretnúť v čo najkratšom čase. Povedal to novinárom vo
štvrtok po vymenovaní vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) s tým, že zatiaľ nevie, koho odvolá a koho
ponechá vo funkcii.
Drucker zopakoval, že sa najskôr oboznámi so situáciou, stretne sa s ľuďmi a až potom bude nejako
konať. "Som pripravený na dôraznosť a konzekventnosť, aj personálnu. V priebehu dní sa ma pýtajte, k
čomu prichádzam," odporučil. Kiska v príhovore povedal, že sa s Druckerom zhodol na potrebe zmien v
policajnom vedení. "Pán prezident dal vyjadrenie, ja som dal svoje. Ja chcem debatovať a som
pripravený na dôraznosť. To je dané," uistil.
Na otázku, ako chce získať späť dôveru ľudí, Drucker odvetil, že sa ide oboznámiť so situáciou a
pripraví legislatívu ohľadom zmeny spôsobu výberu, menovania o odvolávania policajného prezidenta.
"Opätovne vyzývam kohokoľvek v Policajnom zbore, aby sa nebál oponovať autoritám, ktoré na nich
môžu vplývať. Z pozície ministra ich vyzývam, aby sa nebáli odmietať vplyvy na vyšetrovací proces.
Navrhnem anonymný spôsob nahlasovania," avizoval s presvedčením, že drvivá väčšina policajtov je
slušná a charakterná.
Drucker zároveň informoval, že sa stretne aj s organizátormi verejných zhromaždení. "Samozrejme,
chcem s nimi debatovať," dodal.
Premiér: Urobíme všetko pre to, aby Slovensko napredovalo a bolo úspešné
Bratislava 22. marca (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a jeho ministri urobia všetko pre to,
aby Slovenská republika napredovala. Povedal to v príhovore po tom, ako prezident SR Andrej Kiska
menoval Pellegriniho kabinet.
"Urobíme všetko pre to, aby Slovenská republika bola úspešnou krajinou, aby Slovensko bolo dobrým
miestom na život a aby to bola krajina, na ktorú budeme právom hrdí. Urobíme všetko pre to, aby sa tak
stalo," vyhlásil Pellegrini.
Vládu po odchode z Prezidentského paláca čaká prvé zasadnutie, na ktorom schváli programové
vyhlásenie. Podľa Pellegriniho bude vychádzať z programu predchádzajúcej vlády. Dôraz chce klásť na
rozvoj ekonomiky a sociálnej oblasti, zodpovedné rozpočtovanie. Pellegrini zároveň deklaruje
proeurópske smerovanie Slovenska.
Vymenovanie nového kabinetu považuje premiér za jeden z významných krokov v obnove stability. V

stránka č. 354

príhovore sa vrátil aj k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Takéto
ohavné činy sa podľa jeho slov na Slovensku nesmú diať. Jeho vláda ich odmieta a považuje ich za útok
na slobodu slova.
Pellegrini sľubuje, že osobne, ako aj celá vláda a príslušné inštitúcie, urobia všetko pre to, aby bola
dvojnásobná úkladná vražda vyšetrená a páchatelia potrestaní. Pellegrini verí, že aj opozícia, tak ako
vládna väčšina, urobí kroky, ktoré by prispeli k stabilizovaniu a upokojeniu situácie na Slovensku.
Prezident: S T. Druckerom sme našli zhodu pri potrebe výmeny policajného vedenia
Bratislava 22. marca (TASR) - Vedenie Policajného zboru SR by sa malo meniť. V príhovore po
vymenovaní vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) to povedal prezident SR Andrej Kiska s tým, že na
potrebe zmien v policajnom vedení sa zhodol s novým ministrom vnútra Tomášom Druckerom (nominant
Smeru-SD).
Členom novej vlády prezident zaželal veľa energie, odhodlania a síl pri službe verejnosti, ktorá bude v
súčasnej atmosfére na Slovensku mimoriadne zložitá. "Od ohavnej vraždy uplynul mesiac. Počas tohto
mesiaca bolo povedaných veľa silných slov o stave našej spoločnosti, o dôvere v inštitúcie, ktorých
úlohou je zabezpečovať spravodlivosť a pevnosť základov, na ktorých stojí náš štát. Možno odznelo až
príliš veľa slov, ale zatiaľ bolo urobených príliš málo činov, aby sa atmosféra v spoločnosti upokojila,"
odkázal.
Kiska zdôraznil, že pri menovaní nových členov vlády sme preto, lebo boli zavraždení dvaja mladí
ľudia. "Stojíme tu, lebo na nedôveru a rozhorčenie verejnosti nemožno reagovať krikom, aroganciou či
ignorovaním všetkých podozrení, že organizovaný zločin siaha na najvyššie miesta Slovenskej politiky,"
zdôraznil.
Prezident pokračoval, že Pellegriniho vláda sa bude čoskoro uchádzať o dôveru poslancov Národnej
rady SR, ale náročnejšie bude bojovať o dôveru verejnosti. "Ako hlava štátu vám nedovolím na túto
zodpovednosť zabudnúť. Zároveň môžte počítať s mojou plnou podporou pri opatreniach, ktoré pomôžu
obnoviť dôveru v štát," deklaroval Kiska.
Na záver vyjadril vieru, že všetci si uvedomujú, že nestačí vymeniť vládu. "Vašou základnou
zodpovednosťou je zmeniť štýl vládnutia. Držím vám a celej našej krajine palce," uzavrel.
Profil člena vládneho kabinetu Gábora Gála
Bratislava 22. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok za ministra
spravodlivosti Gábora Gála.
GÁBOR GÁL (Most-Híd) - člen vlády a minister spravodlivosti SR
Gábor Gál sa narodil 22. novembra 1974 v Šali. Po ukončení gymnázia s vyučovacím jazykom
maďarským v Galante študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994
do roku 1999 bol poslancom obecného zastupiteľstva obce Veľká Mača. Ako praktikant pôsobil v
advokátskych kanceláriách JUDr. Janota a JUDr. Pavlikovská&Matkovčík a partner. Bol zakladateľom a
právnym analytikom Centra právnych analýz pri nadácii Kalligram. Advokátsku prax vykonáva v Galante
od roku 2004. V rokoch 2008-2009 bol členom predstavenstva Nemocnice s poliklinikou Svätého Lukáša
v Galante. Od roku 2002 je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), vo volebnom období
2002-2006 za Stranu maďarskej koalície (SMK). Stal sa vtedy členom Mandátového a imunitného výboru
NR SR a Ústavnoprávneho výboru NR SR. Poslancom za stranu SMK bol aj po parlamentných voľbách v
roku 2006 a bol predsedom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a členom Ústavnoprávneho výboru
NR SR. Za podpredsedu strany Most-Híd, ktorá vznikla 9. júna 2009, bol zvolený Mgr. Gábor Gál po tom
ako 7. júna 2009 opustili spolu a Bélom Bugárom, Lászlóm Nagyom a Tiborom Bastrnákom rady SMK. V
roku 2010 bol opätovne zvolený za poslanca NR SR, tentoraz za stanu Most-Híd. Stal sa predsedom
Mandátového a imunitného výboru NR SR, overovateľom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a
členom Stálej delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO. Vo funkcii predsedu poslaneckého
klubu Mosta-Híd je od roku 2016, keď zasadol opäť do poslaneckých lavíc v NR SR. Je členom Výboru
NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), Výboru NR SR pre
obranu a bezpečnosť a členom Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO.
Profil člena vládneho kabinetu Tomáša Druckera
Bratislava 22. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok za ministra vnútra
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Tomáša Druckera. TOMÁŠ DRUCKER (nominant Smeru-SD) člen vlády SR a minister vnútra SR
Tomáš Drucker sa narodil 20. júla 1978 v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity
a odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Slovenskej technickej univerzite (STU) v
Bratislave.
Pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. V rokoch
1997-2002 v spoločnosti Gratex International, a.s. Ďalšie dva roky bol konzultantom v spoločnosti
Compuware Austria GmbH, v rokoch 2004-2012 pracoval v spoločnosti IQUAP, a.s. a ďalšie dva roky bol
predsedom dozornej rady v spoločnosti JAVYS, a.s. Podpredsedom predstavenstva v 1. župnej, a.s. bol
v rokoch 2010-2014. Od roku 2012 bol Tomáš Drucker generálnym riaditeľom a predsedom
predstavenstva Slovenskej pošty, a.s.
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval JUDr. Ing. Tomáša Druckera 23. marca 2016 za ministra
zdravotníctva SR.
V roku 2016 získal prestížne ocenenie magazínu Forbes a poradenskej spoločnosti PwC "The Most
Respected CEO 2016".
Profil členky vládneho kabinetu Andrey Kalavskej
Bratislava 22. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok za ministerku
zdravotníctva Andreu Kalavskú. ANDREA KALAVSKÁ (nominantka strany Smer-SD) - členka vlády a
ministerka zdravotníctva SR
Andrea Kalavská sa narodila v roku 1977. Absolvovala štúdium medicíny na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave. Titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo získala v roku
2005 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) Trnavskej univerzity v Trnave. Neskôr
absolvovala špecializačné skúšky v odboroch vnútorné choroby a tropická medicína na Slovenskej
zdravotníckej univerzite v Bratislave, docentúru a titul MHA získala na Vysokej škole zdravotníctva a
sociálnej práce. V roku 2003 začala pracovať na Internej klinike Fakultnej nemocnice v Trnave. Ako
lekárka pôsobila v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či
Kirgizsko. Pred nástupom do funkcie štátnej tajomníčky na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej
republiky (MZ SR) pôsobila ako lekárka na I. internej klinike SZU Univerzitnej nemocnice
Bratislava - Kramáre a na poliklinike cudzokrajných chorôb. Zároveň bola vysokoškolskou pedagogičkou
na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava. Má
za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí. Doc. MUDr. Andreu Kalavskú,
PhD. do funkcie štátnej tajomníčky MZ SR vymenovala vláda s pôsobnosťou od 14. apríla 2016, pôsobila
v nej do 22. marca 2018.
Profil členky vládneho kabinetu Ľubice Laššákovej
Bratislava 22. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok za ministerku kultúry
Ľubicu Laššákovú.
ĽUBICA LAŠŠÁKOVÁ (Smer-SD) - členka vlády a ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková je
absolventkou katedry rozhlasovej a televíznej žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave. Od roku 1983 pracovala ako zástupkyňa šéfredaktora odvetvového časopisu Slovcepa.
V rokoch 1988-2011 pôsobila ako redaktorka a moderátorka Slovenského rozhlasu. Neskôr zastávala
pozíciu programovej a tlačovej manažérky PKO v Banskej Bystrici. Je dlhoročnou mestskou poslankyňou
v Banskej Bystrici a krajskou poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Od júna
2012 do júna 2016 bola PhDr. Ľubica Laššáková prednostkou Okresného úradu v Banskej Bystrici.
Pôsobila tiež ako manažérka kultúry Štátnej vedeckej knižnice v meste pod Urpínom. V januári 2018
nastúpila na uvoľnený post krajskej šéfky strany Smer-SD po Jane Laššákovej, ktorú menovali za
sudkyňu Ústavného súdu SR. Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) ju 1.
marca 2018 zvolilo na návrh župana Jána Luntera za podpredsedníčku BBSK.
Oznámenie: Rokovanie vlády SR pod vedením Petra Pellegriniho - dnes
Rokovanie vlády SR pod vedením predsedu vlády SR Petra Pellegriniho sa uskutoční dnes, t. j. vo
štvrtok 22. marca o 12.00 h v budove Úradu vlády SR. Nám. slobody 1 v Bratislave.
BRIEF: PREZIDENT: S T. DRUCKEROM SME NAŠLI ZHODU NA VÝMENE VEDENIA POLÍCIE
Bratislava 22. marca (TASR) - Vedenie Policajného zboru SR by sa malo meniť. V príhovore po
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vymenovaní vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) to povedal prezident SR Andrej Kiska s tým, že na
potrebe zmien v policajnom vedení sa zhodol s novým ministrom vnútra Tomášom Druckerom (nominant
Smeru-SD.)
Profil nového premiéra Petra Pellegriniho
Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRBratislava 22. marca (TASR) - Novým predsedom vlády, ktorý vo funkcii vystriedal Roberta Fica
(Smer-SD), sa stal Peter Pellegrini (Smer-SD). Do funkcie ho vo štvrtok vymenoval prezident SR Andrej
Kiska.
Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty
banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB), odbor financie, bankovníctvo, investovanie, a
Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). V rokoch 1998 - 2002 bol samostatne
zárobkovo činnou osobou. V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako asistent poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky (NR SR). V parlamentných voľbách v roku 2006 bol prvýkrát zvolený za poslanca
NR SR za stranu Smer-SD. V období rokov 2006 - 2010 pracoval vo funkcii predsedu komisie pre
dopravu, pošty, komunikácie a informatizáciu spoločnosti pri Výbore NR SR pre hospodársku politiku,
ktorého bol členom. Zároveň bol členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného
bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom Mandátového a imunitného výboru NR SR.
Poslancom NR SR sa stal aj v roku 2010 a pôsobil ako člen Výboru NR SR pre financie a rozpočet a
Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.
Po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva financií
(MF) SR. Tento post zastával do roku 2014, keď prezident SR Andrej Kiska prijal 3. júla 2014 demisiu
Dušana Čaploviča a vymenoval Petra Pellegriniho za člena vlády do funkcie ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Pôsobil v nej do 25. novembra 2014, keď nahradil odstupujúceho Pavla Pašku
(Smer-SD) vo funkcii predsedu NR SR.
Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa Pellegrini stal podpredsedom vlády pre investície a
informatizáciu. Vedením rezortu kultúry namiesto Mareka Maďariča, ktorý sa vzdal svojej funkcie, bol
dočasne poverený 7. marca 2018.
Prezident Kiska poveril Pellegriniho 15. marca 2018 zostavením novej vlády.
Prezident A. Kiska vymenoval novú vládu, predsedom je P. Pellegrini
Bratislava 22. marca (TASR) - Novým predsedom vlády, ktorý vo funkcii vystriedal Roberta Fica
(Smer-SD), sa stal Peter Pellegrini (Smer-SD). Do funkcie ho vo štvrtok vymenoval prezident SR Andrej
Kiska. Následne vymenoval aj ostatných členov nového kabinetu.
Pellegrini sa ujal najvyššieho exekutívneho postu po tom, ako do rúk Kisku zložil ústavou predpísaný
sľub: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v
záujme občanov. Budem zachovávať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života".
V porovnaní s odchádzajúcim kabinetom došlo okrem postu premiéra k zmene vo funkciách
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorú zastáva Richard Raši (Smer-SD), ministrom
vnútra je Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD),
kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
Na ostatných postoch zmeny nenastali. Ministrom financií zostáva Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý
bude zároveň vicepremiérom. Ministrom zahraničných vecí bude naďalej Miroslav Lajčák (nom.
Smeru-SD), ministrom hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), šéfom rezortu práce Ján Richter (Smer-SD).
Ministerstvo pôdohospodárstva povedie Gabriela Matečná (nom. SNS), rezort obrany Peter Gajdoš
(SNS) a ministerstvo školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Šéfom rezortu dopravy zostáva Árpád Érsek
(Most-Híd) a na čele ministerstva životného prostredia pokračuje László Sólymos (Most-Híd). Po novom
má byť aj podpredsedom vlády.
Nový kabinet sa po vymenovaní zíde na svojom prvom rokovaní, na ktorom schváli programové
vyhlásenie. V piatok by sa mohol postaviť pred Národnú radu SR a požiadať poslancov o dôveru.
Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na
kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak. Po vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich odchod Roberta
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Kaliňáka (Smer-SD), následne aj Roberta Fica. V hre boli aj predčasné parlamentné voľby, po ktorých
volá opozícia, ale žiadal ich aj Most-Híd. Vládna strana zmenila názor, keď Fico oznámil, že podá
demisiu, čo vyústilo do rekonštrukcie vlády.
Vláda: Na poslednej schôdzi odvolala štátnu tajomníčku A. Kálavskú
Bratislava 22. marca (TASR) - Vláda SR pod vedením predsedu Roberta Fica (Smer-SD) sa zišla vo
štvrtok na poslednej - 94. schôdzi. Jediným bodom programu bolo odvolanie štátnej tajomníčky
ministerstva zdravotníctva Andrey Kálavskej. V novej vláde bude zastávať post ministerky zdravotníctva.
Odvolanie Kálavskej na rokovanie kabinetu predložil dosluhujúci šéf rezortu zdravotníctva Tomáš
Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý bude v novej vláde ministrom vnútra. Roberta Fica vystrieda vo
štvrtok v premiérskej funkcii Peter Pellegrini (Smer-SD). Prezident SR ho do funkcie vymenuje o 10.00 h.
Nová vláda by sa mala následne zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohla
požiadať Národnú radu SR už v piatok 23. marca.
Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice a po ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na
kalábrijskú mafiu, o čom písal Kuciak.
Prezident vymenuje vládu P. Pellegriniho, kabinet má schváliť svoj program
Bratislava 22. marca (TASR) - Vládu Roberta Fica (Smer-SD) vymení vo štvrtok kabinet Petra
Pellegriniho (Smer-SD). Novú vládu vymenuje prezident SR Andrej Kiska o 10.00 h. Kabinet sa má
potom zísť a schváliť svoje programové vyhlásenie. O dôveru by mohol požiadať Národnú radu SR už v
piatok 23. marca.
V porovnaní s odchádzajúcim kabinetom dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer-SD),
ministrom vnútra bude Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská
(nominantka Smeru-SD), kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
Pellegrini nahradí na čele vlády Fica, Raši na poste vicepremiéra Pellegriniho, Drucker doterajšieho
ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), Kalavská nastupuje za Druckera. Gál nahrádza ministerku Luciu
Žitňanskú (Most-Híd) a Laššáková nahrádza Mareka Maďariča (Smer-SD). Ten z funkcie odišiel po
vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
Na ostatných postoch zmeny nenastali. Ministrom financií zostáva Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý
bude zároveň vicepremiérom. Ministrom zahraničných vecí bude naďalej Miroslav Lajčák (nom.
Smeru-SD), ministrom hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), šéfom rezortu práce Ján Richter (Smer-SD).
Ministerstvo pôdohospodárstva povedie Gabriela Matečná (nom. SNS), obranu Peter Gajdoš (SNS) a
školstvo Martina Lubyová (nom. SNS). Šéfom rezortu dopravy zostáva Árpád Érsek (Most-Híd) a na čele
ministerstva životného prostredia pokračuje László Sólymos (Most-Híd). Po novom má byť aj
podpredsedom vlády.
Výmenu vlády si vyžiadala vládna kríza, ktorá nastala po vražde novinára a jeho snúbenice a po
ďalších okolnostiach vrátane informácií o údajných prepojeniach vládnych politikov na kalábrijskú mafiu, o
čom písal Kuciak. Po vražde vyšli do ulíc desaťtisíce ľudí žiadajúcich odchod Kaliňáka, následne aj Fica.
V hre boli aj predčasné voľby, po ktorých volá opozícia, ale žiadal ich aj Most-Híd. Vládna strana zmenila
názor, keď Fico oznámil, že podá demisiu, čo vyústilo do rekonštrukcie vlády.
Prvý Pellegriniho návrh na zloženie vlády prezident Kiska odmietol, druhý prijal, hoci s ním nie je
spokojný na sto percent. Hlava štátu však zdôrazňuje, že vláde Petra Pellegriniho vyjadrila podporu
väčšina poslancov a žiaden iný politik prezidenta o existencii inej parlamentnej väčšiny neinformoval.
Prezident pripomína, že nová vláda musí získať dôveru parlamentu, ale aj verejnosti.
Na Hodžovo námestie prišli stovky ľudí, ktorí nechcú štátny prevrat
Bratislava 21. marca (TASR) - Stovky ľudí sa v stredu podvečer zhromaždili na Hodžovom námestí v
Bratislave pred Prezidentským palácom. Ako uviedol jeden z organizátorov zhromaždenia Rastislav
Blaško, cieľom je reagovať na súčasnú vyhrotenú vnútropolitickú situáciu.
"Rozhodli sme sa, že budeme proti situácii, ktorá sa dá nazvať aj štátnym prevratom, protestovať,"
povedal Blaško. Nezávislý poslanec NR SR Peter Marček poukázal aj na vraždu investigatívneho
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novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Podľa jeho slov "smrť dvoch mladých ľudí môže niekomu slúžiť
ako zámienka na plánovaný prevrat".
"Opozícia má plné ústa obyčajných ľudí, ale v skutočnosti vôľu občanov a národa obchádza a koná
bez nich," povedal Marček. Vo svojom prejave vyzval študentov a mládež, aby sa "nedali zneužiť svojimi
kolegami, ktorí sa stavajú do čela protestov".
Ľudia na námestí skandovali, aby prezident SR Andrej Kiska odstúpil a zhodli sa na tom, že nechcú,
aby v najbližších prezidentských voľbách opäť kandidoval. Občianske združenie Spoločnosť práv
občanov, ktoré protestné zhromaždenie organizovalo, je za vyšetrenie korupcie na všetkých miestach,
počnúc prezidentom, vládou a opozíciou. Rovnako žiada v tejto súvislosti vyvodenie dôsledkov.
Nová vláda dôveru poslancov SaS v parlamente nedostane
Bratislava 21. marca (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorú vo štvrtok (22.3.) vymenuje
prezident SR Andrej Kiska, nedostane dôveru poslancov opozičnej SaS v parlamente. TASR o tom
informovala strana s tým, že neverí ochote a schopnostiam novej vlády urobiť zo Slovenska spravodlivý
štát s fungujúcimi verejnými službami.
SaS tvrdí, že je pozoruhodné, čo všetko boli strany Smer-SD, SNS a Most-Híd ochotné strpieť, aby si
udržali moc a ako ďaleko dokázali zájsť "v zúfalej snahe odolať masovému odporu občanov Slovenska".
"História Smeru-SD a SNS je históriou populistických, protireformných strán, ktorých hlavnou úlohou je
cudzopasiť na verejnom majetku a roznášať po spoločnosti vírus klientelizmu. Most-Híd sa pretvoril na
stranu, ktorá sa im chce v tom podobať," uviedla SaS.
Nová vláda by mohla predstúpiť pred Národnú radu a požiadať o dôveru v piatok
Budova NR SR/foto: dalito.skBratislava 21. marca (TASR) - Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorú
vo štvrtok (22.3.) vymenuje prezident SR Andrej Kiska, by mohla predstúpiť pred Národnú radu SR a
požiadať ju o dôveru už v piatok (23.3.). TASR to potvrdil hovorca predsedu parlamentu Tomáš Kostelník.
Postup je podľa jeho slov taký, že keď prezident vymenuje vládu, tá sa zíde na svojom prvom
zasadnutí, na ktorom prijme programové vyhlásenie. Následne požiada predsedu NR SR o zvolanie
schôdze, na ktorej predstúpi s jej programom a požiada o vyslovenie dôvery.
"Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) hodlá svoje slovo dodržať a schôdzu parlamentu o
vyslovení dôvery novej vláde zvolá na druhý deň po prvom rokovaní vlády. Predbežne sa počíta s tým, že
táto schôdza parlamentu bude v piatok," doplnil Kostelník.
Prezident Kiska v stredu oznámil, že vymenuje Pellegriniho vládu. S jej zložením síce nie je spokojný
na sto percent, ale zdôraznil, že vláde Petra Pellegriniho vyjadrila podporu väčšina poslancov a žiaden
iný politik prezidenta o existencii inej parlamentnej väčšiny neinformoval.
V porovnaní so súčasnou vládou dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra bude
Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry
Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
Iniciatíva Chceme veriť v štát žiada P.Pellegriniho o stretnutie,on nemá problém
Bratislava 21. marca (TASR) - Zástupcovia iniciatívy Chceme opäť veriť v štát žiadajú budúceho
premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) o stretnutie. Chcú od neho počuť, ako plánuje obnoviť dôveru ľudí
v inštitúcie tohto štátu i v politickú reprezentáciu.
"Viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme urobiť všetko pre to, aby sme si raz mohli s istotou opäť
povedať, že žijeme v krajine, kde nevraždia novinárov pre ich prácu," uvádza sa vo výzve, ktorú
podpísalo okolo 170 osobností verejného života a tisíce občanov.
Žiadosť o stretnutie je podľa iniciatívy urgentná. V stredu poobede ju jej predstavitelia doručili do
podateľne Úradu vlády SR, prišli ju odovzdať Zuzana Wienk, Pavel Sibyla či Ján Orlovský.
"Peter Pellegrini nemá problém prijať zástupcov iniciatívy," povedal jeho poradca Martin Dorčák. S
viacerými z nich sa totiž Pellegrini podľa neho stretával aj ako podpredseda vlády pre investície a
informatizáciu.
Iniciatíva žiada personálne výmeny na poste policajného prezidenta či šéfa Úradu špeciálnej
prokuratúry. Takisto žiada o mimoriadny dohľad nad vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho
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snúbenice Martiny Kušnírovej. Celé znenie výzvy možno nájsť na webe chcemeverit.sk.
Zástupcovia iniciatívy odovzdali žiadosť o stretnutie s Pellegrinim po tom, čo prezident Andrej Kiska
povedal, že vymenuje novú vládu vo štvrtok (22.3.). Priznal, že so zložením vlády nie je spokojný na sto
percent, "ale ako hlava štátu neprekročí hranicu danú ústavou a ústavnými zvyklosťami".
Sme rodina prijíma Kiskovo rozhodnutie, naďalej však preferuje predčasné voľby
Bratislava 21. marca (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina prijíma rozhodnutie prezidenta SR Andreja
Kisku vymenovať vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD). Napriek tomu si stále myslí, že najlepším riešením
súčasnej situácie sú predčasné voľby. Hnutie Borisa Kollára to uviedlo vo svojom stanovisku.
"Na jednej strane chápeme, že (prezident) sa takýmto spôsobom snaží upokojiť situáciu. Na druhej
strane však máme obavy, že pri tom, čo sa deje a aké veci neustále vychádzajú na povrch, nemusí tento
prezidentov krok viesť k upokojeniu," uvádza Sme rodina.
Hnutie sa čuduje, že koalícia si neverí a odmieta predčasné voľby. Tie sú podľa Sme rodina
"najlepším a najférovejším riešením". Hnutie dodáva, že do politiky prišlo ľuďom pomáhať a nie klamať,
kradnúť a podvádzať. "O to sa snažíme, a preto sa predčasných volieb nebojíme," doplnilo hnutie.
Prezident: Novú vládu vymenujem, aj keď s ňou nie som na 100 percent spokojný (prezident Andrej
Kiska vo štvrtok 22. marca o 10:00 v Prezidentskom paláci vymenuje predsedu vlády a členov vládneho
kabinetu)
Prezident Andrej Kiska oznamuje, že druhý návrh P. Pellegriniho o zostavení novej vlády SR
prijíma!foto: Dalito.skBratislava 21. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje vládu Petra
Pellegriniho vo štvrtok (22.3.). Oznámil to potom, ako v priebehu dňa absolvoval debaty s novými členmi
kabinetu.
Kiska priznal, že so zložením vlády nie je spokojný na sto percent. "Ale ako hlava štátu neprekročím
hranicu danú ústavou a ústavnými zvyklosťami," uistil. Zároveň zdôraznil, že vláde Petra Pellegriniho
(Smer-SD) vyjadrila podporu väčšina poslancov a žiaden iný politik prezidenta o existencii inej
parlamentnej väčšiny neinformoval.
Najvyšší ústavný činiteľ pripomenul, že pred troma týždňami, keď sa rozpadal kabinet Roberta Fica
(Smer-SD) a vôbec nebolo jasné, či koalícia bude pokračovať, sľúbil, že je pripravený previesť krajinu
politickou krízou a zložitou situáciou po úkladnej vražde. "Vedomý si tejto zodpovednosti som svoje
právomoci prezidenta využil na hranicu ústavných zvyklostí a možností. Odmietol som prvý návrh na
vymenovanie vlády," rekapitulovala hlava štátu.
Tu Kiska upozornil, že nová vláda musí získať dôveru parlamentu, ale aj verejnosti. "V súčasnej
atmosfére to bude ťažká úloha. Verím, že si túto zodpovednosť uvedomuje každý minister a ministerka.
Ako prezident budem dbať na to, aby na túto zodpovednosť nemohli ani na chvíľu zabudnúť," dodal.
V porovnaní so súčasnou vládou dôjde okrem postu premiéra k zmene vo funkciách podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu, ktorú bude zastávať Richard Raši (Smer-SD), ministrom vnútra bude
Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), kultúry
Ľubica Laššáková (Smer-SD) a spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
SK SaPA sa obrátila na prezidenta Andreja Kisku, aby nevymenoval Andreu Kalavskú za ministerku
zdravotníctva
Bratislava 21. 3. 2018 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská
organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, sa dnes obrátila listom
na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby na post ministra zdravotníctva nevymenoval
štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu Kalavskú, PhD., nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a
pôrodných asistentiek. Jej doterajšie pôsobenie v pozícii štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k
zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek viackrát rokovali so štátnou
tajomníčkou Andreou Kalavskou, no pod jej vedením sa opakovane utvrdili v tom, že jej rozhodnutia
neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín. Vo svojom
rozhodovaní nepreukázala rešpekt a dôveru vo výsledky a najmä význam ošetrovateľskej starostlivosti v
systéme, ktorú naďalej vníma ako jej podružnú a nie integrálnu, neoddeliteľnú súčasť.
Ako nedostatočnú hodnotí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek jej komunikáciu s
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ministerskou sestrou, ktorej zistenia, návrhy pripomienky alebo podnety boli v drvivej väčšine
prehliadané, odmietané alebo pozmenené. Snahy ministerskej sestry o zlepšenie postavenia sestier,
ošetrovateľského procesu a v konečnom dôsledku aj celého slovenského zdravotníctve boli zmarené
indolenciou štátnej tajomníčky i samotného ministra. Post ministerskej sestry bol len marketingovým
ťahom súčasného ministra, ktorý bol prezentovaný ako vytvorenie komunikačného rámca so zástupcami
sestier avšak bez záujmu komunikovať zo strany ministerstva
Sestry a pôrodné asistentky nie sú spokojné ani s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom a
dlhodobo vo verejnosti prezentovali svoje výhrady, avšak na tejto nominácii vidieť, že zdravotníctvo v
skutočnosti nie je prioritou budúcej vlády, keďže zostavovateľ nového vládneho kabinetu Peter Pellegriny
je ochotný zobrať z rezortu zdravotníctva krízového manažéra, ktorý mal pôvodne zachrániť
zdravotníctvo, ktoré je v dlhodobej kríze. Za pôsobenia súčasného ministra, ktorého členom tímu bola aj
štátna tajomníčka Kalavská sa nielenže postavenie sestier a pôrodných asistentiek nezlepšilo, ale práve
naopak vedie k neustálu zhoršovaniu ich postavenia, vyčerpanosti, nezáujmu mladej generácie o výkon
tejto dôležitej profesie sprevádzanej pokračujúcim odlivom nielen sestier, ale aj ostatných zdravotníckych
pracovníkov do zahraničia.
Stabilizácia situácie na Ministerstve vnútra SR za žiadnych okolností nesmie byť na úkor odsúvania
riešenia problémov na Ministerstve zdravotníctva SR. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
očakáva, že nový minister zdravotníctva SR prinesie zásadné zmeny, ktorých výsledkom bude okamžité
zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva, stabilizáciu jeho financovania, pozitívnu zmenu v postavení
zdravotníckych pracovníkov osobitne sestier a pôrodných asistentiek.
Myslíme si, že nový minister zdravotníctva by mal byť v prvom rade odborná a morálna autorita, ktorá
bude otvorená chápaniu všetkých zdravotníckych profesií, no doterajšie počiny a komunikácia s pani
Andreou Kalavskou tomu nedáva žiadnu nádej. Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SK SaPA
PhDr. Margita Kosturiková, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v nezdravotníckych
zariadeniach PhDr. Iveta Drahoňová, viceprezidentka SK SaPA pre sestry pracujúce v zdravotníckych
zariadeniach PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. p. a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodné asistentky
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen prezídia SK SaPA Mgr. Renáta Popundová, člen prezídia SK
SaPA Mgr. Zuzana Haladová, člen prezídia SK SaPA
A. Kalavská: Budem sa snažiť dotiahnuť začaté reformy
Bratislava 21. marca (TASR) - Kandidátka na ministerku zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka
Smeru-SD) sa bude snažiť dotiahnuť do konca reformy, ktoré začala ešte s odchádzajúcim ministrom
zdravotníctva Tomášom Druckerom (nominant Smeru-SD).
"Nerada odchádzam z rozohranej hry a chcem určité veci dotiahnuť, pretože mnohým veciam, ktoré
sú na ministerstve, verím a dúfam, že prinesú ovocie v krátkom čase," povedala po stretnutí s
prezidentom SR Andrejom Kiskom.
Post prijíma s pokorou a chce prispieť k zlepšeniu zdravotníctva. "Záleží mi na tom, aby keď sa o pár
rokov alebo mesiacov vrátim do nemocnice, aby mi kolegovia nenadávali, aby sa im lepšie pracovalo a
aby pacienti, ktorí sú v krajných životných situáciách, pocítili mierne zlepšenie," povedala.
Hrdá je na zákon o lieku a poukazuje na rozpracovaný projekt štandardných terapeutických a
diagnostických postupov. "Našim zámerom bolo jasne zadefinovať štandard, na ktorý majú pacienti
nárok. Ja si myslím, že je spravodlivé a férové, aby pacient z malej dediny na východe mal rovnakú
dostupnosť zdravotnej starostlivosti ako pacient v Bratislave," povedala.
Na ministerstve si chce nechať Jozefa Ráža, ktorý tam pôsobí aj teraz a bol pôvodným nominantom
na ministra vnútra, s ktorým mal problém Kiska. "Pán Ráž je múdry človek, schopný, pracovitý a ktorý
dokáže veľmi pomôcť slovenskému zdravotníctvu. Ja si svoje pôsobenie na ministerstve nechcem bez
neho predstaviť," doplnila.
Kalavská sa nepozná s podnikateľom Ladislavom Bašternákom a pokiaľ ide o pôsobenie jej svokra v
zdravotníctve, je jej to ľúto. "Svojho manžela som si nebrala kvôli jeho otcovi, ale kvôli tomu, aký je
človek," povedala. Zdravotným sestrám, ktoré jej nomináciu kritizovali, odkázala, že rešpektuje každého
názor a bude sa snažiť pracovať ešte viac.
FLEŠ: A. KISKA VYMENUJE VLÁDU P. PELLEGRINIHO VO ŠTVRTOK
Bratislava 21. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje vládu Petra Pellegriniho vo štvrtok
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(22.3.). Oznámil to potom, ako v priebehu dňa absolvoval debaty s novými členmi kabinetu.
OĽaNO začína rokovať so stranami o spustení referenda za predčasné voľby
Bratislava 21. marca (TASR) - Hnutie OĽaNO začína rokovať s demokratickými stranami o spustení
referenda za predčasné voľby. Hovorilo už s SMK, Sme rodina, Zmenou zdola, stretne sa aj s KDH, SaS
a hnutím NOVA. Oznámil to predseda OĽaNO Igor Matovič na tlačovej konferencii v parlamente, kde
opäť kritizoval rekonštrukciu vlády.
"Nastal čas pre referendum za predčasné voľby. Ľudia potrebujú mať možnosť vyjadriť sa. Chceme
presvedčiť všetky demokratické strany, že toto je veľmi vážna chvíľa. Nemôžeme vzdať boj za
spravodlivosť. Jediné riešenie sú predčasné voľby," vyhlásil Matovič.
Opäť kritizoval nomináciu Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra, kde má
nahradiť Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Rozdiel medzi nimi vidí Matovič len v tom, že Drucker je krajší.
Upozornil, že Kaliňák aj Drucker sú osobní priatelia Jozefa Brhela, ktorý je podľa Matovičových slov jeden
z kľúčových akcionárov Smeru-SD.
Zopakoval, že Drucker obhajoval Kaliňáka pri jeho kauzách. Matovič tak spochybňuje Druckerovu
morálku aj to, že Drucker zabezpečí nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a
jeho snúbenice a káuz, o ktorých Kuciak písal.
OĽaNO verí, že prezident Andrej Kiska zostane stáť na strane ľudí a "nedovolí, aby sme si zalepili oči
krásou". "Ide nám o spravodlivosť, nie o krásu," doplnil Matovič, podľa ktorého by bol dobrým ministrom
vnútra prokurátor Vasiľ Špirko.
Drucker nechce Matoviča komentovať. "Komentovať vyhlásenia pána Matoviča som nezvykol a
dúfam, že ani nebudem musieť," povedal kandidát na ministra vnútra. Odmietol, že by jeho rozhodovanie
mal niekto ovplyvňovať. "Rozhodujem sa sám," vyhlásil v reakcii na otázku, či sa bude radiť s Kaliňákom.
Priznal, že s Brhelom sa pozná, ale neprechováva s ním žiadne osobné vzťahy. Drucker zopakoval,
že s Kaliňákom sa zoznámil počas svojho pôsobenia v Slovenskej pošte.
T. Drucker: Som pripravený na personálnu dôraznosť
Bratislava 21. marca (TASR) - Kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je po
menovaní do vládnej funkcie pripravený dôrazne riešiť personálne otázky v rezorte, vrátane policajného
prezidenta Tibora Gašpara. Povedal to po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ale zatiaľ
nespresnil, či Gašpara odvolá alebo nie. Chce sa s ním najskôr stretnúť.
Drucker priznal, že na osud Gašpara sa ho pýtal aj Kiska. "Viem konať rýchlo, ale neviem, či to bude
otázka dní alebo týždňov. Položte mi tú otázku aspoň po niekoľkých dňoch. Som ale pripravený situáciu
dôrazne riešiť. Ale nie je racionálne teraz povedať, kto bude nový policajný prezident alebo odvolať
človeka, s ktorým som dostatočne nekomunikoval," povedal. Zároveň upozornil, že ani v rezorte
zdravotníctva nejednal skratovo. "Rozumiem súčasnej situácii, som pripravený na personálnu dôraznosť,
ale chcem s tými ľuďmi najskôr hovoriť. A v krátkom čase prijmem riešenie," uistil.
Tomáš Drucker pozná Tibora Gašpara zo zasadnutí Bezpečnostnej rady. "Vnímam ho ako človeka,
ktorý rozumie problematike. Mal štandardný, kultivovaný prejav. Situáciu ale vnímam, nie som ani hluchý
ani slepý," uistil. Vo funkcii však ostane štátna tajomníčka Denisa Saková (nominantka Smer-SD).
Ako nový minister vnútra chce okamžite spustiť legislatívny proces zmeny výberu, voľby a odvolania
policajného prezidenta a šéfa inšpekcie. Zatiaľ je to v rovine, že by ho na návrh ministra vnútra menovala
vláda, nebolo to teda len vo výlučnej kompetencii ministra.
Drucker zároveň uistil, že ako minister je z titulu autority pripravený povzbudiť policajtov a
vyšetrovateľov, aby sa nebáli ozvať, ak na nich niekto nejakým spôsobom tlačí.
Kandidát na ministra priznal, že si úprimne želal zostať v rezorte zdravotníctva a ponuku neprijal s
radosťou. "Ale po debatách s dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a po situácii, kedy
sa nenachádzala zhoda na tomto poste, som prijal túto nomináciu. Ďalší dôvod je, že sa považujem za
osobu, ktorá pôsobí vo verejnej funkcii a mám teda mieru spoluzodpovednosti za to, čo sa deje. Ak
nebola zhoda, mám sa aspoň pokúsiť stabilizovať situáciu. Nie som odborník na ministerstvo vnútra ani
na silové zložky, teda nemožno očakávať, že zaujmem hneď ku všetkému postoj," dodal.
R. Raši: Na informatizáciu by som chcel priniesť pohľad zo strany prijímateľa
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Bratislava 21. marca (TASR) - Richard Raši (Smer-SD) verí, že na poste podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu bude vedieť ponúknuť pohľad na informatizáciu z druhej strany, teda zo strany
konečného prijímateľa tejto služby. Raši to uviedol po stredajšom stretnutí s prezidentom SR Adrejom
Kiskom.
"Chcel by som tým, že nie som IT-čkár ani ekonóm, ani špecialista, ponúknuť pohľad strany
konečného prijímateľa," konštatoval Raši. Portál slovensko.sk vyskúšal v stredu a konštatoval, že "všetko
má svoje úskalie."
Pôsobenie úradu podpredsedu vlády rozdelil na tri oblasti, a to oblasť eurofondov, investícií a
informatizácie. Čo sa týka eurofondov, pri nich je podľa Rašiho absolútne prioritná transparentnosť a
zjednodušenie procesov a tiež aj opätovné nadobudnutie dôveryhodnosti v eurofondy u verejnosti.
V oblasti investícií je podľa jeho dôležité urobiť stratégiu hlavných problémov a investičných projektov
Slovenska, ktorá by prekračovala horizont jednej vlády. Bola by teda zameraná na projekty určené na
desať či 15 rokov.
V prípade informatizácie by chcel Raši podľa vlastných slov podporiť úrad, ktorý sa snaží, aby v tejto
oblasti nastala určitá zmena myslenia. "Zmenu myslenia vidím v tom, aby sa procesy, ktoré sa dotýkajú
života občanov, zmenili," priblížil. Chce nadviazať na to, čo už úrad prezentoval, teda princíp jedenkrát a
dosť. Ten má občanovi pomôcť v tom, aby pri vybavovaní nemusel na rôzne úrady opakovane nosiť to
isté potvrdenie. Úrady by si ho mali v systéme vyhľadať. Spomenul napríklad odpisy a výpisy z registra
trestov či obchodného registra alebo z katastra.
Zároveň uviedol, že podnikateľa talianskeho pôvodu Antonina Vadalu, o ktorom písal zavraždený
novinár Ján Kuciak, nepozná. "Ani som ho nestretol, ani neviem, kto to je. Napriek tomu, že žije na
východe, ani som sa s ním nikdy nemal kde stretnúť," dodal Raši. Na sociálnej sieti tomuto podnikateľovi
podľa Rašiho poďakovali za jeho podporu v kampani administrátori jeho stránky.
Predseda NR SR Andrej Danko - SNS/foto: FB Andrej DankoPredseda Národnej rady SR Andrej
Danko dnes diskutoval naživo v rozhlasovej relácií o súčasnom politickou dianí.
Predseda parlamentu zopakoval, že rozhodnutie prezidenta rešpektuje. Zároveň zopakoval aj to, že aj
prezident musí rešpektovať výsledky volieb. "Oceňujem prístup prezidenta, ale aj dezignovaného
premiéra, ktorý hľadá dialóg. Dobrý vzťah prezidenta a premiéra je veľmi dôležitý pre riadny a pokojný
chod štátu. O zmier som sa snažil aj pred demisiou Roberta Fica," reagoval Andrej Danko.
Súčasná situácia nepraje riadnemu chodu štátu, stoja zákony, dôležité rokovania. Aj preto je predseda
parlamentu pripravený zvolať schôdzu parlamentu hneď, ako sa bude dať.
"Keď prezident prijme a vymenuje novú vládu, hneď na druhý deň zvolám schôdzu parlamentu, aby
rekonštruovaná vláda začala čím skôr pracovať." Zopakoval Andrej Danko termín ustanovujúcej schôdze.
Predseda SNS opätovne zopakoval, že za svojimi ministrami a aj nominantami stojí. "Ak by sa našli
akékoľvek dôkazy o nezákonnom prepojení, alebo nekalom biznise, nemám problém konať. Padni komu
padni!" Opätovne zdôrazňuje predseda parlamentu Andrej Danko na pozície nominovaných ľudí na
jednotlivých ministerstvách.
Na záver sa diskusia venovala aj návrhu SNS na odvolanie poslankyne Petry Krištúfkovej z
Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva na najbližšej
parlamentnej schôdzi. "Poslankyňa nemôže vykonávať túto funkciu, ak žila v spoločnej domácnosti s
mafiánmi ako Dinič, Havaši, či mala blízko k odsúdenému šéfovi Piťovcov. Je nepredstaviteľné, aby
takáto osoba kontrolovala činnosť Vojenského spravodajstva parlamentu," zdôraznil na záver Andrej
Danko.
Danko má informácie, že Kiskovi už nič nebráni vo vymenovaní novej vlády
Bratislava 21. marca (TASR) - Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi by už nič nemalo brániť vo
vymenovaní novej vlády. Takéto informácie má šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko, ktorý to
povedal v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.
"Pretože aj prezident si je vedomý, že aj on musí robiť všetko pre funkčnosť vlády," uviedol Danko.
Myslí si, že Kiska a ani vládni predstavitelia sa nebránia spoločenskému kompromisu.
Danko tvrdí, že v súčasnej situácii je pripravený byť maximálne súčinný. "Teda ak prezident vymenuje
novú vládu, som pripravený bezodkladne na druhý deň zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu na
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vyslovenie dôvery vláde."
Šéf SNS sa nechcel vyjadrovať k osobe Tibora Gašpara vo funkcii policajného prezidenta. Tvrdí, že
mu neprináleží hovoriť, či má, alebo nemá ostať vo svojej funkcii. "Nechcite zo mňa robiť kata," zdôraznil.
Danko povedal, že sa nebojí vyvodiť zodpovednosť voči jemu blízkym ľuďom zo strany, u ktorých by
sa potvrdilo prepojenie s mafiánskym prostredím. "Ak sa niečo takéto preukáže, nebudem váhať ani
sekundu a rozlúčim sa s ním," dodal Danko.
J.Stern: Akademická obec by sa mala prebrať z pasivity a pripojiť sa k študentom
Bratislava 21. marca (TASR) - Rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Juraj Stern vyzval v
otvorenom liste akademickú obec, aby sa prebrala z pasivity. Kolegov žiada, aby prejavili občiansku
statočnosť a pripojili sa k študentom, ktorí sa zúčastňujú na protestoch organizovaných iniciatívou Za
slušné Slovensko.
Stern je podľa jeho slov "smutný z pretrvávajúcej letargie a pasivity časti akademickej obce". Vyčítal
jej, že mnohí z jej členov stoja bokom, zatiaľ čo študenti sú každý týždeň na námestiach a zasadzujú sa
za slušné Slovensko.
Za ospravedlnenie pritom Stern nepovažuje argument, že politika nepatrí na pôdu univerzít. Považuje
to za "chabé ospravedlnenie". Pripomenul, že počas Novembra '89 sa Nežná revolúcia udiala hlavne
priamo v univerzitách a školách.
"Prejavte svoju občiansku statočnosť a poďme spoločne pre našich študentov, pre naše deti a vnukov,
pre našu budúcnosť pridať svoj hlas," vyzval rektor. "Nechceme korupciu, aroganciu moci, žiadame
objasnenie všetkých podozrení, kriminálnych deliktov minulosti, odstránenie vplyvu oligarchov,
spravodlivú justíciu a potrestanie vinníkov," doplnil.
Ľ. Laššáková: Nevidím dôvod byť iná ako M. Maďarič, za Sorosa sa ospravedlňujem
Bratislava 21. marca (TASR) - Kandidátka na post ministerky kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD)
nevidí dôvod byť vo funkcii iná, ako bol jej predchodca Marek Maďarič (Smer-SD). Povedala to novinárom
po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom.
"On veľmi dobre nastavil rezort a zanechal ho konsolidovaný. Treba dokončiť rekonštrukcie
Slovenskej národnej galérie a Krásnu Hôrku. Ale aj v regiónoch sú ďalšie stovky kultúrnych inštitúcií,
ktoré si vyžadujú rekonštrukciu," upozornila.
Na margo koncesionárskych poplatkov poznamenala, že sú potrebné ako zdroj financovania RTVS,
ale hovoriť o ich výške je podľa jej slov predčasné. Rovnako tak sa chce pozrieť aj na Maďaričov návrh
voľby zmeny šéfa RTVS. Či ho bude presadzovať, nie je zatiaľ jasné. Laššáková sa zároveň
ospravedlnila za svoje výroky o Georgovi Sorosovi a jeho vplyve. "Veľmi ma to mrzí, aj prezidentovi som
to vysvetlila. Ospravedlňujem sa. Bola to nešťastná formulácia, možno pod tlakom udalostí, ktoré sa dejú.
Ospravedlňujem sa za výrok," dodala.
Ľubica Laššáková pre Denník N uviedla, že "hry od spomínaného pána idú, aj keď sa často hovorí, že
čo už môže taký osemdesiatpäťročný pán, niekde za oceánom, riadiť na Slovensku. Nielen na Slovensku.
Tretí sektor je príliš bohatý vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú. Musí byť nejaký iný zdroj, musí ich niekto
financovať a myslím si, že sú to takéto zaoceánske peniaze".
B. Kollár: Útokom na P. Krištúfkovú chce SNS zakryť vlastné kauzy a prepojenia
Bratislava 21. marca (TASR) - Politici SNS chcú nezmyselným útokom na poslankyňu Národnej rady
(NR) SR zo Sme rodina Petru Krištúfkovú prekryť vlastné kauzy a prepojenia na mafiu. Povedal to
predseda Sme rodina Boris Kollár.
Reagoval na zámer SNS odvolať Krištúfkovú z Osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu
činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom je, že údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi ako
zavraždený boss Robert Dinič či Peter Havaši. SNS predloží dôkaz prepojenia poslankyne s mafiou,
najmä majetkové prepojenia.
Krištúfkovej minulosť je podľa Kollára dlhodobo známa. "Tieto veci nikto nezamlčoval. Bolo to známe
aj pred voľbami, odpovedal som na to už veľakrát. Bolo to stokrát vysvetlené. Teraz to otvárajú preto, aby
prekryli svoje vlastné kauzy a prepojenia na mafiu," uviedol Kollár.
V súvislosti s prepojeniami spomenul generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany
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Jána Hoľka, ktorý sa podľa Kollárových slov kamaráti s Antoninom Vadalom. Kollár tiež uvádza, že Hoľko
je pravá ruka šéfa SNS a NRSR Andreja Danka. Vadalu spomína v súvislosti s kalábrijskou mafiou
zavraždený novinár Ján Kuciak vo svojom nedokončenom článku.
Hoľko už nedávno odmietol tvrdenia, že má priateľské vzťahy s Vadalom. "Žiadny kontakt s uvedeným
pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam," zdôraznil.
Kollár sa odmieta podieľať na osobnom osočovaní, ku ktorému sa podľa jeho slov uchyľuje SNS a
ďalší štandardní politici. "Svoju energiu chcem míňať na to, prečo som do politiky išiel, pomáhať ľuďom. A
to robí aj Petra Krištúfková," vyhlásil a poukázal, že poslankyňa predkladá do parlamentu zákony v
prospech ľudí a na rozdiel od vládnych politikov nemá žiadne kauzy.
SNS navrhne odvolať poslankyňu P. Krištúfkovú z výboru na kontrolu VS
Bratislava 21. marca (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) navrhne odvolať na najbližšej
parlamentnej schôdzi poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru
Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom sú jej prepojenia s
postavami organizovaného zločinu. Strana o tom informovala v stredu prostredníctvom tlačovej správy.
"Nie je možné, aby v takejto funkcii bola žena, ktorá údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi
ako zavraždený bos Robert Dinič či Peter Havaši," uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja
Danka Zuzana Škopcová.
Pripomenula, že podľa medializovaných informácií mala Krištúfková blízko aj k odsúdenému šéfovi
piťovcov Jurajovi Ondrejčákovi. "Nakoniec nie je ani tajomstvom, že Petra Krištúfková bola viackrát vo
vzťahu a žila v jednej domácnosti s poslancom Borisom Kollárom (predseda hnutia Sme rodina, pozn.
TASR)," doplnila.
SNS predloží na schôdzi parlamentu dôkaz prepojenia poslankyne s mafiou, najmä majetkové
prepojenia. Uvedené informácie podľa národniarov poslankyňa pri svojej nominácii utajila.
"Súčasná poslankyňa je osoba poprepájaná s postavami organizovaného zločinu, s ktorými mala aj
obchodné vzťahy a na svoje živobytie používala peniaze mužov, ktorí sa pohybovali v kalných vodách
bratislavského podsvetia," konštatuje SNS v tlačovej správe. "Z tohto dôvodu je nepredstaviteľné, aby
takáto osoba kontrolovala činnosť Vojenského spravodajstva v Národnej rade SR," doplnila strana. Verí,
že jej návrh podporí aj opozícia.
G. Gál: Odvolanie D. Kováčika nie je otázka dňa
Bratislava 21. marca (TASR) - Odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika tak, ako to
žiadajú ľudia na pravidelných zhromaždeniach, nie je aktuálne otázkou dňa. Po stretnutí s prezidentom
SR Andrejom Kiskom to uviedol kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).
"Tlak ulice je na všetko, najmä na predčasné voľby, a tie by neboli dobrým riešením. Pán Kováčik sa
vyjadril na brannobezpečnostnom výbore, že nenaplní celé svoje funkčné obdobie. Je to na ňom. Určite
sa budeme baviť aj s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom o tom, aké sú problémy.
Špeciálneho prokurátora volí NR SR," upozornil Gál.
S Kiskom diskutoval najmä o svojich prioritách, ktoré by chcel ako minister napĺňať. Hovorili o nových
kritériách na budúcich ústavných sudcov, o dĺžke súdnych konaní. "Treba dotiahnuť veci, ktoré sú na
stole, dotiahnuť staré exekúcie, a tým aj zrýchliť súdne konania," povedal.
Pri ústavných sudcoch poznamenal, že je vôľa pozmeniť kritériá na ich výber, "ale na to treba širšiu
politickú dohodu". Gál si tiež myslí, že sa vráti k otázke mäkších trestov za isté drogové delikty, aké
navrhovala jeho predchodkyňa Lucia Žitňanská (Most-Híd), ale cez koaličných partnerov to neprešlo.
"Treba nájsť riešenie, ktoré získa podporu v NR SR. Ak sa chceme o tom baviť, musíme to zúžiť fakt len
na veľmi nevinné prípady a nič viac," dodal.
Politika: P. Pellegrini odovzdal prezidentovi vynovený návrh na ministrov
Bratislava 21. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odovzdal v stredu
prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi druhý návrh na členov jeho vlády. Oproti pôvodnému zoznamu, ktorý
hlava štátu odmietla, došlo k zmene v nominácii na post ministra vnútra. Ten má namiesto Jozefa Ráža
ml. zastávať Tomáš Drucker, ktorého má na poste ministra zdravotníctva vystriedať Andrea Kalavská.
"Môžem vyjadriť presvedčenie, že už nič nebráni tomu, aby pán prezident poobede oznámil, kedy
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novú vládu vymenuje," povedal Pellegrini po odchode od Kisku. Na margo Druckera poznamenal, že jeho
úloha nebude jednoduchá, keďže vnútro je obrovský rezort. "Ale v danom momente je tá najsprávnejšia
osoba, ktorá má manažérske zdatnosti," poznamenal s tým, že ho museli presviedčať.
V súvislosti s ďalším postupom Pellegrini avizoval, že ak Kiska vymenuje novú vládu ešte tento
týždeň, požiadal by predsedu NR SR Andreja Danka (SNS), aby ju zvolal, ak je to možné, tiež ešte tento
týždeň.
Po Pellegrinim prídu za Kiskom na konzultácie aj noví ministri budúcej vlády. Prezident si postupne
zavolal kandidáta na ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), kandidátku na ministerku kultúry
Ľubicu Laššákovú (Smer-SD), kandidáta na podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Richarda Rašiho (Smer-SD), kandidáta na ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) a
kandidátku na ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú.
K samotnému vymenovaniu vlády Petra Pellegriniho by malo podľa informácií TASR dôjsť vo štvrtok
(22.3.) dopoludnia.
Nominácia Andrei Kalavskej na pozíciu ministerky zdravotníctva je pre sestry prekvapením
Bratislava 21. 3. 2018 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšia stavovská
organizácia na Slovensku, ktorá zastupuje 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, vyzýva Petra
Pellegriniho, aby na post ministra zdravotníctva nenominoval štátnu tajomníčku doc. MUDr. Andreu
Kalavskú, PhD., nakoľko dlhodobo nemá dôveru sestier a pôrodných asistentiek a jej pôsobenie v pozícii
štátnej tajomníčky nijako neprispelo ani k zlepšeniu stavu slovenského zdravotníctva a rovnako ani k
postavenia sestier a pôrodných asistentiek.
Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek viackrát rokovali so štátnou
tajomníčkou Andreou Kalavskou, no pod jej vedením sa opakovane utvrdili v tom, že jej rozhodnutia
neovplyvňuje odborná a vecná argumentácia, ale politický vplyv a vplyv záujmových skupín.
Prezident A. Kiska v stredu prijme nových kandidátov na ministrov
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijme v stredu 21. marca v Prezidentskom
paláci nových kandidátov na ministrov. TASR o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia
Kancelárie prezidenta SR.
Kiska sa od 9.00 h postupne stretne s Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý je poverený zostavením
vlády. Po ňom to bude kandidát na ministra spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), kandidátka na
ministerku kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), kandidát na podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu Richard Raši (Smer-SD), kandidát na ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant
Smeru-SD) a kandidátka na ministerku zdravotníctva Andrea Kalavská.
Prezident sa v utorok rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.)
doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu
zdravotníctva navrhol Tomáša Druckera. Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna
tajomníčka rezortu Andrea Kalavská.
Politika: Most-Híd súhlasí so zmenou v nomináciách Smeru-SD do novej vlády
Bratislava 20. marca (TASR) - Strana Most-Híd súhlasí s nomináciou súčasného šéfa rezortu
zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) na post ministra vnútra. Takisto súhlasí s tým, aby
ministerstvo zdravotníctva prebrala po ňom súčasná štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Uvádza
to Most-Híd v písomnom stanovisku. Nová nominácia strany Smer-SD bola podľa hovorkyne Mosta-Híd
Kláry Debnár prerokovaná na Koaličnej rade. "Sme presvedčení, že vymenovaním novej vlády a
následným vyslovením dôvery kabinetu v parlamente urobíme prvý krok k upokojeniu situácie v
spoločnosti," dodala Debnár.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol Druckera na post ministra vnútra po tom, čo
sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu doručiť
nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.
T. Drucker:Rozhodnutie som urobil napriek želaniu zostať v rezorte zdravotníctva
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prijať ponuku dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho
(Smer-SD) a strany Smer-SD na post ministra vnútra urobil súčasný minister zdravotníctva Tomáš
Drucker (nominant Smer-SD) napriek svojmu želaniu zostať v rezorte zdravotníctva. Drucker to uviedol vo
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svojom stanovisku.
"Chcel som pokračovať v zmenách, ktoré som naštartoval, ale urobil som tak v záujme zachovania
štandardného ústavného a demokratického fungovania krajiny, a to predovšetkým s cieľom sa pokúsiť
upokojiť súčasnú situáciu," povedal Drucker. Doplnil, že je presvedčený, že každý má povinnosť sa aspoň
pokúsiť zlepšiť túto situáciu.
Ľ. Galko: Je nemysliteľné, aby T. Drucker dokázal zvládnuť očistu polície
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)
riadil rezort zdravotníctva systémom pokusov a omylov a je o ňom známe, že nedokázal premiérovi v
demisii Robertovi Ficovi (Smer-SD) účinne oponovať, keď ho v priamom prenose ponížil pred
verejnosťou. Vyhlásil to podpredseda SaS a člen brannobezpečnostného výboru Ľubomír Galko, ktorý
považuje za nemysliteľné, že Drucker zabezpečí očistu polície.
"Je nemysliteľné, aby dokázal zvládnuť úlohy, ktoré by pred ním v rezorte vnútra stáli, ako výmena
čelných funkcionárov v policajnom zbore, na inšpekcii ministerstva vnútra a celkovú očistu polície od
vplyvov organizovaného zločinu," myslí si Galko.
Podľa jeho slov z nominácie Druckera vidieť, že koalícia je neschopná sebareflexie a ženie krajinu do
hlbokej krízy. "Znova vyzývame koaličných poslancov, aby podporili predčasné voľby," dodal.
A. Kalavská: K ministerskej pozícii mám prirodzený rešpekt
Bratislava 20. marca (TASR) - Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Andrea Kalavská má k
ministerskej pozícii prirodzený rešpekt. Uviedla to vo svojom vyhlásení potom, čo dezignovaný premiér
Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša
Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať práve Kalavská.
"Ako doterajšia štátna tajomníčka som sa snažila podieľať na zmenách, ktoré by zlepšili stav
zdravotníctva na Slovensku," uviedla Kalavská.
I.Matovič: T.Drucker nie je človekom, ktorý dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu
Bratislava 20. marca (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) je síce
sympatický muž, avšak ako človek, ktorý opakovane obhajoval Roberta Kaliňáka aj pri jeho najväčších
kauzách, určite nie je tým, kto dokáže vrátiť dôveru ľudí v políciu. Uviedol to predseda hnutia OĽaNO Igor
Matovič.
"Slovensko dnes nevyhnutne potrebuje očistu polície od nominantov nitrianskej mafie, ktorej ju Robert
Kaliňák zveril do správy. Slovensko potrebuje políciu úplne nezávislú na politike, a to na sto percent
nedokáže verný sluha strany Smer-SD Tomáš Drucker," vyhlásil Matovič. Doplnil, že ak prezident Andrej
Kiska myslel svoje slová "o dôveryhodnej vláde, ktorá nebude polarizovať Slovensko vážne, na takúto
arogantnú hru strany Smer-SD nemôže pristúpiť".
M. Krajniak: Z nominácie T. Druckera som v rozpakoch
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát na post ministra vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD)
nemal doteraz nič spoločné s bezpečnostnou problematikou. Pre TASR to uviedol podpredseda Sme
rodina a člen brannobezpečnostného výboru Milan Krajniak s tým, že z tejto nominácie je trochu v
rozpakoch.
"Ministrom vnútra by mal byť človek, ktorý pozná, kto je kto v rezorte, čo má kto za sebou a kto má za
ušami. A toto pán Drucker nepozná. Ale počkám si na jeho prvé kroky a budem konkrétnejší," dodal
Krajniak.
A. Hrnko: T. Drucker je schopný manažér, je to dobrý výber
Bratislava 20. marca (TASR) - Ak sa dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a prezident SR
Andrej Kiska skutočne dohodli, že novým ministrom vnútra bude Tomáš Drucker, je to veľmi pozitívne.
Pre TASR to uviedol podpredseda SNS a šéf Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko
(SNS).
"Tomáš Drucker je skutočne dobrý manažér. Ak ide o veci, ktoré spoločnosť najviac ťažia, veľmi
rýchlo by sme sa mohli dostať k tomu, že sa oddelí inšpekcia ministerstva vnútra od ministra," avizoval.
Na druhej strane Hrnko nie je za to, aby minister vnútra prišiel o kompetenciu menovať policajného
prezidenta tak, ako to koalícia plánuje. "Nechal by som to ministrovi, ale dal by som tam podmienku, že
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kandidát musí absolvovať híring na pôde brannobezpečnostného výboru. Pričom stanovisko výboru by
bolo pre ministra záväzné. Ale v žiadnom prípade by som nešiel do vecí, ktoré by urobili zo Slovenska
unikát. Polícia je súčasťou vnútra," zdôraznil.
Na margo vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Hrnko povedal, že najlepšie
pre vyšetrovateľov bude, ak im dá pokoj minister aj policajný prezident a budú ich riadiť len zodpovedné
orgány, teda dozorový prokurátor.
BRIEF: P. PELLEGRINI NAVRHOL ZA MINISTRA VNÚTRA T. DRUCKERA
Bratislava 20. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) navrhol na post
ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD).
Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kálavská. Pellegrini
to v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu.
Pellegrini chce Kiskovi v stredu doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na
ostatných pozíciách podľa neho nebudú.
Prezident A. Kiska sa poďakoval organizátorom zhromaždení Za slušné Slovensko
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska sa v utorok stretol s organizátormi zhromaždení
Postavme sa za slušné Slovensko a poďakoval im za to, že boli slušné a kultivované. Spoločne sa zhodli
na tom, že Slovensko potrebuje obnoviť dôveru vo vládu.
Organizátorov potešilo utorkové rozhodnutie prezidenta nevymenovať členov vlády, ktorých mu
navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini. "Potešilo ma, že sme viacerí, ktorí chceme vidieť isté
hodnoty vo vláde a v parlamente a nie sú len ľudia na ulici, ale že ten tlak je vyvinutý aj takto," vyjadrila sa
jedna z organizátorov Katarína Nagy Pázmány.
Mená, ktoré Pellegrini predstavil, pre nich nie sú prijateľné. "Nový človek na ministerstve vnútra musí
byť absolútny nestraník a musí poskytnúť takú záruku, ktorej verejnosť uverí, že to ministerstvo bude
riadené nestranne, zodpovedne a že vyšetrovanie bude dotiahnuté do úspešného konca," vyhlásil
organizátor Juraj Šelinga.
Organizátori však vyhlásili, že nežiadajú predčasné voľby za každých okolností. Ich požiadavkami
ostávajú vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dôveryhodná vláda. Politici "majú teraz
šancu vytvoriť vládu, ktorá bude dôveryhodná," vyjadrila sa Karolína Farská.
Organizátori zároveň spomenuli, že možnosti vyjadrenia nesúhlasu s tým, čo sa deje, sú viaceré. Nad
zorganizovaním referenda alebo generálneho štrajku však zatiaľ neuvažujú. "Momentálne sa sústredíme
hlavne na piatok a zhromaždenia, ktoré nastanú," uzavrela Farská.
Prezident Andrej Kiska na FB: PRIJAL SOM SLUŠNÉ SLOVENSKO
foto: Tomáš Benedikovič
Klobúk dolu za to, aké veľké a slušné zhromaždenia dokázali zorganizovať. Celý svet sa na nás
pozeral. Zhromaždenia boli najväčšie od roku 1989 a ukázali, že Slovensko je slušnou krajinou.
Dnes som prijal v Prezidentskom paláci mladých ľudí z iniciatívy Za slušné Slovensko: Juraj
Seliga,Karolína Farská, Katarina Nagy Pazmany, Táňa Sedláková.
Chcem sa im aj touto cestou poďakovať a vysloviť uznanie.
V diskusii som im vysvetlil, ako som postupoval ako prezident. V súlade s ústavou sa snažím spraviť
všetky kroky k tomu, aby sme začali proces návratu dôvery ľudí v štát. Je to dlhodobý proces, nebude
ľahký, možno bude aj bolestivý, ale musíme ho začať. Základná úloha bude na novej vláde.
Práve preto som dnes oznámil pánovi Pellegrinimu, že nesúhlasím s predloženou nomináciou na novú
vládu a očakávam novú nomináciu. Je skutočne na vláde, aby vrátila dôveru ľudí v štát, v základnú
spravodlivosť.
SaS: Rozhodnutie A. Kisku je výnimočné vo výnimočnej situácii
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nevymenovať novú vládu Petra
Pellegriniho (Smer-SD) bolo výnimočným rozhodnutím vo výnimočnej situácii. Na tlačovej konferencii to
uviedol líder opozičnej SaS Richard Sulík, podľa ktorého jediným poctivým a férovým riešením tejto
situácie sú predčasné voľby.
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"Aj oni by si mohli povedať, že radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca. Už tri týždne sa to
naťahuje a krajina sa stáva neovládateľnou. Ak chceme upokojiť vášne, poctivým a férovým riešením sú
predčasné voľby," odkázal.
Sulík zároveň chápe, že prezident by nemal posudzovať pri menovaní vlády jednotlivých ministrov.
"Ale sme vo výnimočnej situácii. Táto silná vládna kríza začala dvojnásobnou úkladnou vraždou novinára
a jeho snúbenice, novinára, ktorý písal o kauzách práve tejto vlády. Ak má byť vražda dôkladne
vyšetrená, je nevyhnutné vyšetriť aj všetky kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal. A mnoho káuz sa týkalo
práve tejto vlády a Roberta Kaliňáka (Smer-SD) osobne, preto je vylúčené, že on by mohol byť garantom
objektívneho vyšetrenia tejto vraždy. Ale vylúčené tiež je, že by garantom mohol byť jeho kamoš,"
povedal.
Ako minister vnútra by podľa SaS do úvahy pripadal nejaký vyšetrovateľ či prokurátor, ktorý by už v
minulosti preukázal svoju čestnosť a nebojácnosť. "Ale máme vážne pochybnosti, že vôbec nejaký čestný
človek bude ochotný vstúpiť do tejto vlády," zdôraznil.
Sulík pripomenul, že tretia Ficova vláda vznikla aj ako hrádza proti extrémizmu a mala to byť stabilita
pre krajinu. "Namiesto hrádze a stability máme silnú vládnu krízu a nie prvú," dodal.OĽaNO: Na
Slovensku sa opäť lámu dejiny, oceňujeme krok prezidenta
Bratislava 20. marca (TASR) - O pár dní si Slovensko pripomenie 30. výročie sviečkovej
manifestácie a pri tomto výročí sa opäť na Slovensku lámu dejiny. Líder OĽaNO Igor Matovič preto
oceňuje krok prezidenta SR Andreja Kisku. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Prezident sa podľa neho rozhodol bojovať za obnovu dôvery ľudí v štát. "Ľudia na Slovensku však
volajú po predčasných voľbách, pán prezident volá po dôveryhodnej a nepolarizujúcej vláde,"
skonštatoval Matovič. S odvolaním sa na prieskum dodal, že takmer 80 percent ľudí si želá buď novú
vládu, alebo zásadnú rekonštrukciu vlády.
Krok prezidenta možno podľa Gábora Grendela z OĽaNO chápať aj tak, že Robert Kaliňák (Smer-SD)
nemá mať dosah na riadenie štátu. "Už včera sme poukázali na to, že vzťah pána Ráža a pána Kaliňáka
je priateľský," podotkol Grendel s tým, že to je dôvod, prečo sú podozrenia o jeho dôveryhodnosti.
Matovič ďalej uviedol, že premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD) musí udržať vládu, aby mohol
dosadiť sudcov na Ústavný súd SR. "Keď sú čistí a nič nepokradli, tak sa nemajú čoho báť," vyhlásil s
tým, že ponúkajú partnerskú ruku subjektom, ktoré v minulých voľbách prepadli. Alternatíva k súčasnej
vláde podľa neho existuje. "Strany SaS, OĽaNO, Sme rodina, SMK a KDH už dokopy dnes disponujú
takmer 50 percentami," zdôraznil.
Ján Budaj z OĽaNO zároveň vyzval verejnoprávnu televíziu, aby usporiadala dialóg v štúdiu a aby išli
s kamerami na námestia. "Nie je dôstojné, že verejnoprávna televízia mlčí," uviedol s tým, že jediný
pokus o debatu sa skončil tým, že v štúdiu bolo niekoľko prázdnych stoličiek.Reakcia KDH k
nevymenovanie vlády P. Pellegriniho
Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku vo veci nevymenovania novej vlády Petra
Pellegriniho rešpektujeme a oceňujeme.
B. Bugár: Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod
Bratislava 20. marca (TASR) - Líder koaličného Mostu-Híd Béla Bugár zatiaľ nevidí dôvod na
predčasné voľby, keďže 79 poslancov NR SR jasne vyjadrilo podporu novej vláde. O ďalšom postupe sa
popoludní poradí Koaličná rada. Povedal to novinárom potom, ako prezident Andrej Kiska odmietol
vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) a dezignovaného premiéra požiadal o nový návrh
ministrov.
V súvislosti s tým, že jednou z problematických nominácií mal byť Jozef Ráž ml. na post ministra
vnútra, Bugár zdôraznil, že jeho strana tohto človeka akceptovala. Nevie ani o tom, že by problémom pre
prezidenta mali byť navrhovaní vicepremiér pre investície Richard Raši (Smer-SD) a zotrvanie Jána
Richtera (Smer-SD) na poste ministra práce. "My nie sme z Marsu, žijeme v realite. Vy si myslíte, že
prezident nám zavolal a povedal, že kto je problém? Nie. Dnes niečo povedal a budeme mať koaličné
rokovanie. Ak dôjdeme k riešeniu, dáme vedieť," uistil.
To, že by cieľom Kisku bolo vytvorenie úradníckej vlády, si Bugár nemyslí. "Je viac alternatív, verte
mi," dodal. Predstavitelia Smeru-SD sa zatiaľ k situácii nevyjadrili.
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Prezident Kiska v utorok oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Pellegrini.
Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.)
navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.
Politologička: Rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu je primerané
Bratislava 20. marca (TASR) - Rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v
zložení, ktoré predstavil dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), je z politického hľadiska
primerané a dalo sa očakávať. Tak zhodnotila krok hlavy štátu politologička Darina Malová.
Podľa Malovej totiž Kiska požaduje od počiatku buď predčasné voľby alebo zásadnú rekonštrukciu
vlády. "Návrh, ktorý predložil Pellegrini, rozhodne nemožno vydávať za zásadnú rekonštrukciu vlády.
Ostáva tam veľa ministrov, ktorých mená sa veľmi často spájajú s korupciou," zhodnotila.
Malová pritom podotkla, že predstavitelia všetkých troch vládnych strán sa vyjadrili, že právo
prezidenta nevymenovať vládu v navrhnutom zložení akceptujú. Aj tak však očakáva, že sa po rozhodnutí
ozve premiér v demisii Robert Fico (Smer-SD), ktorý nebude spokojný.
"Zareaguje zrejme negatívne, ale v záujme upokojenia celospoločenskej atmosféry predpokladám, že
strana Smer-SD príde s ďalším návrhom," uviedla Malová. Podľa tej sa nedalo čakať, že politik formátu
Roberta Fica príde so zásadnou rekonštrukciou vlády hneď na prvýkrát.
Malová je zároveň presvedčená, že so zmenou na svojich ministerských postoch by mala prísť aj
strana SNS, konkrétne by mal byť podľa nej vymenený minister obrany Peter Gajdoš (SNS), okolo
ktorého sú z jej pohľadu veľké pochybnosti.
Podľa politológa Pavla Baboša sa prezident snaží naďalej využívať ústavné kompetencie, ktoré má na
to, aby vyvíjal čo najväčší tlak na dezignovaného premiéra Petra Pellegriniho. Baboš si myslí, že vládna
koalícia sa snažila situáciu ohľadom novej vlády zvládnuť skôr, ako by mohli byť v piatok (23.3.) ďalšie
protesty na námestiach. To sa jej teraz pravdepodobne nepodarí.
Keďže Kiska dal Pellegrinimu čas práve do piatka, nová vláda i v prípade spokojnosti prezidenta už
pravdepodobne nestihne získať ten istý deň dôveru v parlamente. "Môžu sa tak uskutočniť ďalšie
protesty, ktoré budú vyvíjať tlak," skonštatoval politológ.
Kiska v prejave nepriamo naznačil, že sa mu nepozdáva nominácia Jozefa Ráža ml. z tímu ministra
zdravotníctva Tomáša Druckera na post ministra vnútra. "Dá sa to chápať, keďže sa o ňom píše ako o
človeku, ktorý má kamarátsky vzťah s doterajším ministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD),"
poznamenal v tejto súvislosti Baboš.J.Ráž mladší rešpektuje rozhodnutie a názor prezidenta A.Kisku
Bratislava 20. marca (TASR) - Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz
nebude rozsiahlo komentovať rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu
navrhnutú Petrom Pellegrinim (Smer-SD).
"Plne rešpektujem rozhodnutie a názor pána prezidenta," odkázal v písomnom stanovisku. Kiska pri
rozhodnutí nevymenovať novú vládu nepriamo narážal aj na Ráža mladšieho. Povedal, že "posledné, čo
dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave
narodenín".
B. Kollár rešpektuje rozhodnutie prezidenta Kisku nevymenovať vládu
Bratislava 20. marca (TASR) - Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár rešpektuje rozhodnutie
prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať vládu v zložení, ako ho navrhol dezignovaný premiér Peter
Pellegrini (Smer-SD).
Nepozná presne dôvody, pre ktoré Kiskovi prekáža nominácia Jozefa Ráža ml. na ministra vnútra, ale
prezidentovo rozhodnutie podľa Kollára treba rešpektovať. Kollár nevidí problém v tom, že sa riešenie
situácie posúva o dva či tri dni. Problém by bol, ak by sa to naťahovalo.
Za najsprávnejšie a najférovejšie riešenie vládnej krízy považuje naďalej predčasné voľby. Odmieta
však tvrdenia koalície, že sa opozícia "trasie k válovu". "Tu nejde o opozíciu a koalíciu, ale o ľudí. A k
ľuďom by sme sa mali správať zodpovedne. V tejto vybičovanej atmosfére je najtransparentnejšie nechať
rozhodnutie na ľudí," vysvetlil.
Laššáková rešpektuje rozhodnutie A. Kisku, tvrdí,že sa s ním tak trochu počítalo
Bratislava 20. marca (TASR) - Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica
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Laššáková rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú
dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). "Verejnosť to tak trošku aj čakala, nie som z
toho smutná, akceptujem to," povedala Laššáková pre TASR. Nevie teraz odhadnúť, či bude aj pri
druhom pokuse zostaviť vládu navrhnutá za kandidátku na ministerku kultúry. "Rozhodnutie prezidenta
Kisku je také čerstvé, že sme o tom ešte nevraveli, v tejto veci by som nešpekulovala," dodala
Laššáková.J. Kiššová: Prezident Kiska sa jasne postavil na stranu občanov
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa postavil jasne na stranu občanov a dal
najavo, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) by mali skončiť. Uviedla to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová
v reakcii na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vládu v zložení, aké navrhol dezignovaný premiér Peter
Pellegrini (Smer-SD).
"Vo výnimočnej situácii sa zachoval výnimočne," povedala novinárom. V súvislosti s nomináciou
Jozefa Ráža ml. do funkcie ministra vnútra, s ktorou má Kiska problém, uviedla, že je dôkazom
personálnej vyprázdnenosti strany. Nový minister vnútra by mal byť podľa nej dôveryhodný a vo
verejnosti pozitívne vnímaný človek. SaS podľa jej slov naďalej považuje za jediné správne riešenie
súčasnej situácie predčasné voľby.
J. Paška: Je možné, že Smer-SD sa rozhodne pre predčasné voľby
Bratislava 20. marca (TASR) - Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude mať pri výbere
nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť.
Pre TASR to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého je možné, že Smer-SD sa
rozhodne ísť cestou predčasných volieb.
"Som presvedčený, že Pellegrini sa požiadavky prezidenta bude snažiť naplniť a bude na to
potrebovať dlhší čas. Je však možné, že práve táto požiadavka Andreja Kisku bude smerovať možno k
tomu, že strana Smer-SD sa rozhodne pre iné riešenie súčasnej politickej krízy, ktoré môže smerovať až
k predčasným voľbám," pripustil Paška. Myslí si totiž, že ak by Smer-SD musel menovať do vlády
odborníkov, ktorí nemajú žiaden vzťah k súčasným štruktúram Smeru-SD, znamenalo by to, že si strana
nemôže uplatniť svoje právo zúčastniť sa na vládnutí svojimi nominantami, napriek tomu, že zvíťazili
výrazne vo voľbách.
Prezident: Vládu v zložení, aké navrhol P. Pellegrini, nevymenujem
Prezident SR Andrej Kiska/foto: KP SRBratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska
nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini (Smer-SD). Hlava štátu to vyhlásila
po stretnutí s dezignovaným premiérom.
Pellegrinimu zároveň Kiska tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatku (23.3.) navrhol
novú zostavu nominantov na členov kabinetu. "Musí presvedčiť, že nová vláda prinesie zmeny, ktoré
očakávame. Musí vytvoriť vládu, ktorej obsadenie, najmä minister vnútra, dokáže upokojiť napätú
atmosféru v spoločnosti. Vládu, ktorá by mala byť schopná presvedčiť verejnosť, že zabezpečí nestranné
a nezávislé vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ale aj podozrení z pôsobenia
organizovaného zločinu, o ktorých písal," povedal prezident. Podľa jeho slov roky obsadzovania
verejných funkcií príbuznými, známymi či obchodnými partnermi, vytvorilo v očiach verejnosti nelichotivý
obraz o stave štátnych inštitúcií. "Neveria, že vrcholové pozície sú obsadzované ľuďmi, ktorí chránia
verejný záujem," povedal Kiska. Dodal, že posledné, čo dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie
a podozrenia, kto bol s kým na motorkách či oslave narodenín. "Ako hlava štátu to nepripustím, toto nie je
cesta k obnoveniu dôvery. Preto som požiadal o nový návrh," dodal Kiska s tým, že na obsadenie nového
kabinetu musíme mať prísne nároky.
Poslanci SPOLU predložia návrh opatrení na ochranu novinárov a médií
Bratislava 20. marca (TASR) - Prísnejšie pravidlá pre posudzovanie koncentrácie vlastníctva a
zneužívania dominantného postavenia v mediálnej sfére či zákonnú povinnosť verejnoprávnych médií
vyčleniť vo svojom vysielaní priestor pre investigatívnu žurnalistiku. Aj tieto opatrenia chce legislatívnou
úpravou zaviesť do praxe mimoparlamentná strana SPOLU - občianska demokracia.
Na utorkovej tlačovej konferencii predstavili jej zástupcovia súbor šiestich legislatívnych návrhov, ktoré
chcú ešte na najbližšej schôdzi predložiť v parlamente. "Je to prvá časť komplexného balíka
legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ uskutočniť zásadnú rekonštrukciu fungovania štátu. Vzhľadom
na udalosti, ktoré sa stali, sme sa ako prvé rozhodli predstaviť návrhy opatrení na ochranu novinárov a
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médií," vysvetlil líder SPOLU, poslanec NR SR Miroslav Beblavý.
Okrem zvýšenia ochrany ekonomickej slobody médií sa opatrenia týkajú znemožnenia taktiež
neodôvodnenej žaloby na novinárov či posilnenia povinnosti orgánov verejnej správy a verejných
činiteľov odpovedať na otázky novinárov. "Takisto navrhujeme zaradiť novinárov do kategórie chránených
osôb v Trestnom zákone, aby útoky na nich boli posudzované prísnejšie," uviedol odborník SPOLU na
otázky právneho štátu Pavel Nechala. Ako doplnil, viacero z navrhovaných opatrení by sa malo
vzťahovať aj na mimovládne organizácie, ktoré sa venujú investigatívnej žurnalistike.
Poslankyňa NR SR Viera Dubačová informovala, že na podporu investigatívnej žurnalistiky navrhuje
SPOLU, okrem povinnosti verejnoprávnych médií vytvárať a vysielať vo svojom programe takúto
publicistiku, taktiež vytvorenie nezávisle spravovaného fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Mal by
pomáhať i menším médiám refundovať náklady s výrobou investigatívnych relácií. Štát by mal podľa
návrhu SPOLU do tohto fondu odviesť minimálne jeden milión eur ročne, a to z dotačných prostriedkov
Úradu vlády SR.
A. Kiska prijme zástupcov z iniciatívy Za slušné Slovensko
Bratislava 20. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijme o 15. hodine zástupcov z iniciatívy Za
slušné Slovensko. Tí ho požiadali o stretnutie, aby s ním prediskutovali aktuálnu spoločenskú situáciu.
Ešte predpoludním sa Kiska vyjadrí k súčasnej politickej situácii.
"V zmysle ústavy je prezident hlavou štátu, ktorá reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra
a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu a vzhľadom na
aktuálnu spoločenskú situáciu si vás ako organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko a zástupcovia
občianskej verejnosti dovoľujeme požiadať o prijatie," napísali hlave štátu.
Na stretnutí chcú vysvetliť svoje požiadavky a ďalšie zamýšľané kroky. Rovnako chcú s prezidentom
hovoriť o spôsobe, ako obnoviť dôveru občianskej verejnosti v štátnu moc.
Návrh na predčasné voľby je v parlamente, konať sa majú 8. septembra
Bratislava 20. marca (TASR)- Predčasné voľby do Národnej rady SR sa majú konať 8. septembra
2018. Navrhujú to opozičné strany SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorých zástupcovia predložili do
parlamentu ústavný zákon o skrátení aktuálneho volebného obdobia. Na jeho prijatie je potrebných
minimálne 90 hlasov.
O predčasných voľbách sa má rokovať na mimoriadnej schôdzi. Rokovací priadok NR SR však hovorí,
že zákon, o ktorom má diskutovať plénum, musí byť predložený aspoň 15 dní vopred. Podpisy na
zvolanie mimoriadnej schôdze tak budú predložené najskôr o týždeň, pričom predseda NR SR Andrej
Danko (SNS) bude mať následne ďalších sedem dní na to, aby rokovanie zvolal. V dôvodovej správe
návrhu sa uvádza, že od volieb do NR SR konaných 5. marca 2016 prišlo k zásadnej zmene rozloženia
politických síl. "Vo voľbách sa do parlamentu dostalo osem politických strán, ktoré utvorili osem
poslaneckých klubov. Už v prvých dňoch však došlo k významným presunom medzi poslaneckými
klubmi, neskôr k zániku poslaneckého klubu jednej vládnej strany. V súčasnosti v najvyššom
zákonodarnom zbore pôsobí 15 nezaradených poslancov, čo je až desať percent z ich celkového počtu,"
argumentuje opozícia.
Podľa nej sa vláda aktuálne opiera o početne nejasnú a krehkú nereprezentatívnu väčšinu, "a ani tá
by nebola možná bez nevypočítateľných hlasov niektorých nezaradených poslancov". "Všetky uvedené
skutočnosti dokazujú, že dnešné zloženie parlamentu nie je výsledkom vôle občanov Slovenskej
republiky, a to dokonca ani tej z roku 2016," tvrdia predkladatelia. Zároveň dodávajú, že vo februári a v
marci 2018 ovládla Slovensko vlna protivládnych protestov, najväčších od roku 1989. "Ich spúšťačom
bola vražda investigatívneho novinára. V súvislosti s ňou vyplávali na povrch aj podozrenia z väzieb
predstaviteľov vládnej strany Smer-SD na ľudí, spájanými s organizovaným zločinom. Spoločným
znakom týchto protestov je okrem vyjadrenia pohoršenia nad vraždou novinára aj vyjadrenie
nespokojnosti so súčasnou vládou a čoraz silnejúce volanie po predčasných voľbách," píše sa v
dôvodovej správe.
Vážnosť situácie podľa opozície potvrdzuje aj minulotýždňová demisia vlády a zostavovanie vlády
novej. "Rozhodnutia ministrov kultúry a spravodlivosti nebyť ďalej súčasťou vlády, ako aj avizované
vzdanie sa mandátu poslanca vládnej strany Mostu-Híd Františka Šebeja, demaskujú značné názorové
rozdiely aj v samotnom tábore vládnych strán. Navyše treba uviesť, že nová vláda, rovnako ako tá
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predchádzajúca, sa bude opierať o viacerých prestúpených aj nezaradených poslancov, ktorí opustili
politické strany, kandidujúce vo voľbách," uvádzajú SaS, OĽaNO a Sme rodina, ktorí vidia riešenie tejto
situácie v skrátení VII. volebného obdobia a v stanovení termínu nových volieb.
KDH - R. Fico bude vládu riadiť zo Súmračnej
Neschopný primátor a neúspešný kandidát na predsedu VÚC v Košickom kraji R. Raši sa stane
vicepremiérom. Očakáva sa od neho, že bude narábať s eurofondami tak, ako v
Košiciach - netransparentne a nekompetentne (Košice musia eurofondy vrátiť). Pani Ľ. Laššáková sa
uchádzala o miesto riaditeľky vedeckej knižnice v Banskej Bystrici - ani tam ju minister Madarič nevybral,
teraz bude ministerkou kultúry. Hlavný kvalifikačný predpoklad na riadenie Ministerstva vnútra po R.
Kaliňákovi je zdá sa schopnosť riadiť motocykel? Dôležité je si všímať aj tých čo rekonštrukciu prežili, ak
rekonštrukciu vlády politický prežil aj J. Richter je viac ako zrejmé, že takáto rekonštrukcia vlády je
výsmechom občanov.
R. Fico bude svojho "Medvedeva" riadiť zo Súmračnej a R. Kaliňák svojho servisného technika z
Harley pubu!!!
Jediné poctivé riešenie pre Slovensko sú predčasné voľby!
Ľ. Laššáková: Nomináciu na ministerku kultúry vnímam s veľkou pokorou
Banská Bystrica 19. marca (TASR) - Predsedníctvo Smeru-SD v pondelok nominovalo na post novej
ministerky kultúry Ľubicu Laššákovú. Je krajskou šéfkou Smeru-SD v Banskej Bystrici, dlhoročnou
krajskou poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mestskou poslankyňou.
Pôsobila tiež ako manažérka kultúry Štátnej vedeckej knižnice v meste pod Urpínom.
"O nominácii som sa definitívne dozvedela počas víkendu. Prijala som ju s pokorou, je to pre mňa
veľká výzva. Myslím si, že idem do jedného z mála konsolidovaných ministerstiev," reagovala pre TASR
Laššáková. Hoci vie, že vzhľadom na udalosti posledných dní bude pod veľkým tlakom, tvrdí, že to
nevníma ako problém.
"Nikdy som v inom prostredí ani nepracovala. V rozhlase to bolo hektické, na Okresnom úrade v
Banskej Bystrici tiež, rovnako i v Zastupiteľstve BBSK za čias Mariana Kotlebu. Musela som sa stretávať
s nepríjemnými problémami a riešiť ich. Človek sa však k nim musí postaviť čelom a ísť vpred," dodala
pre TASR Laššáková.
Ku svojim prioritám na ministerstve kultúry sa zatiaľ nevyjadrila, označila to za predčasné, keďže na
túto funkciu je nominovaná a ešte ju oficiálne nezastáva.
SPOLU - občianska demokracia k personálnemu obsadeniu novej vlády
SPOLU-občianska demokracia si uvedomuje, že toto je najlepšia vláda, akú nám SMER vie dať.
Morálne aj intelektuálne vyčerpaná strana dnešnými návrhmi len dokázala, že čím skôr dôjde k jej
vystriedaniu, tým lepšie pre Slovensko.
Keďže žiadna všeobecne vážená osobnosť v oblasti bezpečnosti nepôjde robiť ministra vnútra za
SMER, chápeme, prečo navrhli pána Ráža - človeka, ktorý sa zatiaľ aspoň nestihol zdiskreditovať.
Pani Laššákovú kultúrna obec nepozná, čo je oveľa lepšie ako Erik Tomáš, ktorého všetci poznáme
až príliš dobre.
Richard Raši síce ako minister zdravotníctva aj primátor Košíc kryl paškovskú chobotnicu, na rozdiel
od Denisy Sakovej však aspoň nie je priamo zodpovedný za škandály e-governmentu, nad ktorými má
teraz dozerať.
Ani od jedného z navrhovaných ministrov však na základe doterajších skúseností nemožno očakávať,
že by pre Slovenskú republiku a jej občanov boli prínosom.
Stanovisko SaS k nomináciám strany Smer-SD na ministrov
Tak, ako má Robert Fico svojho Pellegriniho, má Robert Kaliňák svojho Ráža. Jozef Ráž je jeho
osobným priateľom a predĺženou rukou. Strana Sloboda a Solidarita neverí, že by dokázal zabezpečiť
vyšetrenie dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla Slovenskom.
Nominácia dlhoročnej straníckej aparátčičky Ľubice Laššákovej do kresla ministerky kultúry po tom,
ako umelecká obec odmietla Erika Tomáša, len podčiarkuje personálnu vyprázdnenosť strany Smer-SD.
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Koalícia by už mala prestať trápiť občanov Slovenska a čím skôr umožniť predčasné parlamentné
voľby.
P. Pellegrini doručil prezidentovi zoznam členov novej vlády
Bratislava 19. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska už má zoznam členov novej vlády Petra
Pellegriniho (Smer-SD), ktorý navrhli strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Doručil mu ho dezignovaný
premiér, podľa ktorého sa hlava štátu zaujímala najmä o nové mená vo vláde, charakteristiky týchto ľudí
a spôsob, akým boli navrhnutí. Teraz sa čaká na postoj Kisku, ktorý na základe svojich právomocí vládu
menuje. Vyjadriť sa má v utorok (20.3.).
"Teraz je na prezidentovi, aby postupoval ďalej, tak ako hovorí ústava a zákony. Aby sa v čase, ktorý
on uzná za vhodné, k tomuto návrhu vyjadril. Ako osoba poverená zostavením novej vlády majú všetci
členovia, ktorých som prezidentovi predložil, moju absolútnu plnú dôveru," vyhlásil Pellegrini.
Dezignovaný premiér predstavil navrhnutých členov novej vlády. Medzi nové mená patrí Jozef Ráž,
syn speváka skupiny Elán, ktorý má byť ministrom vnútra. Podpredsedu vlády pre investície a
informatizáciu má zastávať primátor Košíc Richard Raši, novou ministerkou kultúry má byť krajská šéfka
Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková a novým ministrom spravodlivosti Gábor Gál, ktorý dosiaľ
šéfoval v parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Ostatným rezortom majú šéfovať doterajší ministri.
Pellegrini uviedol, že Ráž pochádza z krízového tímu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera
(nominant Smeru-SD) a mal by byť ministrom-odborníkom a nepolitikom. Laššákovú pozná dlhé roky,
rovnako mu je známa aj jej pracovná kariéra. "Pri prebraní poverenia som si dal niekoľko záväzkov, a to
aby sa na kľúčové posty, ktoré mali potenciál polarizovať spoločnosť, nominovali ľudia, ktorí budú mať
šancu situáciu upokojiť," skonštatoval Pellegrini. S prezidentom sa o možnom novom šéfovi polície
nerozprávali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan oznámil, že prezident prevzal návrh na členov novej vlády a v
utorok dezignovanému premiérovi a verejnosti oznámi svoj ďalší postup.
Opozícia dosiahla dohodu o termíne predčasných volieb
Lídri opozície - strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO) a hnutia Sme rodina - dnes dospeli k dohode na predložení návrhu ústavného zákona o
skrátení volebného obdobia.
V zákone navrhujú, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali 8. septembra 2018.
Zároveň opozícia začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by sa mal
tento návrh prerokovať a schváliť.
Volanie verejnosti po predčasných voľbách a zmene, ktorú by mali vyvolať, je mimoriadne silné.
Predčasné voľby považujeme za legitímne riešenie súčasnej politickej situácie, ktorá môže vyústiť do
chaosu. Treba ich preto uskutočniť čím skôr. Očakávame, že s podporou občanov sa nám v parlamente
nakoniec podarí získať potrebných 90 hlasov na ich presadenie.
Súčasná vládna koalícia nedokáže občanom ponúknuť vládu, ktorá by vzbudzovala dôveru vo svoje
schopnosti očistiť verejný život od organizovaného zločinu, ktorý zapustil do štátnych inštitúcií hlboké
korene.
Za vlády Smeru-SD narastá riziko, že poprava Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nebude vyšetrená
preto, lebo jej objasňovanie nie je možné oddeliť od zistení, že medzi mafiou a predstaviteľmi tejto strany
existovali čulé styky a kooperácia.
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS Igor Matovič, predseda OĽANO Boris Kollár, predseda Sme
rodina
Politika: Smer-SD posiela do vlády J. Ráža ml., R. Rašiho aj Ľ. Laššákovú
Bratislava 19. marca (TASR) - Novým ministrom vnútra by sa mal stať Jozef Ráž ml., súčasný
generálny tajomník služobného úradu na ministerstve zdravotníctva. Po rokovaní predsedníctva
Smeru-SD to oznámil predseda strany Robert Fico.
Predsedníctvo tiež podporilo Petra Pellegriniho ako kandidáta na premiéra. Vo funkcii podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu má Pellegriniho nahradiť primátor Košíc Richard Raši. Novou
ministerkou kultúry má byť krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková. Ministrom
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financií má zostať Peter Kažimír, ktorý sa má zároveň stať vicepremiérom. Ostatné posty Smeru-SD vo
vláde majú ostať bez zmien.
Pellegrini na margo Laššákovej povedal, že ju pozná dlhé roky ako slušnú a pracovitú dámu, ktorá sa
venuje kultúre a médiám. Ocenil aj nomináciu Jozefa Ráža, ktorý je synom speváka skupiny Elán.
"Povedali sme, že chceme krízového manažéra, ktorý nie je členom strany. Dokonca sme uvažovali o
ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi a on sám odporučil Jozefa Ráža. Tak vznikla táto
nominácia," vysvetlil s tým, že prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi môže ešte v pondelok predložiť
zodpovednú kandidátnu listinu.
Rážovou provu legislatívnou iniciatívou má byť zmena spôsobu voľby policajného prezidenta tak, aby
bola účinná ešte v priebehu tohto roka. Pri výbere budúceho prezidenta majú byť nastavené nové kritériá.
Či súčasný šéf policajtov Tibor Gašpar dovtedy ostane vo funkcii, je zatiaľ nejasné.
Fico však Gašpara označil za absolútneho profíka. "Ak sa bude vyberať niekto ďalší, bude musieť
spĺňať najvyššie kritériá," deklaroval.
Pellegrini uviedol, že v Smere-SD mali veľké množstvo kandidátov na ministra vnútra. "Ale preto, aby
sme situáciu upokojili, sme nesiahli medzi tých, ktorí sú nejako angažovaní v strane. Chceli sme ukázať,
že nám ide o profesionála, ktorý má šancu upokojiť situáciu a nebude ho nikto upodozrievať, že
presadzuje stranícke záujmy," povedal.
Na otázku, či sa Fico vráti do parlamentu ako radový poslanec, odvetil, že chce byť v parlamente
minimálne do doby, kým nová vláda nezíska dôveru. "V tomto okamihu špičky strany, ktoré sú v NR SR,
by mali podporiť celý klub. Potom sa chcem strane venovať ako profesionálny predseda. Mojou úlohou
bude, aby som jasne hovoril, čo strana očakáva a aké sú možnosti. Budem v plnej miere stáť za
premiérom a ministrami Smeru-SD," dodal s tým, že v apríli bude pracovný snem Smeru-SD, na ktorom
sa bude rokovať o novom štýle riadenia strany.
Fico zdôraznil, že Smer-SD, Most-Híd aj SNS sú štandardné strany, ktoré normálne fungujú. "To nie
sú výťahové strany, my máme obrovské množstvo členov. Majú tu vládnuť ľudia, ktorí majú neštandardné
subjekty s metódami, ktoré sú neštandardné? Ja som za to, aby sme zachovali stabilitu."
Budúci minister vnútra by podľa B. Bugára nemusel vzísť z členov Smeru-SD
Bratislava 19. marca (TASR) - Budúci minister vnútra by nemusel vzísť z členov Smeru-SD. Hovoril o
tom predseda Mosta-Híd Béla Bugár po predsedníctve strany a stretnutí s dezignovaným premiérom
Petrom Pellegrinim (Smer-SD).
"Hovorili sme aj o tom, že budúci minister by nebol ani z portfólia členov Smeru, to znamená, môže
byť aj nezávislý. Ale o tom ešte nechceme hovoriť," uviedol na tlačovej konferencii Bugár. Nepovedal, či
by mal vo funkcii pokračovať policajný prezident Tibor Gašpar. "Je to záležitosť budúceho ministra vnútra.
Mám na to jednoznačný názor, ale chcem počuť aj názor budúceho ministra," doplnil Bugár.
Podľa odchádzajúceho ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) by policajný prezident Tibor
Gašpar mal jednoznačne ostať vo svojej funkcii. Povedal to pred rokovaním predsedníctva Smeru-SD,
ktoré rozhodne o nomináciách do vlády.
Strana Roberta Fica musí vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na
šiestich postoch. Nutné je obsadiť posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície.
Hovorí sa však aj o odchode ministra práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu
na iný rezort.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý
nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje
niekoho, kto nie je dlhoročný straník. S nomináciami by chcel ísť Pellegrini za prezidentom Andrejom
Kiskom popoludní alebo v utorok (20.3.) ráno. Už v stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere
novej vláde.
Politika: Most-Híd posiela do Pellegriniho vlády G.Gála, L.Sólymosa a Á.Érseka
Bratislava 19. marca (TASR) - Ministrom spravodlivosti bude Gábor Gál, ktorý dosiaľ šéfoval v
parlamente poslaneckému klubu Mosta-Híd. Rezort životného prostredia povedie naďalej László
Sólymos, ktorý má byť aj podpredsedom vlády. Doprave má ďalej šéfovať Árpád Érsek. Nominácie
potvrdilo Predsedníctvo Mosta-Híd, oznámil predseda strany Béla Bugár po stretnutí s budúcim
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premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Pellegrini nominácie akceptuje.
"Na post ministra spravodlivosti navrhujeme pána poslanca Gábora Gála. Informovali sme zároveň, že
chceme zmenu v tom, že László Sólymos ako minister životného prostredia by bol podpredsedom vlády,"
uviedol Bugár na tlačovej konferencii.
"Pri menách nevidím žiadny problém. S oboma ministrami, ktorí zostávajú na svojich pozíciách, mám
svoju skúsenosť z vlády. Takisto pána poslanca Gála poznám roky aj z pôsobenia v Národnej rade. Je to
človek, ktorý vie dôstojne zastať pozíciu ministra spravodlivosti," povedal Pellegrini, ktorý zároveň
rešpektuje, že namiesto ministra spravodlivosti bude podpredsedom vlády šéf envirorezortu.
Bugár s Pellegrinim hovorili aj o očakávaniach od novej vlády. "Od budúceho ministra alebo ministerky
budeme očakávať čo najrýchlejšie pokračovanie a dokončenie procesu, kde voľba prezidenta Policajného
zboru bude tak, ako sme sa minule dohodli. Takisto policajná inšpekcia bude obsahovať zmeny," doplnil
Bugár. Pellegrini podporuje urýchlené dokončenie tejto legislatívy. Bol by rád, keby to bol prvý návrh z
dielne nového šéfa rezortu vnútra. "Ako predseda vlády budem trvať na tom, aby bol predložený do
legislatívneho procesu v čo najkratšom čase," poznamenal.
Pellegrini verí, že ak nová vláda dostane šancu a postaví sa pred parlament, získa dôveru. SNS,
Most-Híd hlasy deklarujú. "Smer-SD bude tiež jednotný, preto ak dostaneme šancu a budeme môcť
predstúpiť pred parlament, budúca vláda môže získať dôveru," doplnil.
R. Kaliňák: T. Gašpar by mal jednoznačne ostať policajným prezidentom
Bratislava 19. marca (TASR) - Policajný prezident Tibor Gašpar by mal jednoznačne ostať vo svojej
funkcii. Pred pondelkovým rokovaním predsedníctva Smeru-SD to povedal minister vnútra v demisii
Robert Kaliňák s tým, že ak by on ostal ministrom, Gašpara by nevymenil.
"Musíte rozlišovať politickú zodpovednosť, ktorú som ja vyvodil a policajti nevyvodzujú politickú
zodpovednosť, to je nedemokratické. Policajti odchádzajú vtedy, keď porušia zákon, pokiaľ si dobre
pamätám, pán Gašpar ho neporušil," uviedol Kaliňák. Či Gašpara vymení nový minister, jasne nepovedal.
O tom, že by takúto požiadavku mali SNS alebo Most-Híd, nevie.
"Ja rešpektujem v tejto chvíli, že bude nová vláda, ktorá bude mať svoje vlastné právomoci
rozhodovania, navyše tu už máme pripravený zákon, ktorý hovorí o novom spôsobe voľby policajného
prezidenta, takže si myslím, že tých nástrojov je dostatok," povedal Kaliňák.
Predsedníctvo najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD zasadlo v pondelok napoludnie. Má rozhodnúť o
obsadení ministerských postov v budúcej vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD). Strana Roberta Fica musí
vymeniť minimálne troch členov vlády, hovorí sa ale o obmenách až na šiestich postoch. Nutné je obsadiť
posty ministra vnútra, kultúry aj post vicepremiéra pre investície. Hovorí sa však aj o odchode ministra
práce Jána Richtera či presune ministra hospodárstva Petra Žigu na iný rezort.
Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) cez víkend povedal, že nový minister vnútra, ktorý
nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD), by mal byť v rezorte už zorientovaný. Zároveň preferuje
niekoho, kto nie je dlhoročný straník. "Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký
funkcionár strany. Musí to byť človek so skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme
našli človeka, ktorý sa nebude zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať
nárok na žiadnych sto dní," povedal.
Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel. "Ak by sme sa k
tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho
výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini. Na druhej strane je
za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období.
V súvislosti s menom poslanca Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý sa spomínal ako nový minister kultúry,
Pellegrini poznamenal, že rozhodne predsedníctvo.
Na margo ďalších plánov avizoval, že ešte v pondelok popoludní či v utorok (20.3.) ráno by išiel
prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. Už v stredu (21.3.) by mohol parlament
rokovať o dôvere novej vláde.
SNS chce pokračovanie jej ministrov v novej vláde, Pellegrini s tým súhlasí
Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) nemení svojich nominantov a chce,
aby pokračovali na svojich ministerských pozíciách aj v novovznikajúcej vláde. Dezignovaného premiéra
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Petra Pellegriniho (Smer-SD) o tom informoval predseda SNS a Národnej rady SR Andrej Danko, podľa
ktorého je poslanecký klub strany jednotný v tejto otázke. Pellegrini rozhodnutie národniarov akceptuje a
predpokladá, že voči pokračovaniu ministrov za SNS nebudú námietky ani v zvyšných stranách koalície.
Po stretnutí v centrále strany Danko vyhlásil, že je hrdý na všetkých ministrov za SNS - Gabrielu
Matečnú, Martinu Lubyovú i na Petra Gajdoša. Pellegriniho na schôdzke uistil, že má pri zostavovaní
vlády podporu SNS. "Ak bude zachované programové vyhlásenie doterajšej vlády, na ktorom sme sa
dohodli po parlamentných voľbách SNS nebude mať problém svoj program napĺňať," uviedol. Budúceho
premiéra Danko tiež poprosil, aby dbal na dobré vzťahy ministrov a dodržiavanie kompetenčnej
zodpovednosti.
"Všetkých troch ministrov poznám, potvrdzujem, že tak, ako ja osobne, ani strana Smer-SD, a
predpokladám, že ani strana Most-Híd nemá žiadne výhrady voči personálnemu návrhu SNS," reagoval
Pellegrini. Vyhlásil, že dnes nie je čas, aby sa nová vláda zaoberala sama sebou a uzurpovala po svojom
vzniku obligatórnych 100 dní. "Od prvého dňa jej vzniku budú pracovať ministri na plné obrátky," prisľúbil
s tým, že nie je dôvod, aby sa nová vláda venovala dlhšie príprave svojho programového vyhlásenia. Ak
prezident vymenuje novú vládu, Pellegrini požiada Danka, aby čo najskôr zvolal schôdzu, na ktorej sa
bude uchádzať o dôveru parlamentu.
"Je to pre Slovensko veľmi dôležité a mali by sme hovoriť o hodinách a dňoch, nie o týždňoch a
mesiacoch," uviedol Pellegrini s tým, že "krajina musí ísť ďalej" a ministerstvá musia pokračovať v plnení
svojich úloh. Dezignovaný premiér verí, že po rokovaní predsedníctiev všetkých troch koaličných strán
bude môcť ešte v pondelok predstaviť prezidentovi nový kabinet.
Na margo medializovanej úvahy, že by mu Kiska odobral poverenie na zostavenie vlády, Pellegrini
uviedol, že by to "vnímal minimálne divne", nakoľko priniesol hlave štátu podpisy 79 poslancov, ktorí
vyjadrili podporu novovznikajúcej vláde. Chce priniesť také mená nových ministrov, ktorí nebudú
polarizovať spoločnosť a prezident nebude mať pochybnosti pri ich vymenovaní. Pevne preto verí, že
Kiska vládu vymenuje a umožní je legitímnym spôsobom uchádzať sa o dôveru parlamentu. "Iný postoj
by bol veľmi zvláštny, určite by neprispel k upokojeniu situácie a bolo by to mimo ústavných zvyklostí, aké
poznáme od vzniku Slovenskej republiky," doplnil.
Most-Híd rozhoduje o nomináciách na ministrov, zmena by mala byť len v justícii
Bratislava 19. marca (TASR) - Predsedníctvo Mosta-Híd rozhoduje o nomináciách do novej vlády,
ktorú má viesť Peter Pellegrini (Smer-SD). Strane patria rezorty spravodlivosti, životného prostredia a
dopravy.
Jediná zmena by mala nastať na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská už v novej vláde nechce
byť, nahradiť by ju mal doterajší predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. László Sólymos by mal zostať
šéfom envirorezortu a dopravu by mal ďalej riadiť Árpád Érsek.
Žitňanská ani Érsek sa pred rokovaním predsedníctva nevyjadrovali. Sólymos naznačil, že Gálova
nominácia by mala byť jedinou zmenou v novej vláde. "Ale rozhodne predsedníctvo," doplnil.
Po rokovaní predsedníctva by sa mali predstavitelia strany stretnúť s budúcim premiérom Pellegrinim.
Ten je poverený zostavovaním vlády a nominácie by mal prezidentovi Andrejovi Kiskovi oznámiť v
pondelok alebo utorok (20.3.). O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v stredu (21.3.).
J. Rajtár: Marián K. a Ladislav B. mohli konať ako organizovaná skupina
Bratislava 19. marca (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady SR Jozef Rajtár (SaS) podal v
pondelok na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie na neznámych páchateľov, ktorí ako
organizovaná zločinecká skupina mali spáchať viacero závažných trestných činov ekonomickej povahy.
Analýzou svojich predchádzajúcich trestných oznámení totiž dospel k názoru, že charakter, spôsob
vykonania a následné maskovanie týchto skutkov si vyžadovalo súčinnosť viacerých osôb.
Rajtár tvrdí, že tieto osoby si museli byť vedomé nezákonného konania. Medzi podozrivými sú okrem
iných aj Marián K. a Ladislav B., ktorí sa na základe pochybných operácií s nehnuteľnosťami mali
dopustiť viacerých daňových podvodov vrátane neoprávneného uplatnenia si odpočtu DPH. "Vražda Jána
a Martiny má zastrašiť všetkých, ktorí odhaľujú pravdu. My jej musíme dať celkom iný zmysel, ako jej dali
objednávatelia. Musia sa zmobilizovať aj slušní policajti a prokurátori, musia si svedomito plniť svoje
povinnosti a nenechať sa zastrašiť. Nesmieme sa nechať zastrašiť, inak nám organizovaný zločin vezme
slobodu a s ňou aj chuť do života," povedal Rajtár.
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Svoje trestné oznámenie poslanec podložil podrobným popisom jednotlivých prípadov. Informácie
čerpal zo svojich vlastných zistení, ako aj z médií. "Podozrenia, že došlo k podvodom a že tieto podvody
boli vykonané organizovanou zločineckou skupinou, sú silné. Silné je aj podozrenie, že sa jej darilo práve
preto, lebo mala krytie z najvyšších miest v štáte. V tomto prípade nám však nepomôžu talianske justičné
orgány. V tomto prípade si musíme pomôcť sami," uzavrel Rajtár.
"Podanie, na ktoré sa pýtate, dňa 19. marca 2018 k 12.00 h nebolo doručené na Generálnu
prokuratúru SR," uviedla hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Liberáli spresnili, že trestné oznámenie
Rajtár podá v popoludňajších hodinách.
Program Petra Pellegriniho povereného zostavením novej vlády - dnes
Peter Pellegrini poverený zostavením novej vlády bude dnes rokovať o zostavení novej vlády:
o 09.00 h s predsedom NR SR a predsedom SNS Andrejom Dankom, centrála SNS, Šafárikovo
námestie 3, Bratislava. Po skončení stretnutia bude brífing.
o 11.00 h s podpredsedom NR SR a predsedom strany Most-Híd Bélom Bugárom, centrála
Most - Híd, Trnavská cesta 37, Bratislava. Po skončení stretnutia bude brífing.
Koalícia: Strany majú predstaviť nominácie do Pellegriniho vlády
Bratislava 19. marca (TASR) - Koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd by mali v pondelok
predstaviť svoje nominácie do vlády, ktorú povedie Peter Pellegrini (Smer-SD). Stretnú sa predsedníctva
strán a tiež predstavitelia strán s Pellegrinim. O dôvere novej vláde by mohol parlament rokovať už v
stredu (21.3.).
V novej vláde má prísť k viacerým zmenám oproti tej doterajšej. Najsilnejšia strana Smer-SD musí
nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post vicepremiéra pre investície.
Pellegrini cez víkend povedal, že ministrom vnútra po Robertovi Kaliňákovi by nemal byť dlhoročný
straník. Mal by však byť v rezorte už zorientovaný. O menách nehovoril. Nepotvrdil ani, či Erik Tomáš
bude ministrom kultúry a novým vicepremiérom minister hospodárstva Peter Žiga. Nominácie Smeru-SD
by mohli byť známe popoludní.
Rokovať bude aj Most-Híd. Rozhodne o nástupcovi za Luciu Žitňanskú, ktorá už nebude pokračovať v
novej vláde na poste ministerky spravodlivosti. Nahradiť by ju mal súčasný predseda klubu Mosta-Híd
Gábor Gál. Podporuje ho predseda strany Béla Bugár, konečné slovo bude mať predsedníctvo.
Mostu-Híd patria aj ministerstvá životného prostredia a dopravy, kde by zmeny nemali nastať.
Zídu sa aj predstavitelia SNS. Národniari majú povedať, či si ponechávajú všetkých troch aktuálnych
ministrov. Pellegrini potvrdil, že nemá problém s tým, ak si ich SNS nechá. Budúci premiér by šiel
prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov v pondelok popoludní či v utorok (20.3.). V
stredu (21.3.) by mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.
A.Danko vyzval B.Kollára, aby s ním diskutoval na tému mafia
Bratislava 18. marca (TASR) - Šéf SNS Andrej Danko chce debatovať na tému mafia s predsedom
hnutia Sme rodina Borisom Kollárom. Na diskusiu by ho chcel vyzvať budúci týždeň v nedeľu. Uviedol to
Danko v písomnom stanovisku.
Kollár mu odkázal, že nemá problém diskutovať s ním na akúkoľvek tému. "Je zo mňa podráždený,
lebo sa vyjadrujem k čerpaniu eurofondov či k ministerstvu obrany," uviedol Kollár.
Dankovi sa nepáči, že Kollár sa ako opozičný politik vyjadruje k mafii, hoci ho mnohí s takýmto
prostredím spájajú. "Mal by preto o nej mlčať," uviedol Danko. Kollár zase tvrdí, že "Danko robí nekalú
politiku".
KDH odmieta spoločný postup v parlamentných voľbách
Bratislava 18. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neuvažuje o spoločnom postupe
v predčasných parlamentných voľbách, ktorý opozičným parlamentným a mimoparlamentným stranám v
utorok (13.3) navrhol Igor Matovič. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Alojz Hlina.
"KDH je jediná kresťanskodemokratická strana, KDH je v zásade víťazom VÚC volieb, KDH je
konsolidovaná," vyhlásil. Okrem toho mu prekáža, akým spôsobom sa o ponuke dozvedel. "Keď chcete
niečo také vytvoriť, tak sa to vytvára ináč. A až potom to oznámite médiám, keď to má potenciál," odkázal
Matovičovi.
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Vo volebnej kampani sa má podľa neho zápasiť o voliča, nie ukazovať, kto vie ako spolupracovať.
"Deň po voľbách si sadneme, povieme si, kto čo má a podľa toho sa zariadime," povedal. Vopred však
vylúčil povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD a ĽSNS.
Za možné riešenie súčasnej politickej situácie považuje referendum o vyhlásení predčasných volieb.
"Niekedy ním stačí len pohroziť, nie ho urobiť," myslí si.
Snem KDH, na ktorom v súboji o kreslo predsedu porazil Richarda Vašečku, hodnotí Hlina pozitívne.
Podľa neho bol snem udalosťou aj pre Slovensko. "Pokiaľ to KDH zvládne a budeme veľkou a silnou
stranou, tak je v záujme Slovenska, aby procesy v KDH prebiehali dobre," uviedol.
Opozícia iniciuje mimoriadnu schôdzu NR SR o skrátení volebného obdobia
Bratislava 18. marca (TASR) - Strana SaS začne v nedeľu popoludní rokovania s ďalšími opozičnými
partnermi, výsledkom ktorých má byť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR s jediným
bodom - návrhom na skrátenie volebného obdobia súčasného parlamentu. V televíznej diskusnej relácii
RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil podpredseda strany Ľubomír Galko.
Cieľom je podľa Galka dať priestor na reparát tým poslancom vládnych strán, v ktorých sa prebudí
svedomie. Podpredseda SaS si napríklad nevie predstaviť, že by v súčasnej situácii Lucia Žitňanská
(Most-Híd) alebo Marek Maďarič (Smer-SD) zahlasovali za novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD).
"Tieto kroky urobíme hneď po skončení tejto relácie," oznámil Galko. "Som si istý, že tam bude
príležitosť pre 150 poslancov, aby jasne deklarovali, ako sa stavajú k požiadavkám desiatok tisíc ľudí,
ktorí boli v piatok (16.3.) na námestiach," doplnil s tým, že by sa schôdza mala uskutočniť už na budúci
týždeň. Podľa Galka sa môže stať, že ľudia prídu počas jej konania priamo pred parlament.
Opozičné hnutia OĽaNO aj Sme rodina túto iniciatívu podporia, uviedli v televíznej diskusii ich
predstavitelia. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča však v dnešnej situácii môžu rozhodnúť jedine ľudia
tým, že nevzdajú svoju účasť na námestiach. "Toto je jediná cesta, ako sa môžeme dostať k predčasným
voľbám," uviedol Matovič. "Skúšať provokovať v parlamente môžeme, ale všetko majú v rukách
odhodlaní ľudia," doplnil.
Do televíznej diskusie v RTVS, ktorej témou boli aktuálne politické otázky, prišli iba predstavitelia
opozičných strán SaS, OĽaNO, Sme rodina a ĽSNS. Koalícia zástupcov neposlala, RTVS preto využila
inštitút prázdnych kresiel, moderátor v diskusii zastupoval ich postoje. Most-Híd rozhodnutie zdôvodnil
účasťou predstaviteľa extrémistickej ĽSNS, ktorá je pre stranu neprijateľná. SNS a Smer-SD neúčasť
nezdôvodnili.
Opoziční lídri sa v relácii zhodli na potrebe predčasných volieb v súčasnej situácii. Pre predsedu
hnutia Sme rodina Borisa Kollára je nepochopiteľné, prečo sa koalícia tohto kroku bojí. "Vidím na
poslancoch vládnych strán obrovský strach," uviedol Kollár, podľa ktorého však nie je opodstatnený, ak
naozaj urobili pre ľudí toľko, ako tvrdia. "Ja môžem ísť do predčasných volieb hocikedy, svojich voličov
som v ničom nepodviedol," vysvetlil.
"Počty v parlamente sú veľmi jednoduché. Každému, kto vie počítať, je jasné, že bez zapojenia sa
vládnych poslancov nie je nádej na úspech," reagoval na aktivitu SaS predseda ĽSNS Marian Kotleba.
Bez toho, aby niektorí vládni poslanci pocítili v sebe istú sebareflexiu a sebakritiku a povedali si, že
dnešná politická situácia nezodpovedá tej po voľbách, sa podľa Kotlebu nič nezmení a dôjde len "k
matematickej obnove niektorých figúrok na niektorých postoch", čo bude znamenať len to, "že niektoré
percentá pôjdu iným oligarchom".
Smer má podporu ľudí,tvrdí Blaha,o ministrovi rozhodne Most v pondelok
Bratislava 18. marca (TASR) - Každá krajina má nespokojných ľudí, liberálna demokracia ale nemôže
"každý polrok" pristupovať k predčasným voľbám na základe masových protestov proti súčasnému
vládnemu zoskupeniu. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal Ľuboš Blaha zo Smeru-SD.
Ten tvrdí, že nie každý je v tejto situácii proti Smeru-SD s tým, že strane chodí veľa podporných
emailov a mnoho ľudí je ochotných ísť do ulíc na jeho podporu. Padajúce preferencie Smeru-SD Blaha
berie ako "logické vyústenie štvavej kampane voči tejto vládnej strane". Tvrdenia o prepojení
organizovaného zločinu na politické špičky považuje za konšpiráciu. Budúci premiér Peter Pellegrini je
podľa Blahu dobrou voľbou, označil ho za zmierlivého politika. Demisiu Roberta Fica vníma ako štátnické
gesto.
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Gábor Gál z Mosta-Híd tvrdí, že strana, v ktorej pôsobí, vyhovela požiadavkám ulice, preto nerozumie,
prečo sa v súvislosti so stranou hovorí o podvode na voličoch. "Tlačili sme na odchod Viliama Jasaňa aj
Márie Troškovej, tiež na odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka, takisto sme žiadali odchod Roberta
Fica a aj to sa stalo, takisto sme volali po medzinárodnom vyšetrovacom tíme" vysvetlil Gál s tým, že až
potom prišla požiadavka verejnosti na predčasné voľby. Podľa Gála tie pre Slovensko nikdy nedopadli
dobre. Predčasné voľby sú podľa neho "politickým bojom a nie bojom v uliciach".
"My sme nikdy nepovedali, že sme za predčasné voľby, nastal šum v komunikácii," uviedol Gál s tým,
že verejnosť by toto rozhodnutie mala hodnotiť s odstupom času. Nepáči sa mu, že opozícia s istotou
spája politické špičky s mafiánskym prostredím, "keďže aj jej predstavitelia sa s nimi stýkali". Gál opäť
nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, nepovedal ani, či o tento post záujem má. O
kandidatúre na tento post rozhodne podľa neho predsedníctvo Mosta-Híd v pondelok (19.3.).
SNS si nemyslí že v súčasnej politickej situácii je komunikačne v úzadí. "My komunikujeme v rámci
koalície, nechceme si vymieňať odkazy cez médiá," povedal Radovan Baláž z SNS. Pokiaľ je podľa neho
vláda funkčná a takisto aj parlament, SNS nevidí dôvod na predčasné voľby. Baláž tvrdí, že ich nemusí
chcieť každý občan na Slovensku. Opozícii odkázal, že ak chce predčasné voľby, nech sa zaoberá
referendom. Tej takisto odporučil, aby niektorí poslanci z jej radov mali väčší kus sebareflexie a uvažovali
nad tým, aby sa rozlúčili s politickým životom.
Opozičná SaS trvá na predčasných voľbách, označila ich za poctivé riešenie. "Demisia Roberta Fica a
odchod Roberta Kaliňáka nestačí," povedala Jana Kiššová z SaS s tým, že súčasné zloženie vlády a
parlamentu nemá dôveru ľudu. "Ja pritom netvrdím, že tí, čo vládnu dnes, nech idú preč. SaS je za to,
nech ľudia nanovo povedia, kto má viesť túto krajinu," vysvetlila. Nesúhlasí s Gálom, že Most-Híd
neurobil podvod na voličoch. "Potom by ste to nemuseli tak siahodlho vysvetľovať," odkázala mu.
Jánovi Budajovi z OĽaNO sa nepáči, ako vládni predstavitelia pristupujú k situácii, ktorá vznikla po
vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. "Počúvame tu o Sorosovi, štátnom prevrate, je to
nedôstojné," povedal. Neverí, že Peter Pellegrini bude v role budúceho premiéra autonómny.
"Dočkali sme sa Ficovho úškrnu, aj slepý vidí, že sa chystá naďalej vládnuť," uviedol s tým, že má pri
ňom pocit, ako keby vypadol z reálnej skutočnosti. Smer-SD je podľa neho zodpovedný za to, o čom
Kuciak písal vo svojich článkoch. "A verím, že prezident Andrej Kiska dával pánovi Pellegrinimu
poverenie na zostavenie vlády s úmyslom, že čaká, že bude pre ľudí dôveryhodná. Ak ale podľa neho
bude novým ministrom vnútra "Kaliňákova bábka", tak nepredpokladá, že dôjde k zmenám.
B. Bugár: Podporujem G. Gála ako budúceho ministra spravodlivosti
Bratislava 18. marca (TASR) - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár podporuje súčasného šéfa
poslaneckého klubu strany Gábora Gála ako budúceho ministra spravodlivosti po odchode Lucie
Žitňanskej (Most-Híd). Povedal to v mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza s tým, že konečné
slovo bude mať pondelkové (19.3.) predsedníctvo strany. Zároveň uviedol, že možnosť odchodu z vlády
alebo napokon vynútený odchod premiéra Roberta Fica (Smer-SD), čo znamená novú vládu, je vlastne to
isté. Bugár tak obhajoval konanie svojej strany na základe uznesenia republikovej rady, podľa ktorého
Most-Híd buď vyrokuje predčasné voľby, alebo odchádza z koalície. Tretia veta hovorila, že v prípade
vývoja udalostí má rozhodnúť predsedníctvo. Predseda opozičnej SaS Richard Sulík to však vidí tak, že
Bugár zotrvaním v koalícii opäť sklamal veľa ľudí v tejto krajine. "Béla Bugár je škaredou tvárou tohto
divadla," odkázal. Bugár reagoval, že chápe ulicu. "Ale to, čo robí opozícia, že burcuje? Že dostávame
výhražné listy? Toto robí opozícia, nie ulica. Tá chce slušné Slovensko," povedal predseda Mosta-Híd.
Zároveň tvrdí, že ulica chce vyšetrenie úkladnej vraždy, ale opozícia to len zneužíva a bojí sa nových
strán ako Progresívne Slovensko. "Preto chcete čo najrýchlejšie predčasné voľby," myslí si. Sulík je však
presvedčený, že slušní ľudia mali očakávanie, že Bugár bude mať po viac ako 20 rokoch v politike
hodnoty. "Rozhodli ste sa obetovať stranu, hodiť všetky nádeje ľudí do koša. Spravili ste niečo strašné a
postupom času vám to dôjde. Ešte stále však môžte niečo urobiť, ak za pár dní nezahlasujete za dôveru
tejto bábkovej vláde," prízvukoval s tým, že podľa jeho slov sa Peter Pellegrini (Smer-SD) ako premiér
vždy bude chodiť pýtať predsedu Smeru-SD Roberta Fica, čo si môže o danej veci myslieť.
Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová vidí dve priority. "Prvou je nezávislé
vyšetrenie vraždy novinára. Ako je možné, že po troch týždňoch je na poste policajného prezidenta stále
človek, o ktorom Ján Kuciak písal a ktorého švagor je oligarchom Smeru-SD a o ňom písal Ján Kuciak
tiež. Druhá vec je sloboda novinárov," povedala. Remišová zároveň tvrdí, že ľudia majú právo rozhodnúť
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sa v predčasných voľbách a požadovať slušnú alternatívu. "Ja ľuďom verím a k akýmkoľvek voľbám
budeme pristupovať s pokorou bez ohľadu na to, kedy budú. Urobíme všetko preto, aby sme slušnú
alternatívu ľuďom ponúkli," podotkla. Bugár zdôraznil, že na predčasné voľby nie je v parlamente 90
hlasov a pýtal sa, ako môže robiť slušnú politiku hnutie OĽaNO, na čele ktorého stojí daňový podvodník
Igor Matovič. "Obviňujú všetkých ostatných. Samozrejme, sú tu emócie, ale ja tu nie som na to, aby som
sa dohadovala s pánom Bugárom. Tak, ako sú novinári rôzni, sú rôzni aj politici. Každý komunikuje
spôsobom, aký mu je vlastný," dodala Remišová.
T.Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii, naznačil Most-Híd aj SNS
Bratislava 18. marca (TASR) - Policajný prezident Tibor Gašpar by už nemal byť vo svojej funkcii.
Naznačili to SNS aj Most-Híd v relácii televízie TA3 V politike. "Ja by som v tejto funkcii už na jeho mieste
nebol," povedal Radovan Baláž z SNS. "Je neželané a nepredstaviteľné, aby ľudia, ktorí mali v takejto
miere nedôveru ľudí, zostali na svojich funkciách," povedal na adresu policajného prezidenta Gábor Gál z
Mosta-Híd. Gál povedal, že Most-Híd chce v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta,
takisto je za nezávislosť policajnej inšpekcie. "Na zmenu systému voľby sme už dostali návrh z
ministerstva vnútra, no nie je veľmi dobrý," povedal Gál. Ten je zvedavý na meno nového ministra vnútra
s tým, že "táto téma je otvorená a vôľa na zmenu v Moste-Híd je".
"My sa takisto nebránime zmene voľby policajného prezidenta," uviedol Baláž z SNS. Treba ju podľa
neho stransparentniť. "Takisto by som si ale počkal, kto bude novým šéfom rezortu vnútra, treba sa o tom
baviť v rámci koalície," vysvetlil Baláž. Ľuboš Blaha zo Smeru-SD Gašpara obhajoval, nebol na jeho
adresu kritický. Podľa neho "teraz sa bude za nedôveryhodného považovať každý nominant vlády na túto
funkciu". "Tu nejde o osobu Tibora Gašpara," vysvetlil s tým, "že sa tu dejú rôzne mediálne hry za účelom
rozbitia štátu". Blaha si nemyslí si, že súčasná situácia sa dá vyriešiť tým, že vláda, ktorá je zodpovedná
za bezpečnosť krajiny, bude zbavená možnosti riešiť personálnu politiku v oblasti bezpečnosti a polície.
SaS a OĽaNO v diskusnej relácii ocenili, že aspoň v tomto má časť koalície štipku kontaktu so zemou.
P. Pellegrini: Ministrom vnútra by nemal byť dlhoročný straník
Bratislava 18. marca (TASR) - Nový minister vnútra, ktorý nastúpi po Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD),
by mal byť v rezorte už zorientovaný. V mimoriadnej diskusnej relácii televízie Markíza to vyhlásil Peter
Pellegrini (Smer-SD) poverený zostavením novej vlády s tým, že preferuje niekoho, kto nie je dlhoročný
straník.
"Mien zaznieva veľmi veľa. Nemal by to byť ale žiaden vysoký funkcionár strany. Musí to byť človek so
skúsenosťami. Ja osobne nabádam kolegov v strane, aby sme našli človeka, ktorý sa nebude
zorientovávať mesiac či dva v danom rezorte. Táto vláda nebude mať nárok na žiadnych sto dní,"
povedal. Na margo možnej výmeny na poste policajného prezidenta detaily povedať nechcel. "Ak by sme
sa k tomu vyjadrovali, ukázali by sme, že policajný prezident visí na šnúrke politika. S názorom na jeho
výmenu či zotrvanie bude musieť prísť nový minister vnútra," konštatoval Pellegrini. Na druhej strane je
za zmenu obsadzovania postu šéfa policajtov ešte v tomto volebnom období. V súvislosti s menom
poslanca Erika Tomáša (Smer-SD), ktorý sa spomína ako nový minister kultúry, Pellegrini poznamenal,
že v pondelok (19.3.) napoludnie zasadne predsedníctvo Smeru-SD, kde sa rozhodne. "Počítam, že o
jednej hodine vám oznámime, kto bude nominantnom na túto stoličku," avizoval.
SNS má zároveň v pondelok ráno oznámiť, či si ponecháva všetkých troch aktuálnych ministrov. Ak
ich bude chcieť ponechať, Pellegrini s tým problém nemá. Následne v pondelok popoludní či v utorok
(20.3.) ráno by išiel prezidenta Andreja Kisku informovať o zozname ministrov. A už v stredu (21.3.) by
mohol parlament rokovať o dôvere novej vláde.
Aktuálny vicepremiér v demisii uistil, že ak ho prezident vymenuje za predsedu vlády, tak určite bude
riadny premiér. "Treba si uvedomiť, že Robert Fico ostáva predsedom najsilnejšej strany. Preto je
logickým partnerom na rokovania aj pre predsedov iných strán. Takáto dvojkombinácia je bežná nielen v
EÚ, ale už aj SR mala takú vládu. Iveta Radičová nebola ako premiérka predsedníčkou strany,"
pripomenul. To, že ho Fico v prezidentskom paláci nepustil v paláci k slovu, Pellegrini ako problém nevidí.
"Ja som hovoriť nič nechcel. Ak sa situácia bude vyvíjať tak, ako je dohodnuté, budem mať čas toho
porozprávať až až. Ak dostanem dôveru, mám jasnú predstavu, ako by sa mala riadiť krajina ďalšie
volebné obdobie," deklaroval. Pellegrinimu sa však nepozdával ceremoniál, ktorý sprevádzal Ficovu
demisiu. "Bol som svedkom demisií rôznych ministrov a vždy to malo nejakú formu. Či už príhovor
prezidenta, príhovor odchádzajúcich, hymna. Nech si ľudia urobia názor, ako to prebiehalo. Zo strany
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prezidentského paláca som to vnímal ako nehodné," dodal.
Koncert pre Jána a Martinu sa uskutoční len v Nitre, v Košiciach ho zrušili
Nitra 18. marca (TASR) - Koncert pre Jána a Martinu sa v nedeľu podvečer uskutoční len v Nitre.
Plánovaný bol aj v Košiciach, pre zlé poveternostné podmienky ho však presunuli na budúci týždeň.
"Ján Kuciak a Martina Kušnírová sa spoznali v Nitre, kde študovali na Filozofickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa. Preto si chceme uctiť ich pamiatku aj v tomto meste," informoval za organizátorov
podujatia Anton Repka. Z tejto univerzity pochádza aj pedagóg Július Fujak, ktorý koncert otvorí piesňou
Ľalia poľná od Mariána Vargu. Folklórny súbor Ponitran spolu s ďalším miestnym súborom Zobor
podujatie symbolicky uzavrie.
"Z Nitry sú aj speváčka Katarzia a kapela Fresh Out of The bus. K ním sa pridajú David Koller, Para,
Bez ladu a skladu, Juraj Podmanický z kapely Billy Barman a Tolstoys," priblížil program. Koncert sa
uskutoční na Svätoplukovom námestí so začiatkom o 17.00 h.
O dva dni neskôr, v utorok 20. marca, je naplánovaný koncert aj v Bratislave, konkrétne v kostole
Cirkvi bratskej na Cukrovej 4 so začiatkom o 18.00 h. Pripravuje ho tím festivalu Konvergencie. Zaznejú
na ňom skladby od Antonína Dvořáka, Johna Tavenera, Ilju Zeljenku, Romana Bergera, Vladimíra
Godára, Mariána Vargu, Arvo Pärta a Borisa Lenka.
"Hlavným posolstvom koncertov je spolupatričnosť s rodinami Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka a
spolupatričnosť s ľuďmi, ktorým záleží na našej krajine. Vražda Martiny a Jána je tragédiou, ktorá nás
hlboko zasiahla. Umenie potrebuje pre svoju plnohodnotnú existenciu slobodu, za ktorej obranu zomreli
Martina s Jánom. Koncertmi im chceme vzdať úctu," povedal ich spoluorganizátor Michal Kaščák.
V metropole východu sa koncert uskutoční budúci víkend v nedeľu 25. marca na rovnakom mieste,
teda pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici. Realizovali ich už v Bratislave, Žiline a Prešove.
Spájanie progresívcov a SPOLU je opäť otvorenou otázkou
Bratislava 18. marca (TASR) - Spájanie mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko a
SPOLU - občianska demokracia je nateraz otvorená otázka. Možnosť predčasných parlamentných volieb,
ktorá bola pred niekoľkými dňami reálna, totiž nateraz pominula. Strany si tak počkajú na ďalší vývoj.
"V čase, keď sa predčasné voľby javili ako pravdepodobný scenár, naše predsedníctvo jednomyseľne
schválilo začatie predbežných rokovaní o spoločnom postupe so stranou SPOLU. V dnešnej situácii, keď
sa rozpadá dôvera v štát a politiku, je povinnosťou demokratických opozičných síl, aby k sebe hľadali
cestu a dokázali sa spojiť pre väčšiu vec," povedala pre TASR podpredsedníčka Progresívneho
Slovenska Zuzana Čaputová. Rokovania o predvolebnej koalícii so stranou SPOLU tak označila za
otvorenú otázku.
Aj hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková odkázala, že o otázke spoločného postupu do volieb sa
rokovalo pre prípad júlových predčasných volieb. "Progresívne Slovensko je náš strategický partner, ktorý
je nám na politickej scéne najbližší a budeme spolupracovať naďalej. Ak SPOLU prijme také rozhodnutie,
budeme verejnosť informovať," dodala.
V poslednom prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus, skončili obe strany hlboko
pod hranicou zvoliteľnosti. Progresívci získali 1,4 percenta hlasov, SPOLU 1,1 percenta. Na vstup do
parlamentu je potrebných minimálne päť percent, a ak by subjekty vytvorili koalíciu, potrebovali by až
sedem percent hlasov.
Avizované stretnutie Peter Pellegriniho, ktorý je poverený zostavením novej vlády, s predsedom
Národnej rady SR a predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom sa z dôvodu zmeny
pracovného programu posúva na pondelok 19. 3. 2018 o 9:00 hod. Témou stretnutia bude zostavovanie
novej vlády.
Raši rešpektuje právo zhromažďovať sa,Kollár hovorí, že ľudia sa nedajú oklamať
Bratislava 17. marca (TASR) - Ľudia majú právo legitímne sa zhromažďovať v uliciach, je to súčasť
vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti. Zhodli sa na tom Richard Raši zo Smeru-SD a Jaroslav
Paška z SNS v reakcii na piatkové zhromaždenia v desiatkach slovenských miest za slušné Slovensko.
Opozícia to zase vníma ako signál, že ľudia sa cítia byť oklamaní.
"Protesty sú legitímnou súčasťou vyjadrovania názoru v demokratickej spoločnosti a sú v krajinách
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vyspelej Európy pomerne časté. Na druhej strane mame parlamentnú demokraciu na základe volieb v
roku 2016 a väčšina poslancov deklarovala zatiaľ podporu vzniku novej vlády," uviedol Raši.
Podpredseda SNS Jaroslav Paška tvrdí, že nepokoj v spoločnosti sa snaží využiť opozícia. "A to na
svoje rýchle politické zviditeľnenie sa," uviedol. Považuje za dôležité, "aby politické špičky v parlamente a
vláde dokázali v spoločnosti zabezpečiť zmier a verí, že sa im to podarí". Smrť novinára Jána Kuciaka a
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je podľa neho vec, "s ktorou sa spoločnosť bude veľmi dlho
vyrovnávať, ak sa s tým vôbec vyrovná".
"Ak si koaliční predstavitelia myslia, že ľudí ľahko obabrú, tak sa škaredo zmýlili," napísal na
Facebooku šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. "Fakt majú stále pocit, že predčasné voľby chce len
opozícia?," reaguje na piatkové zhromaždenia podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na Facebooku. Šéf
SaS Richard Sulík je takisto za predčasné voľby, podľa neho to však treba dosiahnuť na základe
rozhodnutia Národnej rady SR. Pustiť sa do referenda o predčasných voľbách nepovažuje za rozumné,
pretože z časového hľadiska je to neefektívne.
Monitor: Firmy D. Rodu, A. Vadalu a ich príbuzných získali od štátu 68 mil. eur
Bratislava 17. marca (TASR) - Firmy talianskych podnikateľov, ktoré sú podozrivé z napojenia na
mafiánsku skupinou `Ndrangheta, získali od roku 2004 od štátu poľnohospodárske dotácie za takmer 68
miliónov eur. Informoval o tom denník Sme.
Najvyššiu sumu, viac ako 10,8 milióna eur, dostala spoločnosť Agrokomplex Humenné. Pôvodne v nej
bol konateľom Diego Roda, v roku 2016 ju však previedol na svoju dcéru Elisabettu Roda, manželku
Antonia Vadalu, a ďalšiu príbuznú, píše denník.
Rodovým firmám štát dokopy vyplatil viac ako 55 miliónov eur, Vadalovým 1,9 milióna eur. Zvyšných
viac ako desať miliónov eur dostali ostatné spoločnosti rodinných príslušníkov Rodu a Vadalu, uvádza
denník.
Prehľad poľnohospodárskych dotácií pre týchto podnikateľov sprístupnilo ministerstvo
pôdohospodárstva a pridružená štátna Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorá vyplácanie dotácií
administruje. Skutočná suma dotácií pre Rodovcov, Vadalovcov a ich rodiny môže byť ešte vyššia, v
súhrne sú totiž len firmy, ktoré tieto osoby priamo kontrolujú.
Roda spájanie s mafiou odmieta. Polícia ho však od roku 2002 vyšetrovala až v 45 prípadoch, väčšina
sa týkala daní.
Prezident: SR potrebuje nepolarizujúcu vládu, v ktorej sa bude dať každému veriť
Bratislava 17. marca (TASR) - Slovensko potrebuje nepolarizujúcu vládu. Tvrdí to prezident SR Andrej
Kiska po piatkových zhromaždeniach v uliciach, na ktoré prišli desaťtisíce ľudí.
"Potrebujeme takú vládu, v ktorej budeme môcť každému členovi veriť, že urobí všetky kroky na rýchle
vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej," napísal Kiska na
Facebooku. "Len takáto vláda sa môže usilovať o dôveru moju a potom o dôveru Národnej rady a
verejnosti," doplnil Kiska s tým, že je pripravený dôsledne využívať všetky ústavné právomoci hlavy štátu.
Kiska tento týždeň prijal do rúk demisiu Roberta Fica. Zostavením novej vlády poveril Petra
Pellegriniho, argumentoval tým, že Pellegrini mu doniesol podpisy 79 poslancov parlamentu, ktorí mu ako
možnému premiérovi vyjadrili podporu. Žiadna iná väčšina potrebná na vládnutie v súčasnosti podľa
Kisku neexistuje.
Pellegrini už avizoval, že začína rokovania o zostavení nového kabinetu, sľúbil, že to bude vec dní a
nie mesiacov. "Chcem sa poďakovať všetkým za pokojný priebeh zhromaždení," napísal na Facebooku v
reakcii na piatkové udalosti. Ľudia v uliciach politikom odkázali, že demisia Roberta Fica im nestačí.
G.Gál: Most-Híd bude stále tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta
Bratislava 17. marca (TASR) - Most-Híd bude v budúcej vláde tlačiť na zmenu voľby policajného
prezidenta v parlamente. Povedal to šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál v diskusnej relácii
RTVS Sobotné dialógy.
Gál jasne nepovedal, či by mal súčasný policajný prezident Tibor Gašpar skončiť vo funkcii. "Prospelo
by však, aby ľudia, o ktorých má verejnosť pochybnosti, sami zvážili, či majú zotrvať," uviedol. Gál
potvrdil, že jednou z dávnejších požiadaviek Mosta-Híd bolo, aby rezort vnútra nepatril pod Smer-SD.

stránka č. 383

"Lenže politika nie je o želaniach, ale o možnostiach," uviedol Gál. Je však presvedčený, že aj Smer-SD
má eminentný záujem o nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.
Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd si nemyslí, že strana, v ktorej pôsobí, urobila podvod na voličoch.
V súčasnej politickej situácii im demisia premiéra prišla ako najlepšia možnosť s tým, že na predčasné
voľby nebola v koalícii dostatočná politická vôľa, "ale Most-Híd sa ich nebál".
Rozhodnutie Mosta-Híd akceptovať demisiu Roberta Fica časom podľa neho bude môcť zhodnotiť aj
verejnosť. Potvrdil, že medzi základnú požiadavku z regionálnych štruktúr nepatrila demisia Roberta Fica,
ale "iba" odchod Roberta Kaliňáka z ministra vnútra.
Gál obhajoval Petra Pellegriniho v roli budúceho premiéra. Myslí si, že bude autonómny s tým, že má
možnosť sa "postaviť sa na zadné". Odvolal sa pritom na situáciu, v ktorej bola Iveta Radičová. "Čiže,
keď bola premiérkou, no zároveň nebola predsedníčkou strany," vysvetlil.
Gál nepotvrdil, či bude novým ministrom spravodlivosti, o nomináciách sa podľa neho ešte rozhoduje.
Uviedol však, že nový šéf tohto rezortu bude tlačiť na zmenu voľby policajného prezidenta. O zmenách
na postoch, ktorými strana disponuje, rozhodne podľa Gála každá strana. V rámci koalície sa potom o
nomináciách bude diskutovať. Neodpovedal na otázku, či majú politické strany právo veta na iné strany.
"Urobili ste podvod na voličoch, prisvojili ste si praktiky šmejdov," odkázal Gálovi podpredseda SaS
Ľubomír Galko. V súčasnej politickej situácii označil za jediné poctivé riešenie predčasné voľby. Galko si
myslí, že tie aj nakoniec budú, tlak ulice je podľa neho silný. "Pretože súčasné zloženie Národnej rady
nereprezentuje vôľu voličov, treba dať ľuďom šancu," uviedol Galko.
Podpredseda SaS, naopak, neverí v autonómnosť Petra Pellegriniho. Nazval ho "pajácom v rukách
šéfa Smeru-SD Roberta Fica". Most-Híd ide už podľa Galka do politického krachu. Neverí, že v súčasnej
politickej situácii dôjde k vyšetrenie vraždy Kuciaka a jeho snúbenice.
Galko si myslí, že opozícia vie byť alternatívou voči súčasnej koalícii. Na tvrdenie, že aj niektorí z
opozície majú minulosť spojenú s mafiánskym prostredím, Galko odpovedal, že niektorí si už odvtedy
získali dôveru ľudí cez voľby a iní, nech sa o dôveru vo voľbách uchádzajú.
Ľudia sa cítia byť oklamaní, tlak z ulice zrejme tak rýchlo neutíchne
Bratislava 17. marca (TASR) - Piatkové zhromaždenia (16.3.) v desiatkach slovenských miest volajúce
po slušnom Slovensku mali inú príchuť ako tie predchádzajúce. Desaťtisíce ľudí sa cítili byť oklamaní
politickou elitou, už nejde "iba" o to, že sú frustrovaní. Myslí si to sociológ Michal Vašečka.
"Prišli totiž k poznaniu, že arogancia moci je nekonečná a že mnohí politici nepochopili vôbec nič,"
uviedol Vašečka. Ten predpokladá, že sila protestov sa môže ešte stupňovať, "uvidí sa po zložení novej
vlády". Tlak ulice môže mať podľa neho na politikov účinok. "A to na niektorých poslancov Smeru-SD aj
Mosta-Híd, môžu dôjsť k presvedčeniu, že situácia takto ďalej nemôže pokračovať," myslí si Vašečka.
Sociológ ale tvrdí, že u Roberta Fica (Smer-SD) si nie je istý, či pocity ľudí v uliciach chápe. "Pretože
on je technik moci, úprimne nerozumie emóciám ľudí, ktorí boli v piatok v uliciach. On si naozaj môže
myslieť, že tlak je organizovaný zo zahraničia, odzrkadľuje to totiž jeho svet technokratického myslenia v
politike," povedal Vašečka. "Ak si ale niekto myslí, tlak z ulice upadne do dvoch týždňov, mýli sa," doplnil.
Podľa sociológa bude zaujímavé sledovať aj zahraničné elity v kontexte vnútropolitickej situácie na
Slovensku. "Napríklad Európska komisia môže nejakým zásadným spôsobom vstúpiť do čerpania
eurofondov," zamyslel sa Vašečka.
Bratislava: Desaťtisíce ľudí na Námestí SNP žiadali predčasné voľby
foto: Dalito.skBratislava 16. marca (TASR) - V centre Bratislavy na Námestí SNP sa v piatok podvečer
zišli desaťtisíce ľudí. Na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko spoločne žiadali predčasné
voľby na Slovensku a dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej. Zhruba dvojhodinové občianske zhromaždenie prebehlo pokojne a do jeho
oficiálneho konca ho nenarušili incidenty. Organizátori odhadli, že demonštrácie sa zúčastnilo viac ľudí
ako minulý piatok, vtedy ich do centra prišlo okolo 50.000.
Ľudia na zhromaždení opakovane skandovali heslá ako "Dosť bolo Smeru" či "Predčasné voľby" a
štrngali kľúčmi. Viacerí držali v rukách transparenty s nápismi, ktoré vyzývali k spravodlivosti a slušnosti v
krajine či k odchodu súčasnej vlády. Zhromaždenia mali podľa organizátorov v desiatkach miest na
Slovensku i v zahraničí opäť pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby žili v krajine, kde
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korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na organizovaný zločin. "To,
čo sa vo štvrtok (15.3.) stalo, považujeme len za výmenu figúrok. Robert Fico sám povedal, že nikam
nejde. Požiadavka dnešného zhromaždenia je preto vytvorenie novej dôveryhodnej vlády, ktorá by mala
vzísť z predčasných volieb," povedal pre TASR jeden z organizátorov zhromaždenia Peter Nagy.
Na pódiu vystúpili viacerí hudobníci i známi slovenskí herci, ktorí prišli ľudí povzbudiť. Herec Juraj
Kemka povedal, že spoločnosť nepotrebuje od súčasnej vlády "kozmetické úpravy", chce slušnú krajinu.
Bývalý dlhoročný parlamentný poslanec František Mikloško vyhlásil, že revolúciu, ktorú začali rodičia,
musia teraz dokončiť ich deti. "V týchto dňoch sa zrodil generačný výkrik a ideál. Marec 2018 si navždy
zapamätáme, bude strašiť tých, čo chcú zneužiť svoju moc," skonštatoval. Slovensko musí podľa jeho
slov zostať krajinou slobodných ľudí. Podľa herca Lukáša Latináka sa stále nevyriešila ani vražda
novinára a ani kauzy, na ktoré upozornil. "Oni naťahujú čas a potrebujú nejaké dva roky na to, aby
upratali za sebou. Je mi z toho smutno, ale to čo vidíme dnes na námestí, nám dáva nádej," uviedol.
Po oficiálnom skončení zhromaždenia sa niekoľko desiatok ľudí presunulo pred Úrad vlády SR, kde
skandovali heslá, ukladali transparenty pred hlavnú bránu či zapaľovali sviečky. Nie je jasné, či sa
zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko uskutočnia aj na budúci týždeň. Organizátori budú o
ďalších krokoch informovať.
Skalica: Oproti minulému týždňu zhromaždených na proteste pribudlo
Skalica 16. marca (TASR) - V Skalici sa na zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na
Námestí Slobody zišlo napriek nevľúdnemu počasiu približne 800 ľudí, čo je o 200 viac oproti
zhromaždeniu v minulom týždni.
V úvode organizátori pripomenuli, že zhromaždenia sa začali predovšetkým pre to, aby sa dôsledne
prešetrila vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň
poukázali, že novinári v uplynulých dňoch žiadali vyjadrenia jednotlivých ministerstiev k správe
Európskeho parlamentu, ktorá kritizuje pomery na Slovensku, ale napriek snahe odpovede nedostali.
Organizátorom zaslal list aj emeritný biskup Róbert Bezák, v ktorom pripomenul, že žijeme dôležitý
čas, keď sa opäť stávame vnímaví voči pravde, spravodlivosti, právu a ľudskej dôstojnosti. "Nedajme si
zobrať ten vzácny čas, keď opäť vidíme, počujeme a získavame svoju dôstojnosť," odznelo vo vyhlásení
Bezáka.
Na pódiu vystúpil aj učiteľ skalického gymnázia Marek Šefčík. "Mám tri deti, ktoré vychovávam a
chcem im ukazovať dobré príklady. Už 16 rokov učím a stretávam sa s mladými ľuďmi. Ale ako môžeme
my rodičia vychovávať deti a hovoriť im o sile pravdy, čestnosti a charakteru, keď nám politické špičky
ukazujú pravý opak," položil otázku.
Organizátori sú pripravení pokračovať i v ďalších aktivitách v Skalici. "Videli ste už druhýkrát, aká tu
bola účasť. Myslím si, že ľudia budú bojovať za svoju pravdu aj naďalej," povedala po skončení akcie
jedna z organizátoriek.
Košice: Tisíce ľudí opäť demonštrovali v centre mesta Za slušné Slovensko
Košice 16. marca (TASR) - Tisíce ľudí prišli opäť po týždni v piatok do centra Košíc na zhromaždenie
Postavme sa za slušné Slovensko. Podujatie na Hlavnej ulici sprevádzané daždivým počasím prebehlo
pokojne a bez incidentov.
"Dôvera v právny štát dosiaľ nebola obnovená. Iné východisko ako predčasné voľby momentálne
nevidíme," uviedol pre novinárov spoluorganizátor protestu Igor Kupec. Aktuálne zmeny vo vláde podľa
neho nie sú zásadnou rekonštrukciou, o ktorej sa predtým hovorilo. "Tým, že došlo ku kozmetickým
zmenám a že si tam presadli z jednej stoličky na druhú, to nie je odkaz pre verejnosť, že ten systém,
ktorý tu funguje, sa zmení a že dôjde k nezávislému vyšetreniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej a všetkých káuz, na ktoré Ján poukázal," povedal.
Organizátori odhadli počet účastníkov na 10.000 až 13.000. Na pódiu pri Dolnej bráne vystúpili
predstavitelia novinárov, učiteľov a študentov, ako aj matka zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová.
Kritizovali pomery v štáte a vyjadrili nedôveru voči vláde i systému v štáte s potrebou zmien, ktoré by ju
obnovili, vrátane predčasných volieb. Medzi požiadavkami zaznelo aj odstúpenie policajného prezidenta
Tibora Gašpara a šéfa špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. "Dosť bolo Fica!" či "Nestačí" skandoval
dav k demisii premiéra Roberta Fica.
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Ľuďom sa cez listy prihovoril aj emeritný trnavský arcibiskup Róbert Bezák či poradca prezidenta a
bývalý predseda Ústavného súdu SR Ján Mazák. V protestoch organizátori mienia pokračovať, dokiaľ
podľa nich nedôjde k zásadným zmenám.
Žiar nad Hronom: Námestie opäť zaplnili ľudia požadujúci slušné Slovensko
Žiar nad Hronom 16. marca (TASR) - Dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej, vyšetrenie káuz, na ktorých zavraždený novinár pracoval, či dôveryhodnú vládu bez účasti
politických strán, u ktorých členov existuje podozrenie z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. To
sú požiadavky, ktoré odzneli z úst organizátorov piatkového zhromaždenia Postavme sa za slušné
Slovensko v Žiari nad Hronom.
"Odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka a demisia Roberta Fica nestačí. Ich odchod musí byť len
začiatkom. Začiatkom veľkého upratovania, pretože je legitímnou požiadavkou občianskej verejnosti, aby
sme žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom, kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na
organizovaný zločin," znelo z úst organizátorky Michaely Čillíkovej.
Miestnych neodradilo ani daždivé počasie, na Námestí Matice slovenskej sa ich zišlo podľa odhadov
okolo 300. V dave ľudí sa našli aj takí, ktorí do Žiaru nad Hronom prišli z okolitých miest. Podporu
organizátorom vyjadrila aj početná skupina ľudí z neďalekej Kremnice, spisovateľ Ondrej Kalamár zo
Zvolena či študenti miestneho gymnázia.
Na námestí nechýbali mladí, ale ani starší, ktorí stáli v prvých radoch a neváhali svoj názor povedať aj
nahlas. Vyjadriť svoj nesúhlasný postoj s politikou súčasnej vlády prišla na zhromaždenie aj Darina zo
Žiaru nad Hronom. Udalosti posledných dní považuje za údes a pľuvanec všetkým ľuďom na Slovensku.
Aj napriek tomu, že by chcela, aby verejné zhromaždenia v slovenských mestách situáciu pomohli
zmeniť, je skeptická, že sa tak stane.
Nitra: Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa zišli opäť tisícky ľudí
Nitra 16. marca (TASR) - Približne 3000 ľudí sa v piatok v Nitre opätovne zišlo na zhromaždení
Postavme sa za slušné Slovensko. Účastníkom sa na Svätoplukovom námestí prihovorili zástupcovia
mimovládnych organizácií, spoločenského a kultúrneho života, občianski aktivisti i podnikatelia.
Organizátorov zo zoskupenia Občania pre Nitru prišli podporiť aj herci Divadla Andreja Bagara i
Nového divadla v Nitre. Transparentmi podporili zhromaždenie aj študenti a pracovníci Univerzity
Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Účastníci žiadali dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny
Kušnírovej. Zároveň požadovali predčasné voľby i odchod čelných predstaviteľov polície. "Odišiel Robert
Fico i Robert Kaliňák, ale odišli s takou aroganciou moci, že sa ich odchodom nič nedoriešilo. Žiadame,
aby vláda prevzala politickú moc za dve vraždy. Žiadnymi kozmetickými úpravami sa nedá vyliečiť strata
dôvery voči vláde, neveríme im už," uviedla Ľubica Lachká z Komory mimovládnych organizácií. Rečníci
na pódiu vyzývali ľudí, aby v protestoch vydržali až do splnenia ich požiadaviek.
"Zabili nám brata a zabili nám sestru, dvoch členov našej rodiny, nášho národa, tých najcennejších,
ktorí bojovali tak, že za nás položili život. Najhoršie by bolo, keby sa nás raz naše deti museli pýtať: dvaja
ľudia za vás položili život a vy ste zostali ticho?" povedal podnikateľ Karol Stýblo.
"Musíme rozhodne vytýčiť politikom hranice. Hranice je dobré vytyčovať v každom vzťahu, chránia to,
čo je pre nás dôležité a tieto hranice boli prekročené veľmi výrazne. To, prečo sme sa tu zišli, je obrana
hodnôt, ktorým veríme, a hovoríme, dosť," povedala sociálna aktivistka Madla Rjabininová.
B. Bystrica: Z tribúny znela obava, že nová vláda bude mať aj "krstného otca"
Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Viac ako tri tisícky ľudí prišli aj tento piatok na banskobystrické
Námestie SNP, aby sa postavili za slušné Slovensko a v daždivom počasí vyjadrili aj nesúhlas s
politickými udalosťami minulých dní. Z davu sa ozývalo skandovanie za predčasné voľby a z tribúny zasa
obava, že nová vláda bude mať aj "krstného otca".
"Kto tvrdí, že toto bude koniec? Toto je len a len začiatok. Bez toho, čo sa tu dialo minulý piatok, by
premiér nikdy nerezignoval. Jeden jediný protest ho donútil vzdať sa svojej funkcie, aj keď iba naoko. My
sa nedáme opiť rožkom. Musíme pokračovať a dať jasne najavo, že nie sme idioti a nenecháme sa
uchlácholiť týmito kvázi riešeniami," zdôraznili rečníci.
Na zhromaždení vystúpila aj bývala verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. "Veľa ľuďom sa zdalo,
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že sme boli vo štvrtok dobehnutí. No tak život ide ďalej a my pôjdeme ďalej tiež. Veľmi ma mrzí, že
odkedy sme sa dozvedeli smutnú správu o dvojnásobnej vražde, nepočula som z vládnych úst
ospravedlnenie. Ani raz nepovedali, prepáčte Slovensko, že sme tak strašne zlyhali. Prepáčte, že sme
zlyhali tak strašne, že desaťtisíce ľudí neveria, že vražda Jána a Martiny bude riadne vyšetrená. Nikto
nepovedal, prepáčte nám ľudia za to, že neveríte tomuto štátu a jeho orgánom po našej takmer
desaťročnej absolútnej vláde, neveríte polícii, neveríte súdom," konštatovala v prejave Dubovcová.
Ako uviedla, preto chcú ľudia zmenu, preto chcú, aby tu bolo lepšie, aby mohli veriť štátu a bolo tu
slušné Slovensko. Nemá dôveru v to, že keď sa nikto doteraz neospravedlnil za zlyhanie, že "tento klon
starej vlády to urobí".
Podľa nej to ešte nie je všetko stratené. Len štyri - päť poslaneckých hlasov, ktoré rozhodnú o dôvere
novej vláde, nás delí od slušného Slovenska. "Ak ju dostane, potom sme tu ešte my. Budeme pozorne
sledovať všetko, čo navrhuje, predkladá, aby nás zasa neoklamali. Budeme sa im pozerať na prsty, ako
robia, ako riešia korupciu, ako sa nakladá s eurofondmi, ako sa vyšetruje, ako súdi. Musíme to všetci
vydržať," dodala bývalá ombudsmanka.
Trnava: Pred radnicou okolo 2000 nespokojných Trnavčanov skandovalo heslá
Trnava 16. marca (TASR) - Trnavskú Hlavnú ulicu pred radnicou zaplnilo v piatok popoludní zhruba
2000 Trnavčanov, ktorí prišli vyjadriť svoju nespokojnosť s vývinom na slovenskej politickej scéne. Že
rekonštrukcia vlády s novým premiérom nezodpovedá ich predstavám o demokratickom štáte a jeho
riadení, prejavili nielen pokrikmi, štrnganím kľúčov, ale aj transparentmi. V porovnaní s mítingom spred
týždňa ich bolo viac a ich obsah bol ostrejší.
"Zlodeji patria do basy a nie do politiky, Nemáte dôveru-nemáte česť-ako nás potom chcete viesť?,
Rozchodí to a kradne ďalej, Chceme opäť veriť v štát, Zmeníme smer, Fico do basy", stálo na
transparentoch, ktoré si účastníci na míting so sebou priniesli. Zhromaždenie Postavme sa za slušné
Slovensko - Trnava zmenilo oproti predchádzajúcemu aj usporiadateľa.
Kým uplynulý piatok to bolo trinásť apolitických združení, v piatok sa na organizáciu podujala jedna
osoba - novinárka Lenka Vančová. Míting moderoval opäť herec trnavského divadla Tomáš Vravník.
Povedal, že sa nachádzame na križovatke. "Všetkým je nám jasné, že náš dom treba vyvetrať, no je
postavený dobre, len mu chýba dobrý správca," uviedol. Dodal, že chceme Slovensko, ktoré sa nebojí
zmeniť, také, čo si ctí demokraciu, ktorej základom je dialóg. "Byť občanom neznamená schovávať sa za
národné symboly a pritom šíriť nenávisť," povedal.
S príhovorom vystúpila za Stredoškolský parlament Ema Srnáková. Povedala, že mladí veria v
zmenu. Vyzvala ľudí, aby neboli apatickí. "Keď politici budú hovoriť, že to nemá zmysel, my
neprestaneme bojovať," uviedla. Magda Švecová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda vyzvala mladých, aby
zostali doma, aby neodchádzali z krajiny, aby sa nebáli klásť otázky a čakali na ne odpovede. Daniel
Duban, vedúci divadelného súboru Disk povedal, že kto má oči, vidí, že čo sa deje teraz na Slovensku, je
len divadlo.
Všetci, ktorí vystúpili, vyjadrili spolu s účastníkmi protestu vôľu zísť sa aj v nasledujúcich dňoch, ak to
bude potrebné. Stretnutie doplnili hudobným vystúpením Tomáš Koppl s herečkou Silviou Soldanovou
Holečkovou a líder skupiny Hudba z Marsu Michal Štofej. V závere všetci zaspievali slovenskú hymnu a
zapálili sviečky pri fotografii zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.
Michalovce: Zemplínčania oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je
Michalovce 16. marca (TASR) - Zemplínčania počas piatkového zhromaždenia Postavme sa za
slušné Slovensko oponovali tvrdeniu, že na východe nič nie je. Svoj názor prišlo pred michalovskú
radnicu podľa organizátorov z Občianskej iniciatívy Zemplína prejaviť približne 500 ľudí. Tí hneď v úvode,
tak ako minulý týždeň, vyzvali prítomných, aby bol priebeh zhromaždenia pokojný. Minútou ticha si uctili
pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.
Pred dav sa postavili štyria rečníci, medzi nimi aj rodičia žiačky zranenej na školskej olympiáde či
aktivista Matej Repel, ktorý bol členom petičného výboru za zachovanie lesa Biela hora v Michalovciach,
tretina ktorého sa mala zmeniť na stavebné pozemky. "Chcel som ľuďom odkázať, aj tým naším
príbehom, že občiansky aktivizmus má zmysel, hoci je to náročné a hoci to trvalo v tomto prípade dva
roky, kým sme niečo dosiahli, ale ten les sme vybojovali pre občanov, respektíve sme zabránili tomu, aby
bol rozparcelovaný. Napriek všetkým tým prekážkam a osočovaniu a problémom, ktoré sme mali, tak sa
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to nakoniec podarilo," uviedol pre TASR.
Organizátori tiež prečítali list Zemplínčana Miroslava Surmánka, ktorý bol v rovnakom čase na
zhromaždení v Prahe ako jeden z jeho spoluorganizátorov, ale aj písomný odkaz od arcibiskupa Róberta
Bezáka. Vystúpili tiež dvaja rečníci z davu. V tom bolo vidieť aj transparenty ako "Zobuď sa, Slovensko!",
"Hlas ľudu, hlas boží!" či "Ste: táraji, gágaji a prďúsi!!!". Časť z neho v jednej chvíli aj skandovala "Dosť
bolo Fica". Na záver si všetci spoločne zaspievali slovenskú hymnu.
Organizátori poďakovali ľuďom, že prišli aj v takom nečase a v pokoji vyjadrili, aké ma byť
Slovensko - "Slušné, pokojné, kde sa majú naozaj ľudia radi". Jeden z nich, novinár Marek Boka, pre
TASR uviedol, že po udalostiach, ktoré sa v tomto týždni odohrali, sa báli, že u ľudí nastane apatia. S
počtom, ktorý prišiel, sú podľa jeho slov spokojní. V zhromaždeniach chcú pokračovať. "Niečo sa musí
zmeniť v tej spoločnosti, lebo toto už nie je demokracia. Pre mňa je prioritou, aby ľudia, ktorí rozkradli
Slovensko, skončili za mrežami," zdôraznil.
Prievidza: Vyjadriť svoj postoj za slušné Slovensko prišlo asi 1500 ľudí
Prievidza 16. marca (TASR) - Odkazy "chceme slušné Slovensko" a "my neodchádzame" odzneli na
zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko na Námestí slobody v Prievidzi. Do centra mesta si ich
prišlo vypočuť podľa odhadov organizátorov asi 1500 ľudí rôznych vekových kategórií.
Organizátormi zhromaždenia v metropole hornej Nitry boli občianske združenia Ars Preuge a Berkat.
Verejnosti sa počas neho okrem iných prihovoril režisér Robert Kirchoff, doktorandka študujúca v Prahe
Ivana Rybanská a prostredníctvom videa i novinár a fotograf Juraj Mravec.
Na zhromaždení si verejnosť pripomenula zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu
Martinu Kušnírovú, ich pamiatke venovalo občianske združenie Berkat i premietanie dokumentu o
novinárke Anne Politkovskej na festivale Jeden svet začiatkom tohto týždňa. "Keď vidíte dokument o
vražde ruskej novinárky, v ktorom zaznievajú tie isté slová a tie isté výhovorky a potom jeho výsledkom
je, že vražda sa nevyšetrila, tak si hovoríte, bože, veď toto isté sa udeje u nás. A toto nemôžeme
dopustiť, lebo predsa len doba je iná, navyše, pozícia Putina v Rusku je iná. Popri tých politických
zmenách, vyšetrenie vraždy musí pokročiť," povedal Ivan Sýkora z Berkatu a riaditeľ festivalu Jeden svet.
Udalosti posledného týždňa označil za podvod na občanoch. "Ja dúfam, že aj v rámci celého
Slovenska prebehnú protesty minimálne v takom rozsahu ako minulý týždeň, a tým to bude aj jasná
odpoveď pre súčasnú vládnu moc," ozrejmil.
Počas celej dĺžky zhromaždenia, ktoré sa nieslo v pokojnej atmosfére, pršalo. Minulý týždeň bola
účasť približne rovnaká. "Nemyslím si, že samotná účasť je dôležitá, ale mal som pocit, že atmosféra bola
úžasná. Nakoniec aj keď nám na záver vypadla hraná hymna, tak celé námestie ju dospievalo.
Záverečný potlesk hovoril za všetko," skonštatoval Sýkora. Obe občianske združenia sú pripravené
pokračovať i v ďalších aktivitách v Prievidzi.
Poprad: Miestni opäť podporili protest Za slušné Slovensko, dážď ich neodradil
Poprad 16. marca (TASR) - Po týždni vyšli opäť do ulíc stovky Popradčanov, aby sa pripojili k
zhromaždeniam Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudí neodradilo ani daždivé počasie a pred
obchodným centrom na Námestí sv. Egídia sa ich zhromaždilo približne rovnako ako minulý piatok (9.3.).
Popradčania však boli neporovnateľne hlučnejší, z davu sa často a hlasno ozývali pokriky žiadajúce
predčasné voľby či väzenie pre zodpovedných za korupciu, ale aj vraždu Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej.
"Odchádzajúcemu premiérovi chvíľu po tom, ako odovzdal abdikačné listiny prezidentovi, hral na tvári
úsmev. Pochopili sme. Vládna moc sa iba preskupila a nie je nádej, že by sa vzdala svojho spôsobu
vládnutia. Možno navonok bude menej arogantná, ale očakávať nejakú zásadnú zmenu, je nereálne, a
tak je to stále v našich rukách," povedal vo svojom príhovore miestny učiteľ Pavol Krupka.
Na pódiu okrem neho vystúpili aj dvaja stredoškolskí študenti Petra Lichá a Martin Jenčo. Počas
príhovoru zdôraznili, že sa "nechcú vracať do obdobia, keď sa ľudia nemuseli zaujímať o politiku ani o
veci verejné". "Aj napriek neochote niektorých rozlúčiť sa s mocou a funkciami, my im chceme dať svoje
`zbohom'. Nechceme ďalšie stovky absolventov stredných škôl, ktorí každoročne utečú do zahraničia.
Chceme dôverovať vláde a chceme byť zaťažovaní politikou," povedala Lichá.
Mnoho Popradčanov sa v piatok podvečer zúčastnilo na proteste už tretíkrát a nevylúčili, že do ulíc
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vyjdú opäť. Viacerí opýtaní konštatovali, že odstúpenie premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta
Kaliňáka im nestačí. "To len preložili figúrky z jednej strany na druhú, takže nestačí mi to," povedala
Mária Pisárová z Popradu. Boj za slušné Slovensko prišla podporiť aj mladá mamička Ivana, ktorá dúfa,
že takéto protestné zhromaždenia niečo zmenia a do vlády prídu slušní ľudia.
Okrem miestnych prišlo na Námestie sv. Egídia aj niekoľko turistov. "Sme nahnevaní a máme snahu o
zlepšenie tejto situácie, lebo je to hrozné. Poviem to na rovinu, bol som volič strany Sieť, ktorá delegovala
ľudí do tejto koalície, s čím som nesúhlasil. Bol som podvedený vtedy a som podvedený aj teraz,"
konštatoval pán Jablonický, Bratislavčan, ktorý je s partnerkou na dovolenke vo Vysokých Tatrách.
Na záver protestného zhromaždenia sa Popradčania spoločne s evanjelickým farárom Stanislavom
Gregom pomodlili za lepšie Slovensko a zaspievali slovenskú hymnu. Následne opäť zapálili sviečky pri
pamätníku Jozefa Bonka pri kostole sv. Egídia. "Tým, že som tu, chcem ukázať, že mi to nie je jedno.
Stali sme sa rukojemníkmi vo veľmi neľahkej situácii, keď na jednej strane premiér Fico síce odstúpil, ale
vládnuť bude ďalej, a na druhej strane je tu možnosť predčasných volieb, kde by ale bola voľba veľmi
ťažká," uzatvára Popradčanka Mária.
Dolný Kubín: Na zhromaždení za slušné Slovensko boli stovky ľudí
Dolný Kubín 16. marca (TASR) - Demisiu vlády, očistenie verejného života a dôsledné vyšetrenie
vrážd novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej žiadali účastníci piatkového
zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne. Počet
zúčastnených ľudí dosiahol podľa odhadov hranicu piatich stoviek.
"Prišli sme preto, aby sme ukázali naše stanovisko k tomu, čo sa deje, a aby Slovensko videlo, že aj
malé mestá vedia vyjadriť svoj názor v zmysle kultivovaného nesúhlasu," priblížil organizátor
zhromaždenia Ondrej Bukna. Upozornil aj na dôležitosť eliminácie agresívnych prejavov v spoločnosti. "S
týmto, samozrejme, nemôžem súhlasiť. No chápem frustráciu ľudí, keď vidia, že sa snažia o zmenu a
nakoniec ich aj tak niekto oklame," povedal.
Na pódiu sa okrem organizátora zhromaždeniu prihovorila aj šéfredaktorka MY Oravské noviny Lýdia
Vojtaššáková, vydavateľka viacerých oravských regionálnych novín Anna Lajmonová či herec a
zdravotný klaun Roman Večerek. Práve on v príhovore pripomenul, akú dôležitú úlohu hrá v živote ľudí
pravda a dobro. "Deťom sa snažím odovzdať to, čo ma učili moji rodičia - že človek má v živote konať
dobro a nemá robiť druhým to, čo nechce, aby robili oni jemu," zdôraznil. Podľa neho treba hovoriť
pravdu, aj keď je to občas ťažké, a zlo sa nemá odplácať zlom.
Pokojné zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí bolo rozpustené o 18. hodine zaspievaním
slovenskej hymny.
P. Bystrica: Politici majú slúžiť ľuďom, nie naopak, odkazuje mladá speváčka
Považská Bystrica 16. marca (TASR) - Približne 700 protestujúcich prišlo podľa odhadu organizátorov
v piatok popoludní pred Dom kultúry v Považskej Bystrici vyjadriť nespokojnosť so súčasnou situáciou v
štáte v rámci série celoslovenských zhromaždení Postavme sa za slušné Slovensko.
Podľa organizátora protestu Tomáša Bořutu vychádzajú každý deň na povrch nové skutočnosti o
prepojeniach štátnych činiteľov. "Nepáči sa nám ani prístup vládnej koalície, ktorá ignoruje to, čo žiadajú
ľudia v uliciach. Som milo prekvapený reakciami ľudí, cítia spolupatričnosť s pozostalými po Jánovi
Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Naozaj tá Považská Bystrica nikdy nebola nejaké protestné mesto, kde
by sa bežne vychádzalo do ulíc. Ale teraz vidno, že ľudia citlivo vnímajú, čo sa v spoločnosti deje,"
povedal pre TASR Bořuta s tým, že ho teší, že aj v upršanom počasí prišiel protestovať takmer rovnaký
počet ľudí, ako pred týždňom.
K davu sa okrem iných prihovorila spisovateľka Soňa Uríková, učiteľka Anna Jančová, organizátori
prečítali podporný list žilinského hokejistu, Považskobystričana Rastislava Konečného. Na proteste mala
niekoľko hudobných vstupov 25-ročná speváčka Mirka Miškechová. Študovala žurnalistiku na rovnakej
škole, ako zavraždený Ján Kuciak i preto vníma jeho vraždu mimoriadne citlivo.
"O politiku som sa nezaujímala. Kauzy našich politikov, ktoré zostali nepotrestané, sa stále stupňovali
a vražda Janka a jeho snúbenice boli pre mňa niečo také emotívne, že som sa začala o politiku zaujímať.
Každý občan má v ruke absolútnu moc, no my si to neuvedomujeme, pretože tú moc sme si nechali
zobrať a máme pocit, že sme bezmocní. No nie je to tak. Keď vyjdeme do ulíc, dávame najavo, že
politikov si najímame a majú slúžiť nám, a nie naopak," skonštatovala Miškechová. Doplnila, že tu vládne
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zločin, čo kategoricky odmieta. Pokojné zhromaždenie sa skončilo krátko po 18.00 hodine.
Zvolen:Na námestie prišlo asi 150 ľudí, zneistili ich dezinformácie na internete
Zvolen 16. marca (TASR) - Okolo 150 ľudí sa v piatok podvečer zišlo na Námestí SNP vo Zvolene,
aby podporili zhromaždenie Postavme sa za slušné Slovensko. Ľudia prišli aj napriek tomu, že ešte
počas dňa nebolo isté, či sa podujatie v pod Pustým hradom uskutoční.
Ako ešte pred samotným stretnutím povedala iniciátorka zhromaždenia Martina Paulíková, o
zvolenskom proteste síce už niekoľko dní informovala facebooková stránka údajného ohlasovateľa, na
nej sa ale zároveň začali objavovať informácie, že podujatie v meste nebude. Sama sa preto vo štvrtok
popoludní chopila iniciatívy a zhromaždenie sa rozhodla na poslednú chvíľu, ale predsa len zvolať.
Ako v prejave uviedol spoluiniciátor akcie Kájo Zbořil, je len prirodzené, že po takej traumatizujúcej
udalosti, akou je smrť novinára a jeho snúbenice, občania vyjadrujú nedôveru vláde a chcú dostať novú
šancu rozhodnúť, komu zveria mandát spravovať krajinu.
Podľa Zbořila by táto vražda mala byť nezávisle vyšetrená. "Demokracia životne potrebuje nezávislú a
fungujúcu políciu, prokuratúru či súdnictvo. Bez nich sa nedá zabezpečiť právny štát," uviedol.
Zhromaždenie sa asi po 15 minútach rozišlo s tým, že protest sa vo Zvolene pravdepodobne
uskutoční opäť o týždeň v piatok 23. marca 2018. Podobne by tomu malo byť aj v Krupine, kde sa podľa
tamojších organizátorov z minulého týždňa protest v piatok 16. marca nekonal.
Beňová: Socialisti z EP nechcú stupňovať napätie okolo Slovenska
Brusel 16. marca (TASR) - Socialisti v Európskom parlamente (EP) boli aktívni pri príprave osobitnej
misie, ktorá minulý týždeň navštívila Slovensko v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
a s odhaleniami, na ktorých pracoval zavraždený novinár. Uviedla to pre TASR slovenská
europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD). Beňová pripomenula, že v mene skupiny socialistov a
demokratov (S&D) vtedy oslovila premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby si
vyhradili čas na stretnutie s delegáciou a odpovedali na všetky otázky jej členov. Uviedla tiež, že socialisti
túto problematiku a aj vyslanie osobitnej misie na Slovensko vnímali ako profesionálne pôsobenie
europarlamentu a nechceli "hysterizovať situáciu". Reagovala tak na poznámku TASR, že skupinu S&D a
Stranu európskych socialistov (PES), kam patrí aj Smer-SD, bolo v spojitosti s touto kauzou menej počuť,
ako napríklad Európsku ľudovú stranu (EPP). Líder EPP v EP Manfred Weber podľa Beňovej svojimi
vyhláseniami prekročil štatút europoslanca, najmä slovami na adresu niektorých členov vlády SR. "Tie už
neopakoval po mojom vystúpení a osobnom požiadaní, aby Európsky parlament nevstupoval do
nominácií vlád členských štátov, pretože na to nemáme kompetencie," uviedla Beňová. Zároveň mu
odkázala, že ak niekde chce "politicky upratovať", tak nech to robí v krajinách, kde dochádza k
dlhodobému porušovaniu hodnôt a zmlúv EÚ, a to je v Poľsku a Maďarsku, nie na Slovensku. Podľa jej
slov EPP súčasnú situáciu na Slovensku využila na súboj v pléne europarlamentu aj preto, lebo socialisti
vždy ostro kritizovali maďarského premiéra Viktora Orbána (člen EPP). Weber to teraz podľa nej využil a
zaútočil na sociálno-demokratickú vládu na Slovensku. Socialisti z EP, vrátane slovenských
europoslancov, boli podľa Beňovej aktívni a zapojili sa do debaty v pléne, pričom žiadajú prijať také
opatrenia, ktoré pomôžu dvojnásobnú vraždu nestranne vyriešiť. Toto stanovisko predložili Ficovi a
Kaliňákovi a budú v tomto duchu rokovať aj s rekonštruovanou vládou SR.
Beňová ocenila férový a zodpovedný prístup nemeckej europoslankyne Ingeborg Grässleovej, ktorá je
tiež z EPP, a ktorá viedla kontrolnú delegáciu. Tá naznačila možnosť návratu delegácie na Slovensko, čo
má podľa Beňovej súvislosť s tým, že europoslanci chcú prístup k dodatočným podkladom, najmä čo sa
týka Poľnohospodárskej platobnej agentúry a ministerstva pôdohospodárstva. Parlamentná delegácia
riešila aj otázku zneužívania agrodotácií v rámci štrukturálnych fondov, čo sa deje - ako priznala aj
Grässleová - v mnohých krajinách EÚ, nielen na Slovensku.
"Je to celoeurópsky problém. My sme žiadali Európsku komisiu, aby prehodnotila poľnohospodársku
politiku a zaistila nápravy, ktoré takému niečomu zamedzia," opísala Beňová snahy S&D. Socialisti budú
preto presadzovať, aby kompetencie vznikajúcej Európskej prokuratúry boli rozšírené aj na zneužívanie
štrukturálnych fondov. Počas debaty s členmi osobitnej delegácie zazneli aj slová odchádzajúceho
premiéra Fica o tom, že "na východe Slovenska nič nie je". Tie boli podľa Beňovej vytrhnuté z kontextu,
pričom došlo aj nesprávnemu prepisu tohto stretnutia na Úrade vlády.
"Overovala som si to u členov delegácie, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia a nikto z nich nepotvrdil, že
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by sa premiér dehonestujúco vyjadril na adresu východného Slovenska," zdôraznila poslankyňa.
Účastníci misie jej potvrdili, že Fico im položil otázku či niekto z nich bol na východnom Slovensku a či si
vedia predstaviť, že by napríklad v Sobranciach existovala mafia, s jej typickými aktivitami. Pokračoval
tým, že na Slovensku je lacná pôda a mnohí majitelia ju lacno dávajú do nájmu. Aj firmám zo západnej
Európy, ktoré už z minulosti mali informácie o tom, ako fungujú dotácie a priame platby v
poľnohospodárstve, zúčastňujú sa na čerpaní štrukturálnych fondov, pričom "nie všetci tí čo prišli, mali
čestné záujmy".
Žiadna zmena v rezortoch ešte nie je definitívna, hovorí sa aj o presune P. Žigu
Bratislava 16. marca (TASR) - Žiadna z ministerských výmen v novej vláde ešte nedospela k
definitíve. TASR to potvrdil dobre informovaný zdroj z prostredia koalície s tým, že stranícke rokovania
budú prebiehať celý víkend aj v pondelok (19.3.).
Najsilnejšia strana Smer-SD musí nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post
vicepremiéra pre investície. Ako náhrada za Roberta Kaliňáka sa spomína jeho štátna tajomníčka Denisa
Saková, skloňujú sa však aj mená ďalších straníkov. Novým šéfom kultúry po Marekovi Maďaričovi by
mohol byť niekto z dvojice poslancov Smeru-SD Dušan Jarjabek alebo Erik Tomáš. Pozíciu vicepremiéra
pre investície by mohol obsadiť súčasný minister hospodárstva Peter Žiga.
V Smere-SD sa skloňuje dohromady až šesť zmien na čele rezortov. Skončiť by mohol minister práce
Ján Richter, naopak, miesto vo vláde by mohol získať primátor Košíc Richard Raši. Strana Roberta Fica
by mala k definitíve dospieť počas víkendových rokovaní.
Most-Híd bude musieť nahradiť ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Ako o jej nástupcovi sa
hovorí o šéfovi poslaneckého klubu Gáborovi Gálovi. Ten sa k tomu nevyjadril. Jedinou vládnou stranou,
ktorá nebude riešiť zmeny na ministerských postoch, tak ostáva SNS.
Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý má od prezidenta Andreja Kisku poverenie na zostavenie novej
vlády, už začal oficiálne rokovania. V pondelok sa stretne s SNS a následne aj a Mostom-Híd. Novú
vládu chce mať poskladanú v priebehu niekoľkých dní.
Vyhlásenie Petra Pellegriniho povereného zostavením novej vlády
Bratislava 16. marca (TASR) - Dnes som oficiálne začal rokovania o tom, ako bude vyzerať nové
zloženie našej vlády. Tieto rokovania budú prebiehať počas celého víkendu. Už teraz Vás môžem uistiť,
že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to bude vláda, ktorá bude
pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude vláda, ktorá upokojí
situáciu v našej krajine.
Dnes vás chcem poprosiť o niečo iné. Vždy som rešpektoval a budem rešpektovať, aby každý z nás
mohol vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor. Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa
niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu. A preto Vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať,
aby ste počas stretnutí na námestiach nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu
vyprovokovať, aby ste si na seba dávali pozor a hlavne aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako
sa v demokratických krajinách patrí. V zmysle našich zákonov a pravidiel slušného správania. Ešte raz
Vám za to všetkým už dopredu ďakujem.
N.Muižnieks:Nenávistná rétorika politikov tvorí neisté podmienky pre prácu médií
Bratislava 16. marca (TASR) - Komisár Rady Európy (RE) pre ľudské práva Nils Muižnieks uzavrel v
piatok štvordňovú návštevu Slovenska, v rámci ktorej sa zameriaval na inkluzíve vzdelávanie detí s
poruchami a takisto rómskych detí.
Zároveň sa však táto návšteva uskutočnila krátko po vražde slovenského investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Komisár sa preto stretol s predstaviteľmi médií, aby
spolu prediskutovali otázku bezpečnosti novinárov na Slovensku.
Muižnieks v rozhovore pre TASR povedal, že novinári, s ktorými sa v uplynulých dňoch stretol,
"vyjadrili šok, strach a výraznú nedôveru v štátne inštitúcie, ktoré majú zaisťovať slobodný a bezpečný
výkon ich profesie".
Komisár Muižnieks sa domnieva, že najlepšia možnosť, ako môže dôjsť k obnove tejto dôvery, je
rýchle a efektívne vyšetrenie páchateľov tohto činu s cieľom identifikovať a potrestať páchateľov, obzvlášť
tých, ktorí tieto vraždy nariadili. "Musí dôjsť k zmene rétoriky a ohováracia kampaň musí skončiť.
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Pohŕdavé vyjadrenia verejných predstaviteľov o novinároch ohrozujú základnú úlohu médií v
demokratickej spoločnosti a vytvárajú pre novinárov neisté prostredie," zdôraznil. Vysvetlil, že to, ako
politici hovoria o novinároch a nazývajú ich nepriateľmi alebo rôznymi zvieracími označeniami, "toto
podporuje ľudí, ktorí chcú ubližovať novinárom k tomu, aby tak urobili". A to podľa neho vytvára
nebezpečné pracovné prostredie pre novinárov.
Muižnieks pripomenul, že ide o druhú vraždu novinára v krajine Európskej únie v krátkom období a
malo by to byť vnímané ako budíček nielen tu na Slovensku, ale všade vo svete. O potrebe posilňovania
bezpečnosti práce novinárov treba rozhodne podľa neho hovoriť.
"Ďalšia diskusia by sa mala uskutočniť v otázke spolupráce polície s novinármi, a síce: či polícia
dostatočne rýchlo reaguje na žiadosti novinárov o ochranu. Toto sa samozrejme týka situácie tu a aj v
Európe," pokračoval. Dôležité je podľa komisára to, aby novinári vedeli, kedy majú brať takúto vyhrážku
vážne a na koho sa obrátiť na polícii. A samozrejme to, aby na takéto situácie boli manažmenty médií
pripravené. Tretia oblasť, na ktorú sa treba pozrieť zblízka, je proces okolo zasielania a vybavovania
žiadostí o získavanie informácií. Tak, aby sa novinári pracujúci na citlivých témach nedostali do ohrozenia
tým, že sa ich mená objavia v dokumentácii takejto žiadosti. Pokiaľ by sa takáto žiadosť dostala do zlých
rúk, mohlo by dôjsť k ohrozeniu novinára.
Pred vraždou Jána Kuciaka sa podľa Muižnieksa neobjavili žiadne výrazné varovné signály. "Boli tu
obavy o to, ako sa politici vyjadrovali o novinároch či určité súdne procesy, ale nebol tu alarm, že sa
niečo takéto môže udiať," zamyslel sa komisár.
"Veľmi na mňa zapôsobila reakcia občianskej spoločnosti na smrť týchto dvoch mladých ľudí. V rámci
mojich stretnutí z tých demonštrácií, pochodov a všetkých prejavov som nadobudol dojem, že títo ľudia
požadujú transparentnosť, zodpovednosť, slušnosť a kvalitnú žurnalistiku. Toto zaznelo v mnohých
rozhovoroch, ktoré som mal," dodal komisár Muižnieks.
Most-Híd: B. Bugár požiadal o zvýšenú policajnú ochranu
Bratislava 16. marca (TASR) - Predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár požiadal v piatok o
zvýšenú policajnú ochranu. Dostal totiž výhražné emaily vyzývajúce na likvidáciu jeho osoby a ľudí v jeho
okolí.
"Toto je cez čiaru. Takéto hrozby ani podpaľovanie straníckych centrál nemajú s ústavnosťou ani s
demokraciou nič spoločné. Sem vedú štvavé reči opozície. Som presvedčený, že toto nechce nikto ani na
námestiach," dodal.
V noci došlo aj k požiaru krajského sídla Smeru-SD v Žiline. Strana to označila za krok radikálov, ktorí
sa snažia zneužiť súčasnú politickú situáciu na destabilizáciu krajiny a demokratického systému, v ktorom
môže každý človek slobodne a bez strachu prezentovať svoj názor a zasadiť sa za jeho presadenie
demokratickými metódami. Takýto čin je podľa vládnej strany v demokratickom štáte neprijateľný.
"Vedenie strany, ako aj všetci poslanci NR SR, predstavitelia, členovia a sympatizanti tejto strany ho
jednoznačne odsudzujú," uvádza sa v stanovisku.
Smer-SD vyzval ľudí, ktorí chcú prezentovať svoj názor, aby tak urobili pokojným a demokratickým
spôsobom, a zároveň verejnosť, aby odsúdila prejavy násilia alebo trestných činov. "Veríme, že polícia sa
bude venovať aj tomuto prípadu a osoby zodpovedné za tento čin budú potrestané," dodala.
V spomínanej budove zasahovali hasiči okolo polnoci. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič
vážnejšie nestalo. Mala ho spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je prístavbou
budovy. "Príčinou vzniku požiaru bolo pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby," uviedla
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. V prípade požiaru už polícia
začala trestné stíhanie.
P. Pellegrini začal oficiálne rokovania o zostavení novej vlády
Bratislava 16. marca (TASR) - Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je poverený
zostavením novej vlády, začal v piatok oficiálne rokovania o tom, ako bude vyzerať zloženie nového
kabinetu. Tieto diskusie budú prebiehať počas celého víkendu.
"Už teraz môžem uistiť, že to bude vláda, ktorá si zachová svoju jasnú proeurópsku orientáciu, že to
bude vláda, ktorá bude pokračovať v dobrých naštartovaných projektoch. Hlavne ale verím, že to bude
vláda, ktorá upokojí situáciu v našej krajine," povedal Pellegrini.
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Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, čo sa stalo v Žiline, kde došlo k požiaru budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária strany v Žiline. Tvrdí, že vždy rešpektoval a bude rešpektovať, aby každý z nás mohol
vždy a všade slobodne vyjadriť svoj názor.
"Dnes som znepokojený tým, čo sa stalo v Žiline, kde sa niekto pokúsil podpáliť stranícku kanceláriu.
A preto vás chcem aj takýmto spôsobom všetkých požiadať, aby ste počas stretnutí na námestiach
nepodľahli vášňam a silným emóciám, aby ste sa nedali k ničomu vyprovokovať, aby ste si na seba
dávali pozor a hlavne, aby ste svoj názor vyjadrili slobodne, ale tak, ako sa v demokratických krajinách
patrí. V zmysle našich zákonov a pravidiel slušného správania. Ešte raz vám za to všetkým už dopredu
ďakujem," odkázal Pellegrini v stanovisku.
Budúci premiér Peter Pellegrini nie je pri zostavovaní vlády časovo limitovaný. Už vo štvrtok (15.3.)
však novinárov i verejnosť uisťoval, že je jeho záujmom, "aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní a nie
týždňov či mesiacov".
Násilie nie je riešenie, reaguje Smer-SD na požiar krajskej kancelárie v Žiline
Bratislava/Žilina 16. marca (TASR) - Je to krok radikálov, ktorí sa snažia zneužiť súčasnú politickú
situáciu na destabilizáciu krajiny a demokratického systému, v ktorom môže každý človek slobodne a bez
strachu prezentovať svoj názor a zasadiť sa za jeho presadenie demokratickými metódami. Pre TASR to
uviedol vládny Smer-SD ohľadom nočného požiaru budovy, v ktorej sídli krajská kancelária strany v
Žiline. Požiar bol podľa hasičov založený asi úmyselne.
Takýto čin je podľa vládnej strany v demokratickom štáte neprijateľný. "Vedenie strany, ako aj všetci
poslanci NR SR, predstavitelia, členovia a sympatizanti tejto strany ho jednoznačne odsudzujú," uvádza
sa v stanovisku.
Strana vyzvala ľudí, ktorí chcú prezentovať svoj názor, aby tak urobili pokojným a demokratickým
spôsobom. Zároveň vyzvala verejnosť, aby odsúdila prejavy násilia alebo trestných činov. "Veríme, že
polícia sa bude venovať aj tomuto prípadu a osoby zodpovedné za tento čin budú potrestané," dodala.
V spomínanej budove zasahovali hasiči okolo polnoci. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič
vážnejšie nestalo. Mala ho spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je prístavbou
budovy. "Príčinou vzniku požiaru bolo pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby," uviedla
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová. V prípade požiaru už polícia
začala trestné stíhanie.
B. Bugár bude žalovať I. Matoviča za jeho výroky o korupcii a eurofondoch
Bratislava 16. marca (TASR) - Líder koaličného Mosta-Híd Béla Bugár bude žalovať predsedu OĽaNO
Igora Matoviča za jeho vyhlásenia, keď hovoril, že Most-Híd v koalícii udržali miliardy z eurofondov. Pre
TASR to uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár.
Matovič na štvrtkovej (15.3.) tlačovej konferencii vyhlásil, že pre skorumpované strany ako Smer-SD,
SNS, Most-Híd je jedinou motiváciou pre vstup do politiky a zostavenie vlády získať moc nad
eurofondami. "Most-Híd dostal do správy 7,1 miliardy eur z eurofondov. A tie zvyčajne končia u
kamarátov Bélu Bugára," povedal.
To je podľa Matoviča dôkaz, že Bugárovi išlo od začiatku o peniaze. "Zvíťazili peniaze, ako to u
skorumpovaných politikov zvyčajne býva. Lákadlo sedem miliárd eur, ktoré Bugár ako kráľ môže
rozdeľovať kamarátom, bolo dostatočne veľké na to, aby nás takýmto spôsobom zradil," dodal Matovič.
Šéf Obyčajných na podanie žaloby pre TASR v piatok reagoval, že "akýkoľvek názor a kroky
skorumpovaného zradcu Slovenska ma absolútne nezaujímajú".
Občianska spoločnosť rady vlády pre ľudské práva je za vyšetrenie vraždy Kuciaka
Bratislava 16. marca (TASR) - Členovia občianskej spoločnosti Rady vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť podporujú zapojenie expertov Europolu do vyšetrovania vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Bez jej vyšetrenia nie je možné obnoviť dôveru občanov SR v
štát a jeho inštitúcie. Uvádza sa to vo vyhlásení občianskej spoločnosti, ktoré TASR poskytol
podpredseda spomínanej rady za občiansku spoločnosť Kálmán Petőcz.
"Násilná smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je vážnym útokom na
slobodu prejavu, slobodu tlače, práva na informácie, na tie základné práva, bez slobodného uplatnenia
ktorých nemôže demokratický právny štát fungovať. Ani po troch týždňoch od vraždy a po rekonštrukcii
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vlády sme nenadobudli presvedčenie, že existujú záruky skutočne nezávislého a efektívneho
vyšetrovania prípadu," uvádza sa vo vyhlásení občianskej spoločnosti. Aj preto žiadajú príslušné štátne
orgány, aby takéto záruky vytvorili.
Vo vyhlásení sa členovia zaoberajú aj terajšími zhromaždeniami. "Ľudia demonštrujúci za demokraciu,
za uplatnenie princípov právneho štátu, za ľudské práva, za slušné Slovensko však nie sú dav, ani
"ulica". Sú to ľudia tvoriaci uvedomelú občiansku spoločnosť. Majú demokratické právo kontrolovať moc a
volať ju na zodpovednosť. Nie oni sú ohrozením demokracie. Naopak, ohrozením demokracie sú javy,
proti ktorým protestujú: všadeprítomná korupcia, poklesnutá politická kultúra, absencia skutočne
nezávislých kontrolných inštitúcií a mechanizmov, katastrofálne slabá vymáhateľnosť práva, spupnosť
mocných," píše sa vo vyhlásení.
Členovia občianskej spoločnosti sa poďakovali ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) za
jej doterajšiu činnosť. "Naďalej trváme na dôslednom presadzovaní princípov právneho štátu a dôslednej
implementácie ducha a litery všetkých ľudskoprávnych záväzkov SR," uzavreli.
V centre Bratislavy bude kvôli zhromaždeniu obmedzená doprava
Bratislava 16. marca (TASR) - V centre Bratislavy bude v piatok popoludní kvôli zhromaždeniu Za
slušné Slovensko obmedzená doprava. V čase od zhruba 16.30 h do ukončenia zhromaždenia bude
obmedzená osobná doprava ako aj mestská hromadná doprava na Námestí SNP, ale aj v priľahlých
uliciach Starého mesta, najmä na Klobučníckej, Uršulínskej, Špitálskej, Štúrovej, Jesenského a Medenej
ulici a na Hurbanovom námestí. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Bratislave Veronika Slamková.
"Vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach odporúčame, aby si do 16.30 h
preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné," uviedla
policajná hovorkyňa.
Dopravu v uvedených úsekoch budú usmerňovať a regulovať hliadky dopravnej polície podľa
vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie. "V tejto súvislosti vyzývame vodičov, aby rešpektovali
pokyny polície a pokiaľ je to možné, aby na prejazd použili inú trasu," upozornila.
Po ukončení verejného zhromaždenia je nevyhnuté rátať s prípadnými dopravnými obmedzeniami v
lokalitách ako napríklad okolie Hodžovho námestia, Kamenného námestia či Špitálskej ulice. "Zároveň
upozorňujeme chodcov, že vzhľadom na veľký počet zhromaždených osôb môžu počas konania
verejného zhromaždenia nastať problémy aj pri pešom presune cez Námestie SNP, a preto je potrebné
využiť na tento účel priľahlé ulice," uzavrela Slamková.
Opozícia stiahla podpisy, mimoriadna schôdza nebude
Bratislava 16. marca (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, ktorá sa mala uskutočniť v
pondelok (19.3.) s cieľom vysloviť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveru, nebude. Opoziční
poslanci, ktorí rokovanie iniciovali, na piatkovom zasadnutí grémia informovali, že podpisy sťahujú. Pre
TASR to uviedol hovorca sekretariátu predsedu Národnej rady SR Tomáš Kostelník.
"Urobíme všetky kroky, aby táto schôdza nebola. Lebo nemá žiadnu logiku odvolávať premiéra, ktorý
demisiu podal a bola aj prezidentom Andrejom Kiskom prijatá," povedal ešte vo štvrtok (15.3.) pre TASR
podpredseda SaS Ľubomír Galko.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, a že kabinet stratil legitimitu.
Na rokovaní grémia informovali i o priebehu rekonštrukcie parlamentného bufetu a jedálne, ktoré sú
zatvorené už od jesene. Podľa Kostelníka by sa mali opätovne otvoriť v máji.
Polícia: Začala trestné stíhanie v prípade požiaru budovy Smeru-SD v Žiline
Žilina 16. marca (TASR) - Okolo polnoci zasahovali v Žiline hasiči pri požiari budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária Smeru-SD. Potvrdil to pracovník operačného strediska krajského hasičského a
záchranného zboru v Žiline.
V budove na Komenského ulici sídlia aj poslanecké kancelárie primátora Žiliny Igora Chomu či
podpredsedu strany Juraja Blanára. Podľa informácií TASR sa pri požiari, ktorý niekto založil úmyselne,
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nič vážnejšie nestalo. Požiar mala spôsobiť horiaca pneumatika zasunutá pod prístreškom, ktorý je
prístavbou budovy.
Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), po príchode
na miesto požiaru sa zistilo, že horí časť strechy a je zadymené podkrovie. "Hasičom sa požiar podarilo
dostať pod kontrolu do dvadsiatich minút od príchodu a úplne zlikvidovať pred druhou hodinou ráno,"
spresnila. Na spomínanej budove sa objavil aj nápis "Zlodeji. Vasky Jugent".
Podľa informácií HaZZ pri požiari zasahovalo desať hasičov so štyrmi kusmi techniky z hasičskej
stanice v Žiline. V prípade požiaru už polícia začala trestné stíhanie.
V Žiline v noci horela budova, v ktorej sídli krajská kancelária Smeru-SD
Žilina 16. marca (TASR) - Okolo polnoci zasahovali v Žiline hasiči pri požiari budovy, v ktorej sídli
krajská kancelária Smeru-SD. Potvrdil to pracovník operačného strediska krajského hasičského a
záchranného zboru v Žiline.
V budove na Komenského ulici sídlia aj poslanecké kancelárie primátora Žiliny Igora Chomu či
podpredsedu strany Juraja Blanára. Podľa informácií TASR sa pri požiari nič vážnejšie nestalo. Požiar
podľa zistení TASR založil niekto úmyselne. Podľa informácii TA3, na budovu niekto nastriekal nápis
zlodeji.
Ľudia vyjdú opäť do ulíc za slušné Slovensko a vyšetrenie vraždy J. Kuciaka
Bratislava 16. marca (TASR) - V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a ďalších desiatkach miest na
Slovensku i v zahraničí vyjdú v piatok podvečer ľudia do ulíc. Konať sa tu budú od 17.00 h zhromaždenia
Postavme sa za slušné Slovensko. Ich organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň chcú na Slovensku predčasné
parlamentné voľby, keďže podľa nich odchod premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka z
funkcií nestačí.
Zhromaždenia majú podľa organizátorov opäť pripomenúť, že je legitímnou požiadavkou občanov, aby
žili v krajine, kde korupcia nie je štandardom a kde vo vládnych kruhoch neexistuje prepojenie na
organizovaný zločin. "Potrebujeme novú šancu pre slušné a spravodlivé Slovensko, a preto požadujeme
predčasné voľby. Toto je momentálne jediná možnosť, ako sa pokúsiť o obnovu dôvery ľudí v štát. Jediná
možnosť, ako vrátiť politike slušnosť," píšu organizátori. Tí zároveň žiadajú vyšetrenie vraždy Kuciaka a
jeho snúbenice za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a vyšetrenie všetkých káuz, na ktoré
novinár poukázal.
Ľudia vyjdú do ulíc v piatok v zhruba 30 mestách na Slovensku a 18 mestách v zahraničí, medzi
ktorými je napríklad New York, Londýn, Paríž či Praha. Najväčšia účasť sa očakáva v Bratislave.
Dopravný podnik Bratislava cestujúcich upozorňuje, že na Námestí SNP, kde sa bude podujatie od 17.00
h konať, a v jeho okolí budú operatívne odklonené linky MHD. Ľudia musia počítať aj s dopravnými
obmedzeniami.
Zhromaždenia s názvom Postavme sa za slušné Slovensko sa konali vo viacerých slovenských i
zahraničných mestách aj minulý piatok. V Bratislave to bola najväčšia demonštrácia v ére samostatného
Slovenska a zúčastnili sa na nej desaťtisíce ľudí.
Peter Pellegrini/foto: UPPSRIIPellegrini nie je pri zostavení vlády časovo limitovaný,výsledok sľubuje
čoskoro
Bratislava 15. marca (TASR) - Budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nie je pri zostavovaní vlády
časovo limitovaný. Vyplýva to z Ústavy SR.
Pellegrini však vo štvrtok novinárov i verejnosť uisťoval, že je jeho záujmom, "aby zmeny vo vláde
nastali v priebehu dní a nie týždňov či mesiacov".
Jeho slová potvrdila vo štvrtok i ministerka spravodlivosti v demisii Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá
naznačila, že zostavenie novej vlády by mohlo byť známe už budúci týždeň.
Nová vláda má potom od vymenovania prezidentom lehotu 30 dní na to, aby sa so svojím programom
uchádzala o dôveru v parlamente, podporiť ju musí nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady SR,
čiže aspoň 76 členov snemovne.
I. Matovič: Boli by sme radi, keby situácia neodradila ľudí od protestov
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Bratislava 15. marca (TASR) - Hnutie OĽaNO by bolo rado, keby súčasná politická situácia neodradila
ľudí od ďalších zhromaždení, ktoré sa uskutočnia naprieč celým Slovenskom i v zahraničí už tento piatok
(16.3.). Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič verí, že táto situácia ľudí nezlomí a prídu do ulíc v ešte
hojnejšom počte. Uviedol to počas štvrtkového brífingu v Bratislave.
"Nebyť ľudí na námestiach, Robert Fico (Smer-SD) by zo svojej funkcie nikdy neodišiel. Oplatí sa
bojovať. To, že podal demisiu, je zásluhou ľudí z ulice," povedal poslanec NR SR Gábor Grendel
(OĽaNO). Matovič poznamenal, že Fico, Andrej Danko a Béla Bugár "ponížili a oklamali človeka, ktorý
túži po čistej politike." Podľa neho je to na ľuďoch, či povedia jasné nie. "Boli by sme radi, keby to ľudí
neodradilo od protestov. My ako opozícia máme obmedzené možnosti. Jediní, ktorých sa títo ľudia boja,
sú pokojne demonštrujúci ľudia na uliciach," uviedol Matovič. Podľa neho nemôže byť slušná časť
Slovenska ticho.
Líder hnutia OĽaNO sa dotkol aj bývalého predsedu vlády Fica a jeho nového nástupcu Petra
Pellegriniho (Smer-SD). "Fico s Kaliňákom si dosadia bábky, ktoré budú ovládať," poznamenal Matovič.
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu OĽaNO Veroniky Remišovej Fico priznal, že Slovensko je v
kríze. "Namiesto toho, aby hľadal riešenia, obviňoval opozíciu alebo novinárov. V podstate je jedno, či
bude premiérom Fico alebo niekto iný z jeho strany," povedala. Poslanec NR SR Ján Budaj (OĽaNO) si
myslí, že Pellegrini bude len "bábkou, ktorá bude plniť úlohy Fica".
Remišová zároveň doplnila, že hnutie OĽaNO chce naďalej vyšetriť vraždu investigatívneho novinára
Jána Kuciaka. "Na to však potrebujeme vymeniť policajného prezidenta Tibora Gašpara," poznamenala.
Podľa Matoviča Béla Bugár (Most-Híd) svojim rozhodnutím zradil množstvo ľudí. "Situáciu vyriešil vo
svoj prospech a v obrovský neprospech svojich voličov, ale aj celého Slovenska," uzavrel Matovič.
Politika: Mimoriadna schôdza o odvolaní premiéra v pondelok nebude
Bratislava 15. marca (TASR) - Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, ktorá sa mala uskutočniť v
pondelok (19.3.) s cieľom vysloviť premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) nedôveru, nebude. Keďže šéf
kabinetu abdikoval sám, opozícia ako iniciátor rokovania svoj návrh stiahne.
"Spojíme sa s partnermi z OĽaNO a Sme rodina a urobíme všetky kroky, aby táto schôdza nebola.
Lebo nemá žiadnu logiku odvolávať premiéra, ktorý demisiu podal a bola aj prezidentom Andrejom
Kiskom prijatá," povedal pre TASR podpredseda SaS Ľubomír Galko.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.
Ako u nás padali vlády
L. Žitňanská sa po odchode z ministerstva vráti do parlamentu
Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Most-Híd Lucia
Žitňanská sa po odchode z ministerskej funkcie vráti do Národnej rady SR, kde bude pôsobiť ako
poslankyňa v klube svojej materskej strany. Žitňanská to uviedla na štvrtkovom brífingu na ministerstve
spravodlivosti, ktorý sa uskutočnil po demisii vlády.
"V prvom rade som sa rozhodla nepokračovať preto, že som dospela k presvedčeniu, že túto, ale ani
novú vládu už neviem reprezentovať," uviedla Žitňanská na konci svojho tretieho mandátu. "Moje
rozdielne postoje aj s SNS, ale aj s časťou Smeru-SD mi dnes už neumožňujú plniť očakávania
verejnosti, ktoré sú na mňa kladené," vysvetlila.
Ministerka pripomenula, že protfólio jej ministerstva je široké a zahŕňa aj otázky ľudských práv,
kultúrno-etické otázky a otázky dôveryhodnosti inštitúcií ako takých. "Na čisto technokratický výkon
funkcie ministerky spravodlivosti som nebola nastavená," zdôvodnila.
Druhým dôvodom pre nepokračovanie vo funkcii pre Žitňanskú bol, že považuje za správne, že
premiér Robert Fico (Smer-SD) podal demisiu po udalostiach, ktoré sa odohrali po vražde novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žitňanská to považuje za dôležité v tejto situácii.
"Tretím dôvodom je, a tu si uvedomujem, že môžem byť v rozpore s veľkou časťou verejnej mienky, si
myslím, že je to nateraz lepšie riešenie ako rýchle predčasné voľby," uviedla s tým, že sa tak vytvára
šanca pre všetkých.
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Žitňanská podľa jej slov po odchode z ministerskej funkcie ešte nevie, ako bude vyzerať jej ďalšia
budúcnosť, musí si to rozmyslieť. Na otázku, či podporí v parlamente novú vládu a jej program uviedla, že
nemá problém podporiť veci, ktoré už raz podporila. Po návrate do parlamentu ju podľa jej slov bude
zaujímať vízia novej vlády.
Medializovanú informáciu, že by sa jej nástupkyňou mohla stať štátna tajomníčka ministerstva Mária
Kolíková, nevylúčila, je to však podľa nej menej pravdepodobné ako pravdepodobné.
"Ja som dostala priestor rozhodnúť sa," reagovala Žitňanská na informáciu predsedu Mosta-Híd Bélu
Bugára, ktorý uviedol, že odchod ministerky je výsledkom dohody v koalícii. "Mala som priestor medzi
viacerými variantmi na rozhodnutie, čiže toto je výsledkom môjho rozhodnutia," vysvetlila s tým, že sa
rozprávala o tejto veci s predsedom strany, a ten na ňu nevyvíjal žiaden tlak. "Ja som pri tých koaličných
rokovania nebola," odvetila na otázku, či niektorý z koaličných partnerov požadoval jej neúčasť v budúcej
vláde.
Ak Most-Híd nominuje Á. Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci
Bratislava 15. marca (TASR) - V prípade, že strana Most-Híd nominuje doterajšieho ministra dopravy
Árpáda Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa
ministerstva dopravy Karolína Ducká.
Érsek takto reagoval na aktuálnu situáciu po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) podal vo štvrtok
do rúk prezidenta Andreja Kisku svoju demisiu. Abdikáciu podala aj jeho vláda, ministri však budú
vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.
Poverenie na jeho zostavenie si od prezidenta prevzal doterajší vicepremiér pre investície a
informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový
kabinet podporia.
Fico sa rozhodol abdikovať po dvojtýždňovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najskôr odstúpil z funkcie ministra kultúry Marek Maďarič
(Smer-SD), neskôr abdikáciu ohlásil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).
R. Sulík: R. Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva
Vláda, ktorú má vytvoriť budúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), nebude podľa predsedu opozičnej
strany SaS Richarda Sulíka nová. "Robert Fico iba akože odchádza, jeho režim ostáva," vyhlásil Sulík na
štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave.
Veľmi jasným signálom toho, že to tak bude, bola podľa Sulíka tlačová konferencie Pellegriniho po
tom, ako ho prezident poveril zostavením vlády. Pellegrini na nej podľa šéfa liberálov nepovedal ani
slovo, naopak bývalý premiér podľa Sulíka uviedol, že nikam neodchádza.
Fico tak podľa predsedu SaS neopúšťa vládu pre svoje poľutovaniahodné skutky. "Napríklad preto,
lebo na stretnutia so zahraničnými partnermi na najvyššej úrovni zobral dámu pochybnej povesti, alebo
preto, lebo má jeho vláda na svedomí množstvo škandálov, eurofondových rozkrádaní alebo preto, že by
býval v byte daňového podvodníka," opísal Sulík.
Fico je podľa neho na odchode z vlády preto, aby mohlo naďalej pokračovať masívne a beztrestné
rozkrádanie verejného majetku. "Aby sa mohli dokončiť začaté kšefty, trebárs na ministerstve obrany, aby
organizovaný zločin mohol do našej spoločnosti ešte hlbšie zapustiť svoje chápadlá a totálne ju
ovládnuť," dodal šéf liberálov. Za danej situácie by totiž podľa neho každý bezúhonný politik s čistými
úmyslami zvolil jediné poctivé riešenie, ktorým sú predčasné voľby.
Predseda strany Most-Híd Béla Bugár pritom podľa Sulíka v súčasnosti zapredal demokratické
Slovensko a urobil to už druhýkrát. Najprv sa tak podľa neho stalo po voľbách v roku 2016, keď s Ficom
vstúpil do vlády, hoci pred voľbami tvrdil, že cieľom Mosta-Híd je vymeniť Smer-SD a zabezpečiť, aby tu
nevznikla vláda Smeru-SD. Dnes podľa Sulíka zradil Bugár Slovensko druhýkrát, lebo stranu Smer-SD
drží vo vláde. Hoci ľuďom vravel, že jeho strane ide o predčasné voľby. "Bohapusto klamal," zdôraznil
Sulík.
Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice bola podľa predsedu SaS
katalyzátorom obrovskej nespokojnosti občanov, ktorá dlho vrela. "Vyplávali na povrch rôzne špinavosti a
naďalej sa tak deje, pomaly v dennom takte. A teraz sa máme uspokojiť s tým, že v duchu `škatule, hýbte
sa' Fico s Robertom Kaliňákom odídu do parlamentu a budú naďalej riadiť túto korupčnú chobotnicu?"
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položil otázku Sulík.
Občania na námestiach sa podľa neho jasne vyjadrili a chcú predčasné voľby. "Toto je jediné poctivé
a férové riešenie pre všetkých," dodal. Verí tak, že požiadavka na uskutočnenie predčasných volieb
zaznie aj tento piatok, 16. marca, na zhromaždeniach. "Každý, kto môže a kto chápe, že predčasné voľby
sú absolútne kľúčovým krokom na výmenu tejto skorumpovanej vlády, je na pokojných demonštráciách
vítaný," apeloval Sulík.
Každý hlas na námestiach má totiž podľa neho veľkú silu. Pretože už v minulosti sa podľa Sulíka
ukázalo, že to, na čo Fico naozaj počúva, je "ulica".
R. Fico: Novému premiérovi budem držať chrbát a tlačiť na priority Smeru-SD
foto: Dalito.skBratislava 15. marca (TASR) - Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) chce byť ako
predseda Smeru-SD aktívny v politickom živote. Prezidenta SR Andreja Kisku, opozíciu i verejnosť uistil,
že nikam neodchádza.
Kiskovi poďakoval za spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD)
zablahoželal s tým, že mu bude držať chrbát. Fico zdôraznil, že jeho demisia bola suverénna.
Stále je presvedčený, že predčasné voľby by neboli dobrým riešením. "Pretože by to pre krajinu bolo
nestabilné, predstavte si tých pánov a dámy z opozície, ktorých nebudem osobne menovať, ako by
vládli," povedal Fico s tým, že by to bolo pre Slovensko nedobrým riešením.
Ako bývalý premiér chce Pellegrinimu držať chrbát a tlačiť na priority Smeru-SD. Ako šéf najsilnejšej
politickej strany na Slovensku naďalej plánuje garantovať jasnú proeurópsku orientáciu štátu.
"Urobíme všetko v koaličnej rade, ktorá sa stretne v krátkom čase, aby nový premiér mohol pánovi
prezidentovi priniesť nejaký návrh, ktorý bude riešiť, kto každý by mohol byť v novej vláde," uviedol Fico.
Šéf Smeru-SD sa spolieha na Pellegriniho profesionalitu, označil ho za osobného priateľa. "Budeme mu
všetci pomáhať," uistil.
Fico uznal, že s Kiskom mali v mnohých oblastiach rôzne názory, no v téme zahraničnej politiky sa
zhodli. "A ja budem stále politicky aktívny, možno sa čoskoro uvidíme na nejakej tlačovej konferencii,"
odkázal novinárom.
J. Marušiak: R. Fico si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv
Bratislava 15. marca (TASR) - Robert Fico (Smer-SD), ktorý doručil vo štvrtok prezidentovi SR
Andrejovi Kiskovi demisiu, si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv. Pre TASR to uviedol politológ
Juraj Marušiak.
Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).
Urobil tak potom, ako prijal demisiu doterajšieho premiéra Fica. "Zmena, ktorá sa udiala, sa stala
ústavnou cestou. Viem si predstaviť, že mnoho ľudí to neuspokojilo a väčšia časť voličov Most-Híd to
môže považovať za veľmi protichodný signál v porovnaní s tým, čo Most vyhlasoval niekoľko dní predtým.
Na druhej strane nevieme presne, aká bola neformálna časť dohôd na republikovej rade strany," povedal
Marušiak.
Politológ tvrdí, že požiadavka predčasných volieb "bola veľmi silná aj na premiéra." Podľa neho pri
tvorbe novej vlády sa budú musieť dohodnúť politické strany, ktoré sa budú podieľať na tvorbe vládnej
koalície. "Majú 79 podpisov a ostatné veci sú výsledkami personálnych dohôd. Možno dôjde aj k nejakým
posunom," dodal s tým, že existuje aj možnosť, že sa politické strany nedohodnú.
Marušiak pripomenul, že Pellegrini má za sebou "pomerne úspešné pôsobenie na čele NR SR, ale na
druhej strane má za sebou nie veľmi úspešné pôsobenie na poste ministra školstva, kde sa dostal do
konfliktu s akademickou obcou."
Výzvu politickým predstaviteľom podpísalo viac ako 140 osobností a aktivistov
Bratislava 15. marca (TASR) - Viac ako 140 slovenských osobností a aktivistov podpísalo výzvu
adresovanú politickým predstaviteľom k aktuálnej politickej situácii v krajine. V súvislosti s ňou a s
vyšetrovaním vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej
žiadajú kompetentných o naplnenie niekoľkých svojich požiadaviek. TASR o tom informovala
spoluautorka výzvy Zuzana Wienk.
Jednou z požiadaviek je odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora
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Dušana Kováčika, čím by sa obnovila stratená dôvera v dané inštitúcie. Dočasní zástupcovia by zároveň
mali byť vybratí v otvorenom procese s jasnými kritériami, pričom by mali mať preukázateľné skúsenosti,
vysokú odbornosť a morálny kredit. Vo výzve sa ďalej uvádza, že podobné hodnoty by mal mať aj človek,
ktorý by zasadol na post ministra vnútra.
Signatári sa na zodpovedné inštitúcie obracajú aj so žiadosťou o prijatie opatrení na ozdravenie
polície, prokuratúry a súdov. "Zástupcovia odborných organizácií medzi nami sú pripravení v krátkom
čase predložiť súbor návrhov pre také opatrenia a vstúpiť do dialógu o ich prijatí," píšu signatári. Tí tiež
žiadajú vedenie generálnej prokuratúry, aby zabezpečilo mimoriadny dohľad nad vyšetrovaním nielen
dvojnásobnej vraždy, ale aj prípadov, na ktoré novinár upozornil.
Výzvu podpísalo 145 osobností a aktivistov. Zastúpenie majú umelci, akademici, právnici, podnikatelia
či predstavitelia občianskej spoločnosti. Je medzi nimi napríklad umelecký šéf Divadla Astorka Marián
Amsler, sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová, riaditeľ
O2 Peter Gažík, bývalý sudca Ústavného súdu a Súdneho dvora EÚ Ján Klučka, riaditeľka Občan,
demokracia a zodpovednosť Šarlota Pufflerová, člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie
Juraj Rizman, právnička a zároveň riaditeľka Ligy za ľudské práva Zuzana Števulová, riaditeľka
neziskovej organizácie Centra pre filantropiu Zuzana Thullnerová, sociológ Michal Vašečka či občiansky
aktivista Pavol Demeš.
F. ŠEBEJ ODCHÁDZA Z PARLAMENTU, VZDAL SA MANDÁTU
Bratislava 15. marca (TASR) - František Šebej (Most-Híd) odchádza z parlamentu, vzdal sa mandátu
poslanca. Oznámil to na sociálnej sieti. Bližšie informácie zatiaľ neposkytol.
Líder Mosta-Híd Béla Bugár dopoludnia na tlačovej konferencii informoval, že podporu novej vláde
pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) podpísalo všetkých 14 poslancov Mosta-Híd, teda aj Šebej.
"Pánovi Františkovi Šebejovi v mene vedenia strany a poslaneckého klubu ďakujeme za dlhoročnú
prácu v NR SR, zároveň oceňujeme, že sa rozhodol zotrvať v strane Most-Híd," odkázala hovorkyňa
strany Klára Debnár.
František Šebej pôsobil ako predseda Zahraničného výboru NR SR. Z radov koalície patril napr. k
najväčším kritikom vystúpenia predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) v ruskej Štátnej dume. Šebeja v
parlamente nahradí starosta obce Vydrany László Balódi.
I. Korčok ministerské ambície nemá, M. Lajčák svoje pôsobenie nekomentuje
Bratislava 15. marca (TASR) - Štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok nemá ministerské
ambície. To, či bude v budúcej vláde pokračovať na poste štátneho tajomníka, je podľa neho na
rozhodnutí vlády. Pre TASR to povedal hovorca ministerstva Peter Susko.
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) nekomentoval, či je pripravený
pokračovať vo funkcii šéfa rezortu aj po rekonštrukcii vlády. Rozhodnutie Roberta Fica (Smer-SD) vníma
ako "krok, ktorého cieľom je stabilizovať situáciu na Slovensku".
Profil Petra Pellegriniho
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRBratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra
Petra Pellegriniho. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.
Peter Pellegrini sa narodil 6. októbra 1975 v Banskej Bystrici. Je absolventom Ekonomickej fakulty
banskobystrickej Univerzity Mateja Bela (UMB) - odbor financie, bankovníctvo, investovanie - a
Ekonomickej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.
V rokoch 2002 až 2006 pôsobil ako asistent poslanca NR SR. V parlamentných voľbách v roku 2006
bol prvýkrát zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za stranu Smer-SD.
V období rokov 2006-2010 pracoval vo funkcii predsedu Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie a
informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR, ktorého bol členom. Zároveň bol
členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a členom
Mandátového a imunitného výboru NR SR.
Poslancom NR SR sa stal aj v roku 2010 a pôsobil ako člen v parlamentom Výbore pre financie a
rozpočet a člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ.
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Do tretice bol zvolený za poslanca parlamentu aj v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012.
Stal sa štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR.
Tento post zastával do roku 2014. Keď prezident SR Andrej Kiska prijal 3. júla 2014 demisiu Dušana
Čaploviča, vymenoval Petra Pellegriniho do funkcie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Pôsobil v nej do 25. novembra 2014, kedy nahradil odstupujúceho Pavla Pašku (Smer-SD) vo funkcii
predsedu NR SR.
Po parlamentných voľbách v roku 2016 sa Pellegrini stal podpredsedom vlády pre investície a
informatizáciu. Takisto bol 7. marca 2018 dočasne poverený vedením rezortu kultúry namiesto Mareka
Madariča, ktorý sa vzdal svojej funkcie.
Pellegrini je podpredsedom strany Smer-SD a okresným šéfom strany v Banskobystrickom kraji.
BRIEF: R. FICO: NIKAM NEODCHÁDZAM, V POLITIKE BUDEM AKTÍVNY
Bratislava 15. marca (TASR) - Bývalý premiér Robert Fico (Smer-SD) chce byť ako predseda
Smeru-SD aktívny v politickom živote. Prezidenta SR Andreja Kisku, opozíciu i verejnosť uistil, že nikam
neodchádza. Kiskovi poďakoval za spoluprácu a budúcemu predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu
(Smer-SD) zablahoželal s tým, že mu bude držať chrbát.
Profil odstupujúceho premiéra Roberta Fica
Robert Fico na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 2017/foto: ÚV SRBratislava 15.
marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico podal demisiu. TASR v tejto súvislosti prináša jeho profil.
Predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Robert Fico sa narodil 15. septembra 1964 v Topoľčanoch.
V roku 1986 vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. V rokoch
1987-1988 absolvoval justičnú prax a justičné skúšky, odbornú kvalifikáciu pre výkon funkcie sudcu.
Profesionálne sa orientoval hlavne na oblasť trestného práva a problematiku ľudských práv.
Absolvoval postgraduálne štúdium (1988-1992) na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV)
v oblasti Trestné právo a získal titul kandidáta vied (CSc.). V roku 2002 sa habilitoval na docenta.
Pracoval na Právnickom inštitúte Ministerstva spravodlivosti SR ako vedecký pracovník v oblasti
trestného práva a v rokoch 1992-1995 ako zástupca riaditeľa inštitútu.
V rokoch 1994-2000 pôsobil Fico ako agent pre zastupovanie SR v konaní pred Európskym súdom
pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva.
Politické začiatky Fica sú spojené s Komunistickou stranou Slovenska (KSS, 1987-1990). Po vzniku
Strany demokratickej ľavice (SDĽ, 1990) sa stal jej členom a v rokoch 1996-1999 bol jej podpredsedom.
Potom, ako sa SDĽ stala súčasťou širokej koalície v prvej vláde Mikuláša Dzurindu, rozhodol sa Fico
založiť vlastnú stranu. Dňa 29. októbra 1999 predstavil nový politický subjekt s názvom Smer, stal sa jeho
predsedom a tento post v strane zastáva dodnes.
Poslancom slovenského parlamentu bol Fico od roku 1992. V predčasných parlamentných voľbách v
júni 2006 jeho strana zvíťazila so ziskom 29,14 percenta a Fico bol vymenovaný za predsedu koaličnej
vlády SR (Smer-SD, Slovenská národná strana - SNS, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
ĽS-HZDS).
Júnové parlamentné voľby v roku 2010 strana Smer-SD vyhrala s výsledkom 34,79 percenta hlasov,
Fico nezložil vládu, ako predseda opozičnej strany sa stal podpredsedom Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR).
V predčasných parlamentných voľbách 10. marca 2012 Smer-SD opäť zvíťazil so ziskom 44,41
percenta hlasov. Vznikla jednofarebná vláda, Fico sa stal jej predsedom.
Po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016 a v ktorých zvíťazila strana Smer-SD so
ziskom 28,28 percenta hlasov oprávnených voličov (49 poslaneckých kresiel), prezident SR Andrej Kiska
9. marca 2016 poveril Fica zostavením novej slovenskej vlády. Spolu so Slovenskou národnou stranou
(SNS), stranami Most-Híd a #Sieť podpísali dohodu o spoločnej koalícii pri vytvorení vlády SR.
V decembri 2013 oznámil Fico svoj záujem kandidovať na post prezidenta SR. Dňa 15. marca 2014 so
ziskom 28 percent hlasov postúpil do druhého kola prezidentských volieb. V ňom mu voliči odovzdali 40,6
percenta hlasov, čo nestačilo na víťazstvo (úspešnejší kandidát Andrej Kiska získal 59,4 percenta
hlasov).
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R. Fico podal demisiu, P. Pellegrini má poverenie zostaviť novú vládu
foto: Dalito.skBratislava 15. marca (TASR) - Robert Fico (Smer-SD) skončil vo funkcii predsedu vlády
SR. Svoju demisiu podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku. Abdikáciu podala aj jeho vláda,
ministri však budú vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.
Poverenie na jeho zostavenie si z rúk Kisku prevzal vicepremiér pre investície Peter Pellegrini
(Smer-SD). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový kabinet podporia.
Fico sa rozhodol abdikovať po dvojtýždňovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najskôr odstúpil z funkcie ministra kultúry Marek Maďarič
(Smer-SD), neskôr abdikáciu ohlásil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).
Republiková rada koaličnej strany Most-Híd však v pondelok (12.3.) prijala uznesenie, že buď sa s
partnermi dohodnú na predčasných voľbách, alebo odídu z koalície. Zároveň tam bola aj veta, ktorá dala
predsedníctvu mandát konať, ak sa situácia vyvinie inak. Po rozhodnutí Fica abdikovať sa tak bugárovci
rozhodli v koalícii zostať.
Fico svoj odchod podmienil troma požiadavkami: aby bol nový premiér nominovaný Smerom-SD, aby
prezident rešpektoval výsledky parlamentných volieb z roku 2016 a aby rešpektoval súčasnú koaličnú
zmluvu. Svojimi podpismi už vyjadrili budúcej vláde podporu všetci poslanci Mosta-Híd, Smeru-SD aj
SNS. Fico bude naďalej pôsobiť ako predseda Smeru-SD.
KDH hovorí o možnosti referenda, SMK o sklamaní Maďarov na Slovensku
Bratislava 15. marca (TASR) - Rozsiahlou rekonštrukciou vlády dôjde iba k zmene figúrok a pre
Slovensko sa tým nič nevyrieši, zhodujú sa mimoparlamentné KDH a SMK.
Nová vláda bude podľa nich pokračovať v doterajšej činnosti, len pod iným názvom, čo označili za
nevhodné. KDH preto ešte hovorí o možnosti referenda. SMK je zo situácie z posledných dní sklamaná.
Mimoparlamentné Progresívne Slovensko je za spoločnú opozičnú dohodu.
Šéf KDH Alojz Hlina tvrdí, že ľudia nemusia v tejto situácii cítiť úplnú beznádej. KDH hovorí o možnosti
referenda, na základe ktorého by došlo k skráteniu volebného obdobia. O tejto téme by sa preto podľa
neho malo debatovať v opozícii.
"Chceme sa o tom baviť s opozičnými kolegami," uviedol vo štvrtok Hlina na tlačovej konferencii.
Zatiaľ nevedel povedať, či si tento návrh opozícia osvojí. S jedným z jej predstaviteľov sa však už KDH
stretlo, o konkrétnych výstupoch však hnutie nechcelo nič bližšie povedať. KDH si stále stojí za tvrdením,
že najpoctivejším riešením sú v súčasnej politickej situácii predčasné voľby.
Štvrtkové rozhodnutie vládnych predstaviteľov o rozsiahlej rekonštrukcii vlády sa podľa SMK
negatívne dotýka aj Maďarov na Slovensku. "Pretože zotrvanie prepadnutej koalície umožnili politici
maďarskej vládnej strany porušujúc tak svoje vyhlásenie spred dvoch dní," povedala Helena Fialová z
SMK s tým, že to vyvolalo nespokojnosť aj v maďarskej spoločnosti na Slovensku. SMK dodáva, že chce
pokračovať v debatách so stranami demokratickej opozície o možnostiach budúcej spolupráce.
Progresívne Slovensko zase avizuje rokovania s najväčšou opozičnou stranou SaS o spoločnej
dohode demokratickej opozície. Tvrdí, že "momentálne sme v situácii, keď sa demokratické strany musia
povzniesť nad ideové či osobné spory s tým, že ľuďom treba ponúknuť jasný plán a dôveryhodnú
alternatívu".
BRIEF: A. KISKA: PETRA PELLEGRINIHO POVERÍM ZOSTAVENÍM NOVEJ VLÁDY
Prezident SR Andrej Kiska/foto: KP SRPrezident: P. Pellegriniho poverím zostavením novej vlády
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska poverí súčasného vicepremiéra Petra
Pellegriniho (Smer-SD) zostavením novej vlády, ak mu súčasný kabinet doručí demisiu. Vyhlásil to pred
novinármi potom, ako mu Pellegrini doniesol 79 podpisov poslancov podporujúcich nový kabinet.
Abdikáciu súčasného kabinetu príjme.
Prezident zároveň poukázal na to, že Ústava SR podmieňuje demisiu premiéra jedinou požiadavkou,
a tým je doručenie demisie. "Privítal by som, aby pri tak vážnom ústavnom úkone všetci konali iba na
základe ústavy. Zavolal som si preto dnes napoludnie lídrov koaličných strán, aby som im to pripomenul,"
povedal na margo podmienok, ktoré si pred podaním demisie kladie Robert Fico (Smer-SD).
Kiska uznal, že v súčasnosti neexistuje v NR SR väčšina 90 poslancov, ktorá by rozhodla o skrátení
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volebného obdobia a vyhlásení predčasných volieb. A neexistuje ani iná jednoduchá väčšina potrebná na
vládnutie. "Včera večer som prijal lídrov koaličných strán. Informovali ma, že vláda Roberta Fica je
pripravená podať demisiu. Zároveň vyjadrili vôľu pokračovať naďalej ako koaliční partneri. Informovali ma,
že majú podporu parlamentnej väčšiny k zostaveniu novej vlády pod vedením Petra Pellegriniho,"
rekapituloval prezident.
Zároveň konštatoval, že po dvoch týždňoch medzinárodnej hanby, masových protestov a popierania
politickej zodpovednosti sme opäť na začiatku. "Rozumiem tomu, že atmosféra za tieto dva týždne sa tak
vyhrotila, že ani demisia ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a Roberta Fica nemusí byť pre
verejnosť dostatočným signálom, aby ukončili protesty," dodal.
CELÉ VYHLÁSENIE PREZIDENTA ANDREJA KISKU
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRKandidátom Smeru-SD na premiéra je Peter Pellegrini
Bratislava 15. marca (TASR) - Kandidátom Smeru-SD na nového predsedu vlády je vicepremiér Peter
Pellegrini. Ten to oznámil potom, ako prezidentovi Andrejovi Kiskovi doručil podpisy 79 poslancov NR
SR, ktorí podporujú novú vládu po ohlásenej abdikácii šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD).
Podľa Pellegriniho o 14. hodine zasadne vláda, ktorá odobrí vlastnú demisiu. Následne o 14.30 hod.
by sa mal Pellegrini už aj s Ficom vrátiť ku Kiskovi. Prezident prijme abdikáciu Roberta Fica a do čela
vlády vymenuje Pellegriniho. "Je to nesmierne náročné a priznám sa, že som dve noci poriadne nespal.
Na druhej strane takúto ponuku som prijal a prijmem, ak má poverí pokusom zostaviť novú vládu
prezident SR," uistil Pellegrini.
Podľa jeho slov rozdelenie ministerstiev medzi Smerom-SD, SNS a Mostom-Híd by v novom kabinete
malo zostať zachované tak, ako je to v aktuálnej koaličnej zmluve. V kabinete však dôjde k personálnym
zmenám, tie ale Pellegrini zatiaľ nekonkretizoval. "Všetko uvidíme v nasledujúcich hodinách," uistil.
Pellegrini priznal, že v Smere-SD nebol jediný v hre o post nového premiéra. "Pre mňa je to obrovská
česť, ale aj obrovský záväzok, že nakoniec tú ponuku dali mne," poznamenal.
Na otázku, či bude vymenený aj policajný prezident Tibor Gašpar, Pellegrini odvetil, že je potrebné si
počkať na nového ministra vnútra a jeho návrhy. "Počkajme si, či sa dnes udeje to, čo sa udiať má a ak
áno, nastane proces rekonštrukcie vlády. Ak poverenie na jej zostavenie dostanem, tak je naším
záujmom, aby zmeny vo vláde nastali v priebehu dní, nie týždňov či mesiacov," dodal.
Svetové médiá: Ficova ponuka je zlý vtip, Fico stratil kontakt s realitou
O médiách.com: Svetové médiá: Ficova ponuka je zlý vtip, Fico stratil kontakt s realitou
I. Mikloš: B. Bugár ma neprekvapil, R. Fico sa zachoval zbabelo
Bratislava 15. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v súčasnej politickej situácii
zachoval ako zbabelec a ukázal svoju trúfalosť. Myslí si to bývalý minister financií Ivan Mikloš, ktorý
kritizuje Ficove podmienky prezidentovi v rámci jeho demisie.
Mikloš pre TASR povedal, že Fico má síce v tomto formálnu pravdu, keďže má stále za sebou väčšinu
v parlamente, no v situácii, v ktorej sa Slovensko nachádza, mu to príde nevhodné.
Exminister financií tvrdí, že vníma fakt, že prezident SR Andrej Kiska požadoval ako jednu z možností
rozsiahlu rekonštrukciu vlády. "A odchod Fica a Kaliňáka ňou formálne je, no je ňou aj v skutočnosti vo
svetle všetkého, čo v posledných dňoch a týždňoch vyšlo najavo, aj vtedy, ak ich nahradí niekto zo
Smeru-SD? Kto je tomu dnes ochotný veriť?" pýta sa Mikloš.
Je zvedavý, ako sa k tejto veci postaví verejnosť, keďže je podľa neho zjavné, "že to Fico s Kaliňákom
chcú vyriešiť tak, že vo všetkom, čo doteraz robili, chcú pokračovať, akurát pekne potichu a z úzadia".
Mikloša správanie Bélu Bugára (Most-Híd) v súčasnej politickej situácii nezaskočilo. "Žiaľ, Bugár ma
neprekvapil," uviedol. Odchod Lucie Žitňanskej (Most-Híd) z ministerstva spravodlivosti vníma ako fakt,
že "Bugár zrejme prekvapil ju". "A nie, neplánujem sa vrátiť do politiky," dodal Mikloš. Ten je v súčasnosti
poradcom ukrajinského premiéra.
SAV podporuje občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku
Bratislava 15. marca (TASR) - Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) a Rada Učenej
spoločnosti SAV podporujú občianske iniciatívy za zlepšenie situácie na Slovensku.
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"Bez mladých ľudí, ktorí by mohli dôverovať vlastnému štátu a jeho predstaviteľom, neexistuje
rozumná budúcnosť na Slovensku. Pozitívny rozvoj Slovenska, kultúrny vývoj národa, rast kvality života
občanov nie je možný bez vedy, výskumu a vzdelávania, ktoré dlhodobo nemajú na Slovensku adekvátnu
podporu," uvádza SAV vo svojom vyhlásení, ktoré TASR sprostredkovala Andrea Nozdrovická z referátu
pre komunikáciu a médiá SAV. Jedným z najvážnejších dôsledkov pretrvávajúcej situácie vo vzťahu k
vede, výskumu a vzdelávaniu je podľa SAV trvalý odchod mnohých mladých talentovaných ľudí za
štúdiom a tvorivou prácou do zahraničia. "Ak k existujúcim dôvodom pribudne aj strata dôvery vo vlastný
štát a vyženie ešte viac mladých ľudí zo Slovenska, kto bude tvoriť našu budúcnosť," pýta sa predseda
SAV Pavol Šajgalík a predseda Učenej spoločnosti SAV Peter Moczo.
Strata dôvery vo vlastný štát je podľa nich spôsobená aj pocitom bezmocnosti vo vzťahu k rozsiahlej
korupcii. "Podozrenia vo vzťahu k rozdeľovaniu eurofondov na vedu a výskum podčiarkujú potrebu
urgentného a dôveryhodného riešenia zo strany štátu a jeho volených predstaviteľov," uvádza sa v ich
spoločnom stanovisku. Aj preto vyzvali politikov na zodpovedné riešenie súčasnej krízy a na vytvorenie
podmienok pre obnovenie dôvery občanov v riadenie štátu v prospech demokracie, humanizmu a
pozitívneho rozvoja Slovenska.
ministerka Martina Lubyová/nominantka SNS/foto: MŠVVŠ SRM. Lubyová ani P. Gajdoš neuviedli, či
chcú pokračovať v novom vládnom kabinete
Bratislava 15. marca (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová
(nominantka SNS) a minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) zatiaľ neuviedli, či chcú pokračovať aj v
novom vládnom kabinete na svojich funkciách po tom, čo predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu
(14.3.) oznámil, že je pripravený podať demisiu.
"Ministerstvo školstva naďalej pokračuje vo svojej práci a napĺňaní agendy rezortu. Pre rozvoj
Slovenska je dôležitá stabilita vlády a funkčný parlament," uviedol pre TASR odbor komunikácie a
protokolu rezortu školstva.
Minister obrany Peter Gajdoš/SNS/foto: MO SRPodobné stanovisko má aj ministerstvo obrany.
"Stabilita vlády a parlamentu je pre rozvoj
Slovenska veľmi dôležitá. Rezort obrany ďalej plní svoje úlohy," poznamenala pre TASR hovorkyňa
Ministerstva obrany SR Danka Capáková.
M. Domin: Prezident by mal myslieť na to, že nová vláda musí získať dôveru
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nie je viazaný tým, že by si musel vybrať
nového predsedu vlády, avšak mal by myslieť na to, že vláda musí získať dôveru. Uviedol to pre TASR
ústavný právnik Marek Domin na margo stredajšieho (14.3.) vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica,
ktorý je pripravený podať demisiu.
Ústavný právnik pripomenul, že prezident nemusí formálne demisiu prijať. "Podľa mňa je to však málo
pravdepodobné, že by takýto krok urobil," povedal Domin.
"Podľa Ústavy SR má prezident voľnú ruku pri výbere predsedu vlády, čiže vyslovene nie je viazaný
nejakými podmienkami, avšak musí počítať s tým, že za predsedu vlády by mal vymenovať takú osobu, u
ktorej je predpoklad, že získa dôveru väčšiny poslancov NR SR," vysvetlil právnik s tým, že pri tomto
rozhodovaní má mať prezident na zreteli, či ide o osobu, ktorá by mohla teda získať podporu väčšiny
parlamentu. Domin predpokladá, že pokiaľ by Fico prezidentovi garantoval, že nová osoba na čele vlády
by mala takúto podporu, Kiska by nového predsedu vlády vymenoval.
B. Bugár: Prezident súhlasil, že nového premiéra nominuje Smer-SD
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska na stredajšom (14.3.) rokovaní s koaličnými
lídrami súhlasil, že nového predsedu vlády bude po abdikácii Roberta Fica (Smer-SD) nominovať strana
Smer-SD. Novinárom to povedal šéf Mosta-Híd Béla Bugár.
"Zároveň, aby neboli pochybnosti, budúca nová vláda musí mať väčšinu v parlamente," deklaroval
Bugár.
To, aby nového premiéra nominoval práve Smer-SD, je jedna z podmienok Ficovej abdikácie. Ďalšie
dve sú, že Kiska bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a bude rešpektovať výsledky
parlamentných volieb z roku 2016, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Bugár zároveň informoval, že Kiska súhlasí s podmienkou Fica, aby nového premiéra nominoval
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Smer-SD.
podpredseda NR SR/predseda MOST-HÍD/foto: archív MOST-HÍDB. Bugár: Všetkých 14 našich
poslancov podpísalo podporu novej vláde
Bratislava 15. marca (TASR) - Všetkých 14 poslancov Mosta-Híd podpísalo podporu novej vláde,
ktorá vznikne po demisii Roberta Fica (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to oznámil líder Mosta-Híd Béla
Bugár s tým, že jeho strana vie, čo robí a ako robí, že takýto postup môže napätie v spoločnosti znížiť a
je to tiež ústretový krok voči požiadavkám organizátorov protestov. Bugár tu zdôraznil, že jeho strana
zotrvaním v koalícii po rozhodnutí premiéra abdikovať koná plne v súlade s uznesením republikovej rady.
"Ja som v pondelok (12.3.) po republikovej rade prečítal uznesenie, ale niektorí počúvali len prvé dve
vety. Tretia veta hovorí, že predsedníctvo má mandát v prípade ďalšieho vývoja konať bez nutnosti zvolať
republikovú radu. Táto veta teda hovorí, že ak nastane zmena vo vývoji, predsedníctvo môže rozhodnúť.
A včera aj rozhodlo, keďže premiér ponúkol svoju demisiu," vysvetľoval Bugár.
Podľa jeho slov Fico ešte minulý týždeň abdikáciu kategoricky odmietol. "Na republikovej rade boli aj
otázky, že ak by k tomu náhodou došlo, či demisia je v tretej vete obsiahnutá. Aj Lucia Žitňanská
vysvetľovala delegátom, že v tejto vete je zahrnutá aj demisia. V súvislosti s jej rozhodnutím
nepokračovať v novej vláde poznamenal, že to bola dohoda v koalícii.
Napriek tomu viacero predstaviteľov Mosta-Híd doteraz novinárom hovorilo, že možnosťou sú len
predčasné voľby alebo povalenie vlády. Medzi nimi bol aj predseda poslaneckého klubu Gábor Gál. "My
sme hovorili, že rekonštrukcia vlády neprichádza do úvahy, požiadavka bola, že musí odstúpiť aj premiér.
Tiež som povedal, že toto je iná situácia, o ktorej bude rokovať naše predsedníctvo," poznamenal.
Na otázku, či si Bugár nemyslí, že Fico aj po abdikácii bude v skutočnosti riadiť kabinet naďalej,
odpovedal protiotázkou. "Myslíte si, že nový premiér bude nesvojprávny?" pýtal sa. Či okrem abdikácie
premiéra žiadal Most-Híd aj odstúpenie policajného prezidenta, Bugár priamo neodpovedal. "Vždy
budeme hovoriť o tom, čo momentálne považujeme za dohodnuté," uistil.
Nezaradený poslanec Zsolt Simon, ktorý po voľbách z Mosta-Híd odišiel, svojim bývalým
spolustraníkom odkázal, že sa stávajú spoluzodpovednými za kauzy tejto vlády. "Smer-SD sa nezmenil,
len sa presunuli figúrky. Robert Fico a Robert Kaliňák budú naďalej riadiť všetko, ale po novom cez
figúrky. Každý jeden z vás - členov strany Most-Híd, sa stávate spoluzodpovednými za kauzy tejto vlády,
za stav našej krajiny," uviedol.
Na bývalých kolegov tiež apeluje, aby pozastavili svoje členstvo v strane. "Žiadna dotácia pre obec,
žiadna výmena tabúľ nemôže zmariť nádej našich detí, aby mohli žiť v krajine, kde sa nebudeme musieť
báť o ich životy. Kde nevládne korupcia a klientelizmus. Kde štát chráni svojich občanov a neexistujú
`naši ľudia' a kde mafia nemá žiadnu šancu byť súčasťou vládneho systému. Kde štátne inštitúcie
pomáhajú občanom a nie ich šikanujú. Kde objednávateľ vraždy a ani vrah nebehá po uliciach," dodal
Simon s tým, že sa ako Maďar hanbí za to, čo Maďari vo vláde robia, a hlavne za to, že ešte stále sú jej
súčasťou.
I. Radičová: Klásť si pri demisii podmienky nemá žiaden právny základ
Bratislava 15. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska je viazaný ústavou a tá pri demisii predsedu
vlády o žiadnych podmienkach nehovorí ani v náznaku. Demisia sa podáva a prezident je následne
viazaný len tým, či prípadná nová vláda má podporu jednoduchej väčšiny v parlamente. Pre TASR to
uviedla expremiérka Iveta Radičová v reakcii na rozhodnutie šéfa kabinetu Roberta Fica (Smer-SD)
podať demisiu za určitých podmienok.
"Klásť si v tejto situácii podmienky nemá žiaden základ ani podklad v našom právnom systéme. To je
pohľad striktne ústavný. Ten druhý pohľad je, aká je tu ponuka a návrh na riešenie politickej krízy," myslí
si.
Podľa Radičovej je spoločnosť dlhodobo polarizovaná, nedôvera v základné demokratické inštitúcie je
nesmierne veľká a silná. "Obnovenie dôvery spôsobom - predčasné voľby alebo odchádzame z koalície
rovná sa zachovanie koalície s novým personálnym obsadením - je absurdné," odkázala na adresu
Mosta-Híd.
Radičová tvrdí, že Most-Híd mal od začiatku jasne komunikovať aj takúto možnosť. "Postavím a
poviem, že je tu aj tretia možnosť, a neskrývam sa za vetu, ktorá môže znamenať čokoľvek. To nie je
férové správanie," uviedla.
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Na margo rozhodnutia ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) nepokračovať v novej
vláde Radičová podotkla, že z hľadiska jej predchádzajúcich vyjadrení je tento jej postoj ku vzniknutej
situácii logickým vyústením.
Radičová zároveň apelovala na dôrazné vyšetrenie brutálnej úkladnej vraždy novinára a jeho
snúbenice, pričom poukázala aj na zverejnené informácie o možnej previazanosti mafie na úrad vlády.
"Dlhodobo sme svedkami politiky založenej na arogancii a šírení nenávisti. Spoločnosť je naozaj rozbitá a
plná napätia. Ak sa má politik postaviť k tejto situácii čelom a má záujem o stabilizáciu spoločnosti, tak
jediná cesta je obnovenie dôveryhodnosti demokratických inštitúcií vrátane dôveryhodnosti politických
strán. Teda obmena osôb nie je dostačujúca," dodala.
Predseda vlády Robert Fico v stredu (14.3.) večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po
rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu
bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch
strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Premiér sa
domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám,
sprevádzal by ich chaos a nestabilita.
L. Žitňanská urobila múdro, že nebude pokračovať v budúcej vláde, tvrdí F.Šebej
Bratislava 15. marca (TASR) - Rozhodnutie Lucie Žitňanskej nepokračovať v budúcej vláde ako
ministerka spravodlivosti je múdrym krokom, tvrdí to František Šebej z Mosta-Híd.
Novinárom však stále nepovedal, ako sa v súčasnej politickej situácii zachová on. "Potrebujem ešte
čas, keď k niečomu dospejem, informujem o tom najprv svojich kolegov," uviedol Šebej pre TASR s tým,
že žiada o pochopenie.
Ten sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a
to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".
"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením,"
povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej vtedy odvetil, že
by to záviselo od toho, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým
nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.M. Domin:
Ak premiér podá demisiu, musí tak urobiť celá vláda
Ak premiér Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu, musí to isté urobiť vláda ako celok. Prezident Andrej
Kiska by túto vládu následne poveril vykonávaním funkcií ďalej, pokiaľ sa nevymenuje nový kabinet. Pre
TASR to uviedol ústavný právnik Marek Domin s tým, že ak bude existovať dohoda na novom zložení
vlády, tak by to mohlo prebehnúť v jednom akte.
"To znamená, že ak by prezident akceptoval podmienky premiéra Roberta Fica, tak by mohol
vymenovať hneď novú vládu a tá by sa potom musela ešte uchádzať o dôveru v Národnej rade SR,"
vysvetlil.
Prevzatie moci prezidentom podľa jeho slov v tomto prípade neprichádza do úvahy. Kiska by mal totiž
vymenovať tú istú vládu, ktorá podá demisiu. "V ústave je uvedené, že ak prijme demisiu, poverí tú vládu
vykonávaním funkcií až do vymenovania novej vlády," skonštatoval. Teoreticky môže prezident podľa
ústavného právnika za predsedu vlády vymenovať aj niekoho iného, ale musí počítať, že nová vláda musí
získať dôveru v parlamente. "Je málo pravdepodobné, že by vymenoval za predsedu vlády niekoho, kto
by nemal zaručenú dôveru u väčšiny poslancov," podotkol.
Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.
M. Vašečka: Zo strany premiéra ide o šikovný machiavelistický ťah
Zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ide o šikovný machiavelistický ťah, pretože prenáša
zodpovednosť za prípadnú ďalšiu krízu na prezidenta SR Andreja Kisku. Myslí si to sociológ Michal
Vašečka.
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"Fico spĺňa podmienky, ktoré kládol prezident na základnú reštrukturalizáciu vlády a prípadný odchod
tých, voči ktorým sú závažné obvinenia. Aj minister vnútra Robert Kaliňák, aj premiér sú tak preč a za
prípadnú nestabilitu zodpovedá prezident, ktorý by prípadne neakceptoval takýto návrh," povedal pre
TASR Vašečka. Podľa neho na druhej strane, na Slovensku nie je zvykom, že by si odstupujúci premiér
mohol dávať nejaké podmienky. "Prezident tak na žiadne podmienky nemusí prihliadať," povedal
sociológ.
P. Baboš: B. Bugár do istej miery cúvol, ale to už bude musieť vysvetľovať on
Šéf Mosta-Híd Béla Bugár v súčasnej politickej situácii do istej miery cúvol. Povedal to politológ Pavol
Baboš v reakcii na Bugárovo tvrdenie, že si váži rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podať
demisiu.
"Ale to už bude musieť ľuďom vysvetľovať on," povedal Baboš s tým, že "v pondelok predsa Bugár
hovoril o chcení rokovať o predčasných voľbách s tým, že ak sa to nepodarí, Most-Híd odíde z koalície".
Takáto rekonštrukcia vlády je podľa Baboša pokračovanie tej istej koalície. Je preto zvedavý, ako to
prijme verejnosť.
Či premiérovo rozhodnutie odstúpiť z funkcie upokojí situáciu, nevedel Baboš naisto povedať.
Upozornil však, že vo vnímaní verejnosti je kľúčový aj post ministra vnútra, z ktorého odchádza Robert
Kaliňák (Smer-SD). "Pretože ak tento rezort bude mať opäť Smer-SD, stále budú voči tomu ľudia
skeptickí, a to najmä v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice," dodal
Baboš.
Nový premiér by mal vzísť z dvojice P. Kažimír a P. Pellegrini
Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu/Smer-SD/foto: archív ÚPVII
SRBratislava 14. marca (TASR) - Nový predseda vlády by podľa informácií TASR mohol vzísť z dvojice
Peter Kažimír (minister financií) a Peter Pellegrini (vicepremiér pre investície a informatizáciu). Kreslo sa
uvoľní, keď Robert Fico (Smer-SD) podá demisiu. Oznámil, že je pripravený to urobiť, ak prezident SR
Andrej Kiska splní jeho podmienky.
V novej vláde, ktorá bude musieť v parlamente opäť žiadať o dôveru, už nemá sedieť Robert Kaliňák,
ktorý oznámil demisiu ešte pred Ficom. Ešte skôr z vlády odišiel Marek Maďarič, ktorý po vražde novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice odstúpil z funkcie ministra kultúry.
Ako Kaliňákova nástupkyňa sa spomína štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková. V médiách
sa objavilo aj meno Martina Glváča, ktorý ale povedal, že mieni zostať v parlamente. Pri poste ministra
kultúry zaznievali tri mená - Dušan Jarjabek, Ján Podmanický a Erik Tomáš, ktorý by mal byť aj
najhorúcejším kandidátom na tento post.
Minister financií SR Peter Kažimír (Smer-SD) počas rokovania NR SR 2017/foto:TASR - Martin
BaumannZmena určite nastane na ministerstve spravodlivosti. Lucia Žitňanská (Most-Híd) sa totiž
rozhodla v budúcej vláde, ktorá má vzniknúť po Ficovej demisii, nepokračovať. Jej stranícky kolega,
minister životného prostredia László Sólymos TASR potvrdil, že ak by ho strana opäť nominovala, išiel by
do rezortu. Najskôr však treba novú vládu vytvoriť a tá musí získať podporu väčšiny v parlamente.
Ministerka L. Žitňanská nebude pokračovať v budúcej vláde
Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Mosta-Híd Lucia Žitňanská nebude pokračovať v budúcej
vláde. Uviedla to pre TASR vo svojom stanovisku po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) oznámil,
že podá demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.
Lucia Žitňanská,ministerka spravodlivosti SR/MOST-HÍDfoto: MS SR"Postoj ministerky Lucie
Žitňanskej, že nestačí len odchod ministra vnútra, ale musí prísť aj k zmene na poste premiéra, bol
verejne známy. Súhlasí preto aj s dnešným rozhodnutím predsedníctva strany Most-Híd. V budúcej vláde
sa rozhodla už nepokračovať," píše sa v stanovisku, ktoré poskytol Žitňanskej hovorca Peter Bubla.
"Vzhľadom na ďalší vývoj a vznik novej situácie predsedníctvo strany na základe mandátu od
Republikovej rady odsúhlasilo navrhnuté riešenie súčasnej politickej situácie, pričom sa s ním stotožnil aj
celý poslanecký klub Mosta-Híd," informovala o záveroch predsedníctva hovorkyňa Mosta-Híd Klára
Debnár.
S odstúpením Roberta Fica vzniká podľa strany priestor na upokojenie atmosféry v spoločnosti a
krajine. "Vznikla príležitosť na vytvorenie novej dôveryhodnej vlády s novým premiérom na jej čele.
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Úlohou nového premiéra s novou zodpovednosťou bude upokojenie situácie. Most-Híd je pripravený na
konštruktívnu debatu o budúcnosti krajiny," doplnila.
F. Šebej aktuálnu situáciu zatiaľ nekomentuje, na odpoveď si chce dať čas
František Šebej z Mosta-Híd nateraz nechce komentovať aktuálnu politickú situáciu. Tvrdí, že sa k nej
vyjadrí neskôr. "Odpoviem na to neskôr, majte, prosím, pochopenie," napísal v SMS odpovedi TASR v
stredu večer.
Šebej sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a
to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".
"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením,"
povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej odvetil, že by to
záviselo na tom, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To
počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.
V. Remišová: Vyzývame prezidenta, aby neprijal Ficove podmienky
Hnutie OĽaNO vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby neprijal podmienky premiéra Roberta Fica
(Smer-SD), ktorými šéf vládneho kabinetu podmieňuje svoju demisiu. Výmena figúrok totiž na obnovu
dôvery v štát a jeho inštitúcie nestačí, najpoctivejším riešením sú predčasné voľby. Vyhlásila to
predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová v reakcii na premiérovo rozhodnutie ohľadom demisie.
"Vyzývame pána prezidenta, aby podmienky Roberta Fica neprijal. Pretože ak ľudia stratili dôveru v
štát a jeho inštitúcie, na obnovenie tejto dôvery je najpoctivejším riešením dať opäť ľuďom príležitosť
rozhodnúť," povedala Remišová, podľa ktorej na obnovenie dôvery výmena figúrok nestačí. "Je jedno, či
na poste premiéra bude Robert Fico, alebo jeho figúrka, pretože Robert Fico ostáva predsedom Smeru.
Všade vidíme prepojenia na Smer," uviedla.
Fico týmto rozhodnutím podľa Remišovej hovorí ľuďom, že sú v podstate svojprávni. "Akoby si
nevedeli vybrať alternatívu," poznamenala Remišová. Je podľa nej absurdné, aby dnes premiér tvrdil, kto
bude vo vláde a s kým. "Takto sa k ľuďom nemôže správať," vyhlásila a zdôraznila, že za súčasnú krízu a
stav spoločnosti môže v prvom rade vládna koalícia, nie médiá ani opozícia.
Kritizovala aj predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. "Tvrdil ľuďom, že ide rokovať o predčasných voľbách.
Teraz sa zdá, že už predčasné voľby nie sú v hre. Béla Bugár zradil ľudí a táto vládna koalícia zradila ľudí
na námestiach," uzavrela.
V. Hřích: Krok, ktorý spravil R. Fico, možno nikto nečakal
Krok, ktorý spravil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), možno nikto nečakal. Myslí si to Václav
Hřích z agentúry AKO s tým, že odsunul riešenie situácie.
"Existuje reálna možnosť, že ak prezident Andrej Kiska spraví tak, ako ho žiada premiér, že mu dá
demisiu a on na základe toho poverí niekoho, koho on predloží, de facto bude vláda pokračovať. Tak
všetci tí, ktorí žiadali zmenu vlády, spokojní nebudú," povedal pre TASR Hřích. Otázne podľa neho je, či
to budú brať ľudia ako dočasný úspech a budú pokračovať v zhromaždeniach, alebo si povedia, že to tak
má byť. "Veľa napovie piatok (16.3.)," myslí si. Organizátori zhromaždení za slušné Slovensko práve na
tento deň ohlásili zhromaždenia, ktoré sa majú konať naprieč celým Slovenskom, ale aj vo svetových
metropolách.
Hřích pripomenul, že na základe najnovšiemu prieskumu agentúry Focus názory ľudí na to, či má
vláda odstúpiť, alebo či má ostať iba v zmenenej podobe, sú zhruba vyrovnané. "Tak zhruba pre polovicu
respondentov je to nedostatočné, keďže tí žiadajú úplnú výmenu. Avšak pre druhú polovicu je to
dostatočné. Názory teda zostanú rozdelené," povedal. Podľa neho bude veľa závisieť od toho, že ako to
celé dopadne, teda či reálne k zmene dôjde, alebo nie. "Všetko to závisí od rozhodnutia prezidenta,"
doplnil Hřích.P. Žiga: R. Fico ukázal, že mu na krajine záleží viac ako na funkcii
Robert Fico svojím rozhodnutím ukázal, že na prvom mieste myslí na stabilitu Slovenska a že mu na
krajine záleží oveľa viac ako na funkcii. Uviedol to minister hospodárstva a podpredseda Smeru-SD Peter
Žiga v reakcii na rozhodnutie premiéra podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho
požiadavky.
"Je to historicky prvý premiér, ktorý dokázal urobiť takéto vážne rozhodnutie. Bolo by nezodpovedné
odovzdať krajinu do rúk amatérskej opozície," doplnil Žiga.
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Predseda vlády Robert Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Keď premiér podá demisiu, mimoriadna schôdza v pondelok nebude
Pokiaľ premiér Robert Fico (Smer-SD) odstúpi z funkcie ako avizoval, v pondelok (19.3.) mimoriadna
schôdza Národnej rady SR nebude. Nebude totiž koho odvolávať, pripomenuli predstavitelia opozície,
ktorí schôdzu iniciovali. Na mimoriadnom rokovaní sa chceli pokúsiť vysloviť nedôveru šéfovi kabinetu,
čím by padla celá vláda. Premiérovou demisiou sa tak stane aj bez schôdze.
Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi, a teda aj celej vláde, prišiel po vražde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a po zverejnení Kuciakovho nedokončeného
článku. V tom zavraždený novinár píše aj o údajnom prepojení vládnych politikov na kalábrijskú mafiu.
Opozícia vyhlásila, že premiérovi a vláde nedôverujú, že kabinet stratil legitimitu.
Po vražde a zverejnených informáciách sa situácia skomplikovala aj vo vládnej koalícii, kde pokračuje
kríza. Most-Híd žiadal hlavu ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), ktorý napokon po niekoľkých
dňoch odstúpil. To už Mostu-Híd nestačilo a rozhodol, že chce predčasné voľby. Hovoril, že ak sa na nich
s koaličnými partnermi nedohodne, odíde z koalície.
Koalícia hľadala riešenie a predseda vlády Robert Fico napokon v stredu oznámil, že je pripravený
podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri
podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať
koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia
efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Ľ. Blaha: Ak vo vláde nebude R. Fico rozhodujúci hráč, nepodporím ju
Ak v novej vláde nebude Robert Fico (Smer-SD) rozhodujúcim hráčom, poslanec Smeru-SD Ľuboš
Blaha nevidí dôvod ju podporovať. Povedal to pre TASR s tým, že aj po odchode Fica musí mať kabinet
ľavicový potenciál.
Na avizovanú demisiu Fica sa preto Blaha díva rozpačito. "Ja plne stojím za Robertom Ficom, je to
pre mňa garancia ľavicovej vlády. Ak bude on rozhodujúci hráč, tak OK, ak to tak nebude, nevidím dôvod
podporovať takúto vládu. Musím mať pocit, že on riadi kabinet," vysvetlil svoj postoj Blaha.
Ak by sa vláda politicky presúvala do centristicko-liberálnych polôh, Blaha s tým bude mať problém.
"Ak mi ale dá Robert Fico garancie, že ostane ľavicová, budem ju podporovať. Musím sa s ním stretnúť,"
dodal.
Podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž tvrdí, že jeho strana týmto krokom vyšla v
ústrety koaličnému partnerovi. "Ako by v tejto atmosfére vyzerali predčasné voľby? Viete si predstaviť,
aké by mohli byť konfrontačné? Videli sme, že sa mobilizovala aj naša základňa," konštatoval.
Podľa jeho slov to, čo sa na Slovensku deje, nie je nič nezvyčajné. "To, čo potrebujeme, je, aby
verejnosť dostávala skutočne pluralitné informácie o tom, čo sa deje a nielen politicko-aktivistické výstupy
s cieľom povaliť vládu," uzavrel.Rekonštrukcia vlády situáciu nerieši, zhodli sa mimoparlamentné KDH,
PS a SPOLU
Demisia predsedu vlády SR už nestačí, naozajstným riešením súčasnej politickej situácie a reálnym
krokom k obnoveniu dôvery verejnosti vo vlastný štát sú predčasné voľby. V reakcii na ponuku Roberta
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Fica odstúpiť z postu premiéra, ak bude pokračovať súčasná vládna koalícia, sa na tom zhodli
mimoparlamentné strany.
KDH naďalej zastáva názor, že by sa mali konať predčasné parlamentné voľby. "To je poctivé riešenie
pre Slovensko, nie údajná rekonštrukcia vlády," zdôraznili vo svojom vyhlásení kresťanskí demokrati.
V rovnakom duchu hovorí aj Progresívne Slovensko (PS). "Rekonštrukcia vlády uvrhne Slovensko do
ešte hlbšej krízy, s nebezpečnými dôsledkami pre dôveru ľudí v demokratický štát," tlmočil názor strany
riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič. Odvoláva sa i na aktuálny prieskum, v ktorom až 43
percent opýtaných preferuje koniec súčasnej vládnej koalície.
SPOLU - občianska demokracia sa vo svojej kritike zameriava na Most-Híd, pristúpenie bugárovcov
na rekonštrukciu vlády považuje za škodlivé pre Slovensko. "Personálne zmeny v súčasnej vláde nie sú
dostatočné. Krajina potrebuje hlboké systémové zmeny, no vláda na čele so Smerom tieto zmeny
nemôže uskutočniť," uviedla hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková.
Anton Hrnko (SNS) počas 11. schôdze Národnej rady SR./foto: TASR - Michal SvítokA. Hrnko:
Premiér nám dal možnosť nadýchnuť sa, získavame novú silu
Bratislava 14. marca (TASR) - Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), podať demisiu, dáva
koaličným partnerom možnosť nadýchnuť sa, myslí si podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS)
Anton Hrnko.
"Získavame tým novú silu na plnenie vládneho programu, ktorý si táto koalícia stanovila v roku 2016,"
povedal Hrnko. Ten predpokladá, že do riadnych volieb by už nemuseli v koalícii vznikať "sporné
problémy".
SNS je so svojimi ministrami vo vláde spokojná, Hrnko tvrdí, že nevidí dôvod, aby sa na
ministerstvách obrany, školstva a pôdohospodárstva menili.
"Štvrtkové rozhodnutie premiéra vnímam ako jeho gesto voči požiadavkám Mostu-Híd, " povedal prvý
podpredseda SNS Jaroslav Paška, ktorý preto verí v ďalšie fungovanie vládne koalície. Bugár a Fico
podľa neho našli kompromis, "hoci sa dlho rozchádzali v riešení súčasnej situácie".
Obsadenie postov na čele ministerstiev vnútra, spravodlivosti či kultúry bude podľa neho vec
vnútorných diskusií. Paška predpokladá, že by mali ostať tým politickým stranám, ktoré im v súčasnej
koalícii šéfovali doteraz.
N. Blahová: Vláda nepočúva hlas ľudí, výmena figúrok nestačí
Vláda nepočúva hlas ľudí, ktorí žiadajú pád vlády a predčasné parlamentné voľby. Občanom iba
výmena figúrok nestačí. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová v reakcii na
vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý oznámil, že je pripravený podať demisiu, ak prezident
SR Andrej Kiska splní jeho podmienky. "Táto vládna kríza nie je o výmene figúrok. Stali sme sa
svedkami, že Robert Fico navrhuje výmenu figúrok. Vláda ale nie je o ňom, ale o štruktúrach
prerastených do každého kúta štátu. Nemôže to stačiť nám ani občanom a rozhodne im to nestačí,"
vyhlásila Blahová. SaS považuje za úbohé, že sa Fico znížil k vydieraniu prezidenta. "Prezident má silný
mandát, je priamo volený občanmi a je to jeho rozhodnutie, ako naloží s demisiou premiéra," zdôraznila
Blahová. Komentovala aj správanie Mosta-Híd, ktorý dosiaľ oficiálne žiadal predčasné voľby a hrozil
odchodom z koalície, ak sa na nich s partnermi nedohodne. Zmenu postoja označila Blahová za
páchanie verejnej samovraždy.
P. Kresák: Avizovaná demisia R. Fica je veľký úspech, sme spokojní
Stalo sa to, v čo nikto nedúfal, sme spokojní. Pre TASR to uviedol poslanec koaličného Mostu-Híd
Peter Kresák v reakcii na slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý pripustil svoju demisiu za
určitých podmienok. Kresák uznáva, že uznesenie republikovej rady Mostu-Híd hovorilo buď o
predčasných voľbách alebo o odchode z koalície. "Toto uznesenie bolo jednoznačné, ale človek musí
počítať s nejakým vývojom. Republiková rada zmocnila predsedu Bélu Bugára a predsedníctvo
Mostu-Híd, aby na zásadné zmeny reagovali. A stalo sa to, v čo nikto nedúfal. Toto je zásadná zmena. Je
to dokonca viac, ako hovoril prezident Andrej Kiska, keď spomínal rekonštrukciu vlády," povedal Kresák s
tým, že avizované odstúpenie Fica je veľký úspech. Týmto scenárom sa podľa jeho slov zaoberalo nielen
stranícke predsedníctvo, ale aj poslanecký klub Mostu-Híd. "Bolo to odobrené jednomyseľne. Je to cesta,
ktorá má viesť k upokojeniu situácie," dodal.
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Boris Kollár/foto: hnutia SME RODINA - Boris KollárB. Kollár: Demisia premiéra už ľuďom možno
nebude stačiť
Bratislava 14. marca (TASR) - Demisia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už verejnosti možno
stačiť nebude. Myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, podľa ktorého by bolo lepšie, keby sa
konali predčasné voľby.
"Keď chceme obnoviť dôveru v štát, mali by rozhodnúť ľudia a nie politici či oligarchovia v zákulisí. Za
nás by bolo najčistejšie, keby to odovzdali do rúk ľuďom," povedal v reakcii na vyjadrenie premiéra, že
ponúka svoju demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.
Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky. "Je to drzé. Prezidentovi sa
podmienky nedávajú," vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. Kollár tiež povedal, že podľa informácií, ktoré
sa šíria, by Fica mohol nahradiť Peter Pellegrini.
Predseda vlády Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR
Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového
premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných
volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.
Súčasná vládna koalícia by v predčasných voľbách stratila väčšinu
Bratislava 14. marca (TASR) - Ak by sa najbližší víkend konali predčasné parlamentné voľby, súčasná
vládna koalícia by získala iba 61 mandátov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry
FOCUS.
V prieskume zaznamenal najväčší prepad vládny Smer-SD. Naopak, najväčší nárast Kotlebova ĽSNS.
Smer-SD by volilo 20,2 percenta opýtaných, oproti prieskumu v januári je to pokles o viac ako päť
percent. Druhý najväčší počet hlasov by získala SaS (14 percent), na treťom skončilo OĽaNO so ziskom
10,4 percenta hlasov, rovnaký výsledok zaznamenalo aj hnutie Borisa Kollára Sme rodina.
ĽSNS si oproti januárovému prieskumu polepšila o dve percentá, s aktuálnym ziskom 10,1 percenta
by skončili Kotlebovci na piatom mieste. Nasleduje SNS s 10 percentami. Do parlamentu by sa dostalo aj
KDH, kresťanských demokratov by volilo sedem percent opýtaných, a taktiež Most-Híd so ziskom 5,6
percenta hlasov.
Naopak, brány NR SR by ostali zatvorené pre SMK (4,1 percenta) a KSS (1,5). Len o niečo málo ako
jedno percento získali v prieskume aj novoetablované strany - Progresívne Slovensko (PS) by volilo 1,4
percenta voličov, SPOLU - občiansku demokraciu 1,1 percenta opýtaných.
Na voľbách by sa zúčastnili takmer dve tretiny opýtaných (63,7 percenta), voliť by, naopak, nešlo 21,8
percenta respondentov a nerozhodnutých bolo 14,5 percenta opýtaných. Agentúra FOCUS uskutočnila
prieskum v dňoch 7.3. - 13.3.2018 formou osobného dopytovania. Zúčastnilo sa na ňom 1012
respondentov.
J. Marušiak: Premiérovo rozhodnutie odstúpiť, môže situáciu upokojiť len sčasti
Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odstúpiť z funkcie prišlo ako gesto neskoro. Tvrdí to
politológ Juraj Marušiak. Ficovo odhodlanie však chápe ako signál, že súčasné strany vládnej koalície sa
do predčasných volieb nehrnú.
"Lebo ich štartovacia čiara by nebola zrejme najlepšia," uviedol Marušiak. Snahu zabrániť predčasným
voľbám preto chápe ako opodstatnenú. Upokojiť situáciu v spoločnosti to môže podľa neho iba sčasti.
Vyjadrenie šéfa Mosta-Híd Béla Bugára, že si Ficovo rozhodnutie váži, Marušiak označil za "veľmi
okrúhle a v podstate môže byť interpretované ako cúvnutie". "Bugárova situácia nie je jednoduchá, má
problém s vlastnou stranou a uvidí sa, čo uspokojí jeho a čo uspokojí poslancov Mosta-Híd a ministrov
tejto strany vo vláde," povedal Marušiak. Nová vláda bez Roberta Fica by mohla byť podľa Marušiaka iná,
upozorňuje však, že Smer-SD nikdy nemal niečo takéto odskúšané. Je zvedavý, ako dlho bude schopná
žiť.
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Prezident SR Andrej Kiska/foto: archív KP SRPrezident: Potvrdil stretnutie s koaličnými lídrami
Bratislava 14. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska potvrdil stredajšie stretnutie s predsedami
koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Tí ho informovali o ich návrhu riešenia politickej krízy na
Slovensku. Taktiež mu oznámili, že prinesú minimálne 76 podpisov poslancov Národnej rady, ktorí budú
podporovať návrh riešenia vládnej koalície. Pre TASR to uviedol hovorca prezidenta Roman Krpelan.
Neuviedol však, či s týmto krokom prezident súhlasí a či bude akceptovať tri podmienky, ktoré stanovil
predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Ten v stredu oznámil, že je pripravený podať demisiu už vo
štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že
nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky
parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Fico sa domnieva, že ak by
v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a
nestabilita.
R.Fico je pripravený už vo štvrtok podať demisiu, má tri podmienky
Robert Fico na summite Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých 2017/foto: ÚV SRBratislava 14.
marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie. Na
stredajšej tlačovej konferencii to oznámili lídri vládnej koalície.
Fico je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Po rokovaní s
prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude
rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a
výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.
Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným
parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia
naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej
koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom
a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je preto ochotný urobiť maximum.
Fico zároveň uviedol, že už niekoľko dní je Slovensko v kríze, ktorá je spôsobená bezohľadným
zneužívaním tragédie dvoch mladých ľudí na politické účely. "Slovenská opozícia aj médiá dávno zabudli
na potrebu vyšetrenia vraždy a spolupodieľajú sa na destabilizácii spoločnosti. Tento stav sa odrazil aj na
politických pomeroch vo vnútri vládnej koalície," priznal. Premiér zároveň odmietol vytváranie obrazu
Slovenska ako čiernej diery. "Je absolútne nepravdivý," vyhlásil.
Predseda SNS Andrej Danko Ficov krok ocenil. "Nepopriem, že nami zmietajú emócie. O to viac
cítime obrovskú zodpovednosť," konštatoval a poukázal na možnú zostavu budúcej vlády zloženú zo
súčasnej opozície. "Nehovorím, že na všetko som dozrel, veľa vecí sa učím. Ale nechcem, aby táto
generácia politikov riadila tento štát," zdôraznil.
Aj líder Mosta-Híd Béla Bugár si rozhodnutie Fica cení. "Nová vláda, nová zodpovednosť a
pokračovanie v tom, čo sme začali pred dvoma rokmi," povedal.
Podľa jeho slov aj toto rozhodnutie môže priniesť upokojenie situácie. "Ale ako môžeme očakávať
zodpovednosť od opozície, ktorá tvrdí, že vláda už padla a netreba v parlamente nič robiť? Zodpovední
politici robia ináč," dodal.
https://www.dalito.sk/aktualizujeme-vladna-kriza-vstup-na-vlastne-riziko/
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187. Slovenské národné povstanie je najvýznamnejšou historickou
udalosťou
(23.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; SITA)

Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý robila v dňoch 7. až 13. marca.
BRATISLAVA. Najpozitívnejšie vnímanou historickou udalosťou je Slovenské národné povstanie.
Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS, ktorý robila v dňoch 7. až 13. marca formou osobného
dopytovania sa.
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Výberovú vzorku tvorilo 1 012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z
hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.
Prieskum je súčasťou výskumu Sociologického ústavu SAV a Inštitútu pre verejné otázky. V rámci
prieskumu sa respondentov pýtali "Ako hodnotíte nasledujúce udalosti alebo obdobia našej histórie?"
SNP kladne hodnotí 63 percent opýtaných
Podľa prieskumu hodnotí SNP jednoznačne a skôr kladne 63 percent opýtaných. Ďalších 20 percent
hodnotí povstanie rovnako kladne ako záporne, jednoznačne a skôr záporne ho hodnotí 8 percent
opýtaných.
Na druhom mieste sa umiestnil vznik samostatnej SR. Ten jednoznačne a skôr kladne hodnotí 59
percent opýtaných. Rovnako kladne ako záporne túto historickú udalosť vníma 23 percent respondentov
a jednoznačne a skôr záporne 13 percent.
Na treťom mieste sa umiestnila nežná revolúcia z roku 1989. Tú jednoznačne a skôr kladne vníma 56
percent opýtaných, rovnako kladne ako záporne 25 percent a jednoznačne a skôr záporne 13 percent
respondentov.
V kategórii jednoznačné a skôr kladné hodnotenie dosahuje rovnaké číslo ako nežná revolúcia aj
vstup SR do EÚ z roku 2004.
Hodnotenie Sviečkovej manifestácie aj z politického hľadiska
Pri príležitosti 30. výročia tzv. Sviečkovej manifestácie, ktoré si pripomíname v nedeľu 25. marca, sa
výskum zameral aj na vnímanie tejto udalosti. Konkrétne túto udalosť jednoznačne a skôr kladne hodnotí
47 percent opýtaných, rovnako kladne ako záporne 28 percent a jednoznačne a skôr záporne 12 percent
respondentov.
"Priaznivé hodnotenie prevažuje nad záporným vo všetkých sociálno-demografických skupinách - u
žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí všetkých veľkostí i všetkých regiónov
Slovenska. Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení
Sviečkovej manifestácie neodlišujú od neveriacich, u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú
historickú udalosť," konštatuje výskum.
Prečítajte si tiež:Ústav pamäti národa si vyžiadal dokumenty o Sviečkovej manifestácii
Zároveň sa však podľa výskumu prejavili aj nezanedbateľné rozdiely.
"Tým prvým je odlišná schopnosť zaujať hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel
respondentov, ktorým pojem Sviečková manifestácia nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až
28 percent) a medzi študentmi (25 percent).
Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 percent) na rozdiel od najstarších (41
percent); podnikatelia a živnostníci (70 percent) v kontraste k nezamestnaným (35 percent); obyvatelia
Trnavského kraja (65 percent) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 percent),"
konštatuje štúdia.
Významným faktorom je podľa materiálu aj politické presvedčenie.
"Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že politický systém pred rokom 1989 si
vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický
režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba jeho menšie zmeny. A napokon najkritickejšie vidia
túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo treba meniť vôbec nič," dodáva štúdia.
Jednoznačne a skôr kladneRovnako kladne ako záporneJednoznačne a skôr záporneNevie1.
Slovenské národné povstanie6320892. Vznik samostatnej Slovenskej republiky59231353.Nežná
revolúcia v novembri 198956251364.Vstup SR do EÚ v roku 200456261535.Obdobie prvej
ČSR472610176.Sviečková manifestácia 1988472812137.Prijatie eura v roku 20094725538.Vstup SR
do NATO v roku 200442292279.Parlamentné voľby 1998, porážka V. Mečiara a
HZDS403022810.Pražská jar (január - august 1968)30322018
https://domov.sme.sk/c/20788015/focus-slovenske-narodne-povstanie-je-najvyznamnejsou-historickou-ud
alostou.html
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188. VIDEO: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť,
uviedol Mikloško
(23.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Roman Martiška)

František Mikloško foto: TASR
Bol to okamih pochopenia, že sa nemožno pohybovať len v úzko vymedzenom priestore náboženstva,
ale je potrebné osloviť celú slovenskú spoločnosť. O príprave, formulácii požiadaviek a posolstve
bratislavskej Sviečkovej manifestácie z roku 1988 to pre TASR uviedol zvolávateľ tohto podujatia,
František Mikloško.
Pri 30. výročí Bratislavského Veľkého piatku pripomenul, že výzvy, ktoré chceli protestujúci svojím
tichým zhromaždením so sviečkou v ruke adresovať vládnúcej komunistickej garnitúre, boli iné, ako tie od
výkonného podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS) Mariána Šťastného, ktorý prišiel s
myšlienkou uskutočniť v jeden deň takýto protest vo svetových metropolách i na Slovensku.
Prvotným cieľom duchovného otca myšlienky Sviečkovej manifestácie bolo, aby manifestujúci
vyjadrili nespokojnosť s komunistickým režimom aj vo forme transparentov s motívom mapy Slovenska,
na ktorú mala šliapať veľká červená ruská čižma. "My sme nechceli ísť do takejto konfrontácie a nakoniec
sme zvolili kompromis. Rozhodli sme sa pre nenásilný pokojný protest s horiacimi sviečkami v ruke a
zároveň sme si stanovili tri požiadavky protestu, ktoré boli aj kresťanské a aj všeľudské," uviedol Mikloško
v súvislosti s požiadavkami na občiansku slobodu, náboženskú slobodu a slobodné menovanie biskupov.
Priznal, že symbol sviečky v rukách ticho protestujúcich mal nielen symbolický význam. "Sviečka je
nádherný symbol - je to niečo veľmi intímne, krásne a navyše také jednoduché, že sme si povedali, že
každý, kto si v ten deň zapáli sviečku, symbolicky podporí naše požiadavky. V ten podvečer sa tisíce
sviec rozhoreli nielen priamo na námestí, ale ľudia, ktorí sa naň nedostali, si zapaľovali sviečky v bočných
uličkách a mnohí ďalší po celom Slovensku, doma - v kruhu rodiny," upozornil Mikloško.
Organizátori čakali desiatky ľudí, prišlo ich 10 tisíc
Vrátil sa aj k návšteve kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorého organizátori akcie prišli navštíviť so
žiadosťou o odobrenie uskutočniť takýto krok. "Bol morálnou autoritou, neskutočne charizmatický a silný v
obrane viery. Aj preto bolo podstatné, aby so zámerom zhromaždenia súhlasil práve on, pretože v
opačnom prípade by to mohlo vyvolať medzi veriacimi pred zhromaždením istý vnútorný zmätok,"
vysvetlil.
Mikloško tiež priznal, že 10.000 ľudí, ktorí sa na Hviezdoslavovom námestí a v jeho okolí na
Sviečkovej manifestácii znapokon zišlo, nikto z organizátorov nečakal. Skôr sa hovorilo o pár
desiatkach ľudí, ktorých polícia poľahky zadrží.
"Uvedomte si, že v čase komunistických represálií a bezprávia bola účasť na takomto zhromaždení
osobnou drámou a existenčnou otázkou. Nik nemohol vedieť, či nepríde o prácu, o existenčné istoty, či
nebude režimom perzekvovaný on a jeho rodina. Aj preto sú pre mňa všetci, ktorí tam prišli, zapálili si
sviečky a modlili sa, neskutoční hrdinovia, morálni víťazi, do ktorých amorálna komunistická moc a jej
represívne zložky "rúbali" obuškami, vodnými delami, policajnými psami, či vrážali autami. Zábery z ich
besnenia obleteli celý svet a ukázali totalitný režim v jeho nahote," pripomenul oficiálny hlavný
organizátor sviečkovej manifestácie F. Mikloško.
https://hlavne.sk/domace/svieckova-manifestacia-oslovila-celu-slovensku-spolocnost-uviedol-miklosko/
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189. Posvätné
(23.03.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Redakčné, , s. -; Zuzana Kepplová)

Politika dá skôr na rozdiely, no príbeh smrti Jána a Martiny ide za politiku a dotýka sa náboženského
myslenia.
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Angelika nebude? Pán, ktorý niesol tento nápis na minulotýždňovom pochode, urobil ten myšlienkový
oblúk. Spojil zhromaždenie so sviečkovou manifestáciou pred tridsiatimi rokmi.
Prečítajte si tiež:Sviečková demonštrácia: Išli sme do toho ako nevinné deti
Keby si to spojili aj v koalícii, sotva by sa vybrali cestou vzdoru a zastrašovania. V čase, keď aj cirkvi
prešli na stranu demonštrujúcich - to je precedens - na Úrade vlády nepostrehli, že verejná mienka sa
zlieva. Deliace čiary sa rozmazali a ľudia na námestiach síce neboli do nohy - to ani nie je potrebné - ale
predstavovali spoločnosť ako takú.
Nedeje sa to často, aby sa spoločnosť takto scelila. Politika dá skôr na rozdiely, no príbeh smrti Jána a
Martiny ide za politiku a dotýka sa náboženského myslenia. Teda toho - či niekto verí alebo nie - čo
vnímame ako nedotknuteľné a posvätné.
Preto sme boli ochotní vyjsť von a ukázať pátos v podobe svetielok a hymny. Pripomenuli sme si, čo je
totálny spoločný menovateľ.
A proti tomu sa nedá ísť Angelikou ani Sorosom.
https://komentare.sme.sk/c/20788184/posvatne.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

190. Nedeje sa často, aby sa spoločnosť takto scelila [akt.18:06:43]
(23.03.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Redakčné, , s. -; Zuzana Kepplová)

Politika dá skôr na rozdiely, no príbeh smrti Jána a Martiny ide za politiku a dotýka sa náboženského
myslenia.
Angelika nebude? Pán, ktorý niesol tento nápis na minulotýždňovom pochode, urobil ten myšlienkový
oblúk. Spojil zhromaždenie so sviečkovou manifestáciou pred tridsiatimi rokmi.
Keby si to spojili aj v Smere, sotva by sa vybrali cestou vzdoru a zastrašovania. V čase, keď aj cirkvi
prešli na stranu demonštrujúcich - to je precedens - na Úrade vlády nepostrehli, že verejná mienka sa
zlieva. Deliace čiary sa rozmazali a ľudia na námestiach síce neboli do nohy - to ani nie je potrebné - ale
predstavovali spoločnosť ako takú.
Nedeje sa to často, aby sa spoločnosť takto scelila. Politika dá skôr na rozdiely, no príbeh smrti Jána a
Martiny ide za politiku a dotýka sa náboženského myslenia. Teda toho - či niekto verí alebo nie - čo
vnímame ako nedotknuteľné a posvätné.
Preto sme boli ochotní vyjsť von a ukázať pátos v podobe svetielok a hymny. Pripomenuli sme si, čo je
totálny spoločný menovateľ.
A proti tomu sa nedá ísť Angelikou ani Sorosom.
https://komentare.sme.sk/c/20788184/posvatne.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

191. Ďalšia slovenská osmička: 30 rokov od Sviečkovej demonštrácie
(23.03.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 07:34, s. -; Zora Bútorová)

Rozloženie názorov na Sviečkovú demonštráciu do značnej miery kopíruje aj rozloženie názorov na
systém pred rokom 1989.
Po 70. výročí neblahého "Víťazného februára" prichádza druhé dôležité okrúhle výročie: 25. marca
uplynie 30 rokov od Veľkého piatku, keď zhromaždenie tisícok žien a mužov, ktorí na Hviezdoslavovom
námestí v tichej modlitbe požadovali náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv, brutálne
rozohnali vodné delá a obušky komunistickej moci. Bolo to prvé masové vystúpenie občanov Slovenska
proti režimu reálneho socializmu, jedna z hviezdnych chvíľ našej novodobej histórie.
Ako sa zapísala Sviečková manifestácia, nazývaná aj Bratislavským Veľkým piatkom, do vedomia
našej verejnosti? Odpoveď na túto otázku ponúka výskum Sociologického ústavu SAV a Inštitútu pre
verejné otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti našich dejín.
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Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. 3. -13. 3. 2018 formou osobného dopytovania.
Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z
hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.
Miesto v panteóne našej modernej histórie
Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje sa do desiatky prevažne kladne hodnotených
historických míľnikov - za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup
SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR.
Ako kladnú udalosť ju hodnotí 47 % občanov, ako ambivalentnú 28 % a ako negatívnu 12 %. Pravda,
pri interpretácii treba mať na pamäti, že zdržanlivé, resp. ambivalentné ešte nemusí znamenať, že by sa
respondenti stavali proti samotnému zmyslu a cieľu Sviečkovej manifestácie. Môže totiž vyjadrovať ich
kritiku surového násilia proti účastníkom pokojného zhromaždenia - bitia, použitia áut zrážajúcich ľudí k
zemi a vodných diel i zatýkania.
Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatku prevažuje nad záporným vo všetkých
sociálno-demografických skupinách - u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí
všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým
prvým je odlišná schopnosť zaujať hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov,
ktorým pojem "Sviečková manifestácia" nič nehovoril, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 %) a
medzi študentmi (25 %). Toto zistenie je ďalším z mnohých dôkazov o chronickom zlyhávaní vzdelávania
a výchovy mladých ľudí k aktívnemu občianstvu.
Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 %), na rozdiel od najstarších (41 %);
podnikatelia a živnostníci (70 %) v kontraste k nezamestnaným (35 %); obyvatelia Trnavského kraja (65
%) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 %).
Bratislavský veľký piatok v širšom názorovom kontexte
Do akej miery hodnotenie Sviečkovej demonštrácie súvisí s vyznávanými hodnotami a politickými
orientáciami? Ako sa dalo predpokladať, najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že
politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor zastávajú
ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba jeho menšie
zmeny. A napokon: najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo
treba meniť vôbec nič.
Pomerne silným faktorom je politické sebazaradenie: ľudia s pravicovou orientáciou oceňujú túto
udalosť oveľa väčšmi ako ľudia hlásiaci sa k ľavici a najmä k politickému stredu.
Priaznivé hodnotenie liberálne zmýšľajúcich
Ďalšie zistenia však prinášajú isté prekvapenia. Prvým je konštatovanie, že vierovyznanie
nerozhoduje: ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, k evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení
Sviečkovej manifestácie neodlišujú od ľudí s ateistickým svetonázorom: u všetkých z nich dominuje
názor, že ide o kladnú historickú udalosť.
Na prvý pohľad nesamozrejmým je aj ďalší empirický fakt: ľudia, ktorým je blízke liberálne zmýšľanie,
hodnotia Sviečkovú manifestáciu priaznivejšie než ľudia inklinujúci ku konzervatívnej alebo stredovej
orientácii. Nemalo by nás to však až tak udivovať: podpora náboženskej či širšej svetonázorovej slobody
predsa patrí medzi kľúčové hodnoty liberalizmu.
Kto oceňuje odvahu tých, čo nemlčali
S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán.
Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch
prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci
ostatných strán sa umiestňujú v pásme priemeru.
Treba zdôrazniť, že nejde o akési náhodné, ojedinelé zistenie. Rozloženie názorov prívržencov strán
na túto udalosť totiž do značnej miery kopíruje aj rozloženie ich názorov na politický systém pred rokom
1989. Aj v tomto prípade sa prívrženci SaS a OĽaNO najčastejšie prikláňajú k názoru, že bývalý režim si
vyžadoval hlboké zmeny.
Naopak medzi prívržencami Smeru-SD a ĽSNS je toto presvedčenie najzriedkavejšie. Je preto
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prirodzené, že iba malá časť z nich pri pohľade do minulosti oceňuje odvahu tisícok ľudí, čo sa nebáli
ticho, no viditeľne a verejne vyjadriť túžbu po politickej zmene, ktorá by priniesla náboženské slobody a
rešpektovanie občianskych práv.
Autorka je sociologička
https://dennikn.sk/1073730/dalsia-slovenska-osmicka-30-rokov-od-svieckovej-demonstracie/?ref=list
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

192. Nepremárniť obetu komunistických väzňov
(23.03.2018; www.postoj.sk; Kultúra, , s. -; Timotej Križka)

Sviečková manifestácia ani pád totality a následná demokracia automaticky slobodu nepriniesli. Tá
tu vždy bola, ale ukrývala sa v tme a tichu väzenských ciel.
"Po celý čas som bol väznený na samotke. Nevyšiel som ani z izby, ani na vychádzku. Tam som sedel
jedensásť mesiacov. Po šiestich mesiacoch som začal opúchať. Koncom mája sa však môj stav veľmi
zhoršil. Začal som kašľať, no najväčším problémom bolo, že mi bolo neustále zima a moje telo začalo
celé modrieť. Ako 24 ročný som schudol 35 kilogramov. Ochorel som na tažkú tuberkulózu. Po celý čas
som bol väznený na samotke. Nevyšiel som ani z izby, ani na vychádzku."
Takto mi opísal svoju mladosť Jozef Mašlej. Ako 22 ročného študenta ho uväznili za velezradu.
Predstavte si, ste mladým človekom, ktorý sa chystá žiť svoje ideály. Zajtra vás však odsúdia ako
posledného zločinca. A to si o vás myslí celé vaše široké okolie, skutočný dôvod im nikto neprezradí.
Jozef Mašlej chcel byť kňazom. Mal na výber, urobiť kompromis a žiť v kruhu svojej rodiny a priateľov,
alebo počúvať svoje svedomie bez ohľadu na dôsledky. Vybral si tú druhú možnosť. Bol mu prednejší iný
hlas ako hlas jeho predstáv o šťastnom živote. Prišiel o všetko, o roky mladosti, o sny, o povesť, o rodinu
aj o zdravie.
Jeho posolstvo ale nie je posolstvo väzneného človeka. Naopak, je to posolstvo nádeje. Strácajúc
nachádzame. Často nachádzame, čo by sme nenašli, keby sme sa neoslobodili od mnohých pút, ktorými
nás zväzuje doba.
Ako konštatoval, môžem povedať, že to boli najkrajšie dni v mojom živote. Potvrdil tak, že o skutočnú
radosť zo Života nás nikto nemôžeme obrať. Aj vďaka nemu a iným takýmto ľudom sme mali my pred 30
rokmi na Hviezdoslavovom námestí svetlo, ktoré zažínalo sviece. Áno, aj vďaka takýmto ľudom máme
dnes mnoho dobier. Môžeme cestovať po celom svete, možeme sa vzdelávať na prestížnych
univerzitách, možeme voľne šíriť svoje myšlienky a zaroveň si aj vyberať z množstva iných názorov či
postojov. No ich odkaz sme vôbec nevyčerpali.
Nie slová, ale ich život nám potvrdzuje, že sviečková manifestácia ani pád totality a následná
demokracia automaticky slobodu nepriniesli. Tá tu vždy bola, ale ukrývala sa v tme a tichu väzenských
ciel. Preto nepremárnime obetu ľudí, ktorí nám to priamo potvrdili. Ako Tomáš videl Kristové rany tak, i
my sa ešte môžeme dotknúť rán spôsobených totalitným režimom.
Žime tak, aby naše deti tento dotyk už nepotrebovali.
-END
https://www.postoj.sk/31780/nepremarnit-obetu-komunistickych-vaeznov
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

193. RTVS si pripomenie ďalšie osmičkové výročie - Sviečkovú
manifestáciu
(23.03.2018; www.masmedialne.info; masmedialne.info, , s. -; By redakcia)

zdroj: RTVS
Od jedného z najznámejších protikomunistických vystúpení za náboženské a občianske práva a
slobody v bývalom Československu - Sviečkovej manifestácie uplynie v nedeľu 25. marca presne 30
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rokov. Ani toto osmičkové výročie nebude chýbať vo vysielaní RTVS.
V Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu sa pri tejto príležitosti vo štvrtok 22. marca
uskutoční ďalšie podujatie v rámci cyklu Osmičková pyramída, ktoré začne o 17:00 premietaním filmu
"Sviečková manifestácia" za osobnej účasti režiséra Ondreja Krajňáka.
Nasledovať bude diskusia s organizátorom manifestácie Františkom Mikloškom, jej priamymi
účastníkmi - neterou Antona Srholca Martou Košíkovou, Pavlom Kosseyom a historikom Ústavu pamäti
národa Patrikom Dubovským.
Návštevníci si vo foyeri Slovenského rozhlasu môžu pozrieť výstavu archívnych dokumentov z výberu
historika Petra Jašeka. Rádio Devín odvysiela záznam diskusie v sobotu 24. marca o 17:00.
Sviečkovej demonštrácii sa bude venovať aj piata časť cyklu autora Petra Turčíka, venovaného
osmičkovým výročiam, v programe "Historia magistra vitae", ktorú Rádio Devín uvedie v nedeľu 25.
marca o 18:00. Rozhlasová adaptácia divadelnej hry Petra Pavlaca "Slovo Válkovo" odznie v utorok 27.
marca o 20:30.
Jej ambíciou je vypovedať o myslení, cítení a postojoch jedného z našich najuznávanejších
básnikov - Miroslava Válka. Bol ministrom kultúry komunistickej vlády a ako člen politickej komisie dozeral
25. marca 1988 na zásah polície a bezpečnostných zložiek voči pokojnému zhromaždeniu na
bratislavskom Hviezdoslavovom námestí.
Hosťom Nočnej pyramídy Rádia Slovensko bude v piatok 23. marca historik Peter Jašek, ktorý bude
diskutovať aj o otázkach náboženskej slobody. Sviečková manifestácia bude v nedeľu 25. marca po
10:00 hlavnou témou relácie "Osudy, ktoré písalo 20. storočie".
Diváci Jednotky si môžu na Kvetnú nedeľu 25. marca o 10:30 pozrieť pri príležitosti 30. výročia
manifestácie priamy prenos Slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave, ktorú celebruje
predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
Dvojka v nedeľu o 12:50 uvedie k tejto téme dokumentárny film Slovenský piatok. Sviečková
demonštrácia bude vo štvrtok 29. marca o 22:30 rezonovať aj v diskusnej relácii o histórii SK DEJINY s
podtitulom Protirežimové revolty.
Hosťami Ľubomíra Bajaníka budú Juraj Kalina z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Pavel
Kugler z Odboru pre vojenských veteránov Ministerstva obrany ČR a Agáta Šústová Drelová z
Historického ústavu SAV.
(ts)
http://www.mediawatch.dog/rtvs-si-pripomenie-dalsie-osmickove-vyrocie-svieckovu-manifestaciu/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

194. Sledujeme vás a ak bude treba, prídeme zas, odkázali ľudia politikom
(23.03.2018; www.mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Spravodajstvo, , s. -; Miroslav Pastorek)

Akcia trvala len dvadsať minút. Nie všetci zhromaždení súhlasia s tým, aby protesty skončili.
Zhromaždenie Za slušné Slovensko 23. 3.
(12 fotografií)
NOVÉ ZÁMKY. Na záverečné zhromaždenie Za slušné Slovensko prišlo asi sto ľudí. Minútou ticha si
uctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Zaznelo vyhlásenie organizátorov bratislavských protestov. "Nikam neodchádzame, nekončíme, ale
chceme zmeniť formu," píše sa v ňom. "Energia organizátorov sa nestráca, len sa presúva," pokračuje
text.
Občania si uvedomili silu
Už zajtra sa v Banskej Bystrici stretnú organizátori zhromaždení z krajských a okresných miest.
Prediskutujú spolu vznik platformy Za slušné Slovensko.
"Na tejto platforme budeme mať možnosť spolupracovať aj my a cez nás aj vy. Preto naše konanie
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sledujte aj naďalej," vyzvali organizátori zhromaždených.
Kabinet Petra Pellegriniho je podľa organizátorov iba kozmetickou úpravou vlády Roberta Fica.
"Viacerí reprezentanti tejto vlády majú za sebou podozrivé kauzy a preto nemajú jednoznačne čistý
morálny kredit a našu dôveru," zdôraznili vo vyhlásení.
Pripomenuli však, že za posledný mesiac sa toho podarilo veľa a občania si uvedomili svoju silu.
Sledujeme vás
"Je naša povinnosť neostať doma a vždy sa postaviť proti arogancii moci. Politici zo všetkých
politických strán si dnes uvedomujú, že vo svojom konaní nie sú beztrestní.
Občania ich kontrolujú a vedia vytvoriť tlak na ich odstúpenie, ak závažne pochybia," pripomenuli
organizátori. "Sledujeme vás a ak bude treba, prídeme zas," odkázali politikom.
Zhromaždenie trvalo len 20 minút. (zdroj: MP)
Novozámockí organizátori podporili vyhlásenie tých bratislavských. "V hlavnom meste pôsobia
politické tlaky, ktorým my v regiónoch nemusíme čeliť," podotkli. Zajtra sa v Banskej Bystrici tiež
zúčastnia koordinačného stretnutia.
Protesty by mali pokračovať
Nie všetci prítomní s postojom organizátorov súhlasili. "Nemyslím si, že toto je jediný typ
zhromaždenia z hľadiska tohto účelu. Myslím si, že to bude pokračovať, ak nie v rámci tohto podujatia,
tak iných. Bude to pokračovať," vyjadril svoj názor Stanislav.
"Nemali by končiť. Podstata veci sa nevyriešila. Väčšina ľudí bola podľa mňa presvedčená o tom, že
predčasné voľby sú jediné správne riešenie tejto situácie. Dostali sme len náplasť, ktorá absolútne nič
nevyrieši. Len takéto protesty by možno mohli posunúť situáciu ďalej. Mali by pokračovať," povedal
Martin.
"Tak ako pred tridsiatimi rokmi, svetlom môžeme premôcť tmu. Slušnosťou premôžme korupciu,"
povedala za organizátorov Katarína Hozlárová v narážke na Sviečkovú manifestáciu z marca 1988.
"Sme slušní ľudia a budeme mať slušnú krajinu," zdôraznila a dodala: "Nemýľte si našu slušnosť s
nedostatkom odhodlania a vytrvalosti."
Pokojné zhromaždenie trvalo asi dvadsať minút.
https://mynovezamky.sme.sk/c/20788255/za-slusne-slovensko-v-novych-zamkoch-23-3.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

195. Ďalšia slovenská osmička: 30 rokov od Sviečkovej
(23.03.2018; Denník N; mut. , ARGUMENTY , s. 20; ZORA BÚTOROVÁ)

Rozloženie názorov na Sviečkovú demonštráciu do značnej miery kopíruje aj rozloženie názorov na
systém pred rokom 1989
Po 70. výročí neblahého "Víťazného februára" prichádza druhé dôležité okrúhle výročie: 25. marca
uplynie 30 rokov od Veľkého piatku, keď zhromaždenie tisícok žien a mužov, ktorí na Hviezdoslavovom
námestí v tichej modlitbe požadovali náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv, brutálne
rozohnali vodné delá a obušky komunistickej moci. Bolo to prvé masové vystúpenie občanov Slovenska
proti režimu reálneho socializmu, jedna z hviezdnych chvíľ našej novodobej histórie. Ako sa zapísala
Sviečková manifestácia, nazývaná aj Bratislavským Veľkým piatkom, do vedomia našej verejnosti?
Odpoveď na túto otázku ponúka výskum Sociologického ústavu SAV a Inštitútu pre verejné otázky, v
ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti našich dejín. Zber údajov realizovala
agentúra FOCUS v dňoch 7. 3. - 13. 3. 2018 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo
1012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku,
vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.
MIESTO V PANTEÓNE NAŠEJ MODERNEJ HISTÓRIE
Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje sa do desiatky prevažne kladne hodnotených
historických míľnikov - za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup
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SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR. Ako kladnú udalosť ju hodnotí 47 % občanov, ako
ambivalentnú 28 % a ako negatívnu 12 %. Pravda, pri interpretácii treba mať na pamäti, že zdržanlivé,
resp. ambivalentné ešte nemusí znamenať, že by sa respondenti stavali proti samotnému zmyslu a cieľu
Sviečkovej manifestácie. Môže totiž vyjadrovať ich kritiku surového násilia proti účastníkom pokojného
zhromaždenia - bitia, použitia áut zrážajúcich ľudí k zemi a vodných diel i zatýkania.
Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatku prevažuje nad záporným vo všetkých
sociálno-demografických skupinách - u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí
všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým
prvým je odlišná schopnosť zaujať hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov,
ktorým pojem "Sviečková manifestácia" nič nehovoril, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 %) a
medzi študentmi (25 %). Toto zistenie je ďalším z mnohých dôkazov o chronickom zlyhávaní vzdelávania
a výchovy mladých ľudí k aktívnemu občianstvu. Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných
hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku
(52 %), na rozdiel od najstarších (41 %); podnikatelia a živnostníci (70 %) v kontraste k nezamestnaným
(35 %); obyvatelia Trnavského kraja (65 %) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35
%).
BRATISLAVSKÝ VEĽKÝ PIATOK V ŠIRŠOM NÁZOROVOM KONTEXTE
Do akej miery hodnotenie Sviečkovej demonštrácie súvisí s vyznávanými hodnotami a politickými
orientáciami? Ako sa dalo predpokladať, najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení o tom, že
politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor zastávajú
ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba jeho menšie
zmeny. A napokon: najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo
treba meniť vôbec nič. Pomerne silným faktorom je politické sebazaradenie: ľudia s pravicovou
orientáciou oceňujú túto udalosť oveľa väčšmi ako ľudia hlásiaci sa k ľavici a najmä k politickému stredu.
PRIAZNIVÉ HODNOTENIE LIBERÁLNE ZMÝŠĽAJÚCICH
Ďalšie zistenia však prinášajú isté prekvapenia. Prvým je konštatovanie, že vierovyznanie
nerozhoduje: ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, k evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení
Sviečkovej manifestácie neodlišujú od ľudí s ateistickým svetonázorom: u všetkých z nich dominuje
názor, že ide o kladnú historickú udalosť. Na prvý pohľad nesamozrejmým je aj ďalší empirický fakt:
ľudia, ktorým je blízke liberálne zmýšľanie, hodnotia Sviečkovú manifestáciu priaznivejšie než ľudia
inklinujúci ku konzervatívnej alebo stredovej orientácii. Nemalo by nás to však až tak udivovať: podpora
náboženskej či širšej svetonázorovej slobody predsa patrí medzi kľúčové hodnoty liberalizmu.
KTO OCEŇUJE ODVAHU TÝCH, ČO NEMLČALI
S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán.
Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch
prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci
ostatných strán sa umiestňujú v pásme priemeru.
Treba zdôrazniť, že nejde o akési náhodné, ojedinelé zistenie. Rozloženie názorov prívržencov strán
na túto udalosť totiž do značnej miery kopíruje aj rozloženie ich názorov na politický systém pred rokom
1989. Aj v tomto prípade sa prívrženci SaS a OĽaNO najčastejšie prikláňajú k názoru, že bývalý režim si
vyžadoval hlboké zmeny. Naopak medzi prívržencami Smeru-SD a ĽSNS je toto presvedčenie
najzriedkavejšie. Je preto prirodzené, že iba malá časť z nich pri pohľade do minulosti oceňuje odvahu
tisícok ľudí, čo sa nebáli ticho, no viditeľne a verejne vyjadriť túžbu po politickej zmene, ktorá by priniesla
náboženské slobody a rešpektovanie občianskych práv.
ZORA BÚTOROVÁ sociologička
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

196. Ukradnutá "sviečková"
(23.03.2018; Denník N; mut. , PUBLICISTIKA , s. 18; MICHAL HVORECKÝ)

Výročie manifestácie dnes slovenskú spoločnosť rozdeľuje
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DENNÍK MICHALA HVORECKÉHO
Tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie sa zmenilo na pochod za úplný zákaz interrupcií aj pre
týrané a znásilnené ženy alias "za život". Pôvodne som plánoval ísť. Vážim si odvážne občianky a
občanov, ktorí 25. marca 1988 prišli na Hviezdoslavovo námestie.
Pre mňa šlo o iniciačný zážitok, keď som ako chalan prvýkrát zažil, ako sa diktatúra správa k
slobodnému zhromaždeniu. Odstavila sa doprava, kordónmi sa blokovalo Staré Mesto, zmenil sa
televízny program a pustili Angeliku. Propagandistická mašinéria šírila o organizátoroch nehorázne lži.
Zábery z večerných správ ORF s reportérkou Barbarou C. Kalergi sa mi vryli do sietnice. Ukázala sa mi
sila nenásilného odporu.
Môj 18-ročný bratranec, mimochodom, ateista, a jeho dvaja spolužiaci mienili zájsť na Hviezdoslavovo
námestie, no riaditeľ bratislavského konzervatória ich zamkol v telocvični. Predstavte si také niečo dnes a
azda vám bude jasnejšie, aká vzácna a pre nás už samozrejmá vec je sloboda.
Brutálny zásah polície s vodnými delami, slzotvorným plynom a zúrivými psami sledovali z balkóna
Carltonu vrcholní predstavitelia komunistickej totality na Slovensku. Pre našu literatúru je zvlášť tragické,
že medzi nimi stál aj výnimočný básnik a rozporuplný politik Miroslav Válek.
Sviečková manifestácia nadobudla mimoriadny význam, pretože žiadala dodržiavanie občianskych
práv pre všetkých bez rozdielu. Zúčastnilo sa na nej aj viacero gejov a lezieb, režimom trestaných a
prenasledovaných. Išlo o jedno z najdôležitejších vystúpení občanov proti totalite, ktoré organizovala
tajná cirkev s disentom a bežnými ľuďmi, ktorí už mali plné zuby zákazov a režimných fráz, túžili po
slobode viery, vyjadrovania, zhromažďovania. Celospoločenská pamiatka sa zrazu zmenila na Deň
počatého dieťaťa? Neveril som vlastným očiam, keď som čítal v tlačovej správe: "právo na život pre
všetkých, vrátane nenarodených. Bez výnimky." Čiže aj pre znásilnené a týrané.
Dnešní organizátori s podozrivým a štedrým financovaním robia účinný marketing, ale ani zamak
nezmenili svoje idey. Raz využívajú fotošopovú bukolickú rodinnú estetiku ala neúspešné referendum o
rodine, teraz zasa zneužili spomienku na sviečkový pochod. V krajine, kde zomrelo štyridsať týraných
žien a stovky sú ročne znásilnené, a kde sme stále iba na začiatku kritickej #metoo debaty. Ak chce
niekto zobrať znásilneným možnosť voľby, tak je fundamentalista a koná v rozpore so zámermi pôvodnej
manifestácie. Vidí sa mi neúctivé riešiť nenarodených vo chvíli, keď sa väčšina spoločnosti búri pre
zabitých narodených - Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Výrazným apelom roku 1988 bol aj protest
proti vraždám veriacich. Ešte v 80. rokoch dochádzalo k záhadným úmrtiam kňazov, ktoré sa dodnes
nevyšetrili!
Zato Fórum za život neprestajne "znepokojuje" Dúhový pochod, takisto slobodné zhromaždenie.
Umelých potratov na Slovensku dlhodobo ubúda a to je dobrá správa pre rodičov a deti. Sloboda
priniesla aj trocha modernejšiu sexuálnu výchovu, ktorá by sa mala ďalej zlepšovať, viac informácií o
zodpovednom rodičovstve a ľahší prístup k antikoncepcii. Roku 1988 Sviečková manifestácia spájala.
Roku 2018, žiaľ, rozdeľuje.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

197. Organizuje náhradný pochod: Študenti sú za zmenu
(23.03.2018; Denník N; mut. , SPRAVODAJSTVO , s. 2; VERONIKA FOLENTOVÁ)

Timotej Lauko študuje politológiu, s inými študentmi chceli pred zajtrajším protestom v Bratislave
pochodovať od univerzity a zapáliť sviečku za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Keď protest zrušili, z
ich zamýšľanej malej akcie sa stal hlavný protest.
Kto organizuje piatkový pochod?
Za týmto pochodom je iniciatíva Nie je nám to jedno, kde sú študenti vysokých škôl. Sú to prevažne
bratislavské univerzity, ale zapojili sa aj školy v iných mestách. Nepredstavujeme tieto univerzity, ale
vystupujeme ako skupina študentov.
Koľko vás je?
Najužší tím je 15 až 20 ľudí.
Čo ste si povedali, keď ste videli, že organizátori zrušili zhromaždenie Za slušné Slovensko?
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Boli sme, podobne ako asi ostatní, prekvapení. Nečakali sme to. Začali sme premýšľať, čo ďalej - čo s
našou iniciatívou a pochodom. Snažili sme sa skoordinovať, či to zrušíme, alebo sa zapojíme inak. A
rozhodli sme sa, že to chceme poňať pozitívne a chceme ukázať, že sa v spoločnosti niečo deje.
Nechceme ostať ticho, ale chceme to ukázať slušným spôsobom aj s odkazom na sviečkovú
manifestáciu.
Bolo dobré, že organizátori v Bratislave zhromaždenie zrušili?
Myslím, že to nebolo pre nich jednoduché. Ťažko hodnotiť, či to bolo dobré alebo zlé. Nerád by som to
robil. Všetkých prekvapili. Dúfam, že budú využívať iniciatívu a všetky impulzy v spoločnosti a využijú
energiu ľudí, ktorí stáli na námestiach, na niečo pozitívne.
Ste pripravení na to, že by na váš pochod mohla prísť časť ľudí, ktorá chcela ísť na zhromaždenie?
Sme si toho vedomí a cítime veľmi veľkú zodpovednosť. Vkladáme všetku našu energiu do toho, aby
sme to ustáli a aby to nebolo zneužité. A aby sme nespokojnosť, s ktorou ľudia môžu prísť, zmenili na
niečo pozitívne. Ale tiež je jasné, že pochody tu nemohli byť stále.
Komunikujete s políciou a organizátormi, aby ste zabezpečili bezpečnosť?
Nekomunikujeme s organizátormi, aj keď sme im oznámili, aké kroky robíme. Teraz sa snažíme
komunikovať s mestskými úradmi a políciou, aby sme to zajtra zvládli a dopadlo to dobre.
VERONIKA FOLENTOVÁ
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

198. Protesty v mestách pokračujú aj dnes
(23.03.2018; Denník N; mut. , SPRAVODAJSTVO , s. 2,3; MARIANNA ONUFEROVÁ, DANIEL VRAŽDA)

Organizátori protestov Za slušné Slovensko z celého Slovenska sa dohadovali na dnešných
protestoch. Rozhodnutie zrušiť akciu v Bratislave ich zaskočilo
Protesty Za slušné Slovensko sa nekončia - a to ani po oznámení hlavných organizátorov z Bratislavy,
že zhromaždenie v hlavnom meste rušia. Po skupine Za slušné Slovensko preberajú akciu vysokoškoláci
viacerých bratislavských univerzít. Študenti vysokých škôl urobia dnes o 16.30 h tichý pochod spred
budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí na Námestie SNP, kde symbolicky zapália
sviečky Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Rýchlo zareagovali Košice, že v protestoch pokračujú,
rovnako tak aj Prešov, Trnava, Trenčín, Banská Bystrica, ale aj Piešťany. Protest bude v Brne, v Lučenci,
v Nitre, Michalovciach, v Prievidzi, Ružomberku. Zrušenie zhromaždenia potvrdili v Skalici.
VEĽA MIEST SA ROZHODLO POKRAČOVAŤ
V protestoch pokračuje aj Martin. Organizátorka Katarína Chovanová hovorí, že zostali rozhodnutím z
Bratislavy prekvapení. "Nerozumiem tomu. My budeme na 99,9 % na námestí. Nemôžeme sa predsa na
to len tak vykašľať," povedala. Protest bude aj v Banskej Štiavnici. "Rozhodnutie Bratislavy sa cez nás
prevalilo ako obrovská vlna, z ktorej sme sa však vynorili a prvotné NIE sa otočilo na jednoznačné ÁNO,"
povedala hlavná organizátorka tamojšieho protestu Silvia Herianová.
Organizátori protestov z Bratislavy zdôvodnili zrušenie piatkového protestu v hlavnom meste
vymenovaním novej vlády. "Od začiatku sme reprezentovali občiansky hlas a sme hrdí na to, čo
občiansky hlas dosiahol. Dostali sme sa do bodu, keď vidíme, že nasledujúce kroky spoločnosť delia a z
občianskej pozície vieme povedať, že sú kroky, ktoré sa majú diať na ulici, a kroky, ktoré sa majú diať v
parlamente. Sú okamihy, ktoré nie sú jednoduché, ale aj o tomto je sloboda, zodpovednosť a slušnosť.
Slušní občania rešpektujú ústavu," uviedli v stanovisku, ktoré zaslali ľudia z iniciatívy Za slušné
Slovensko z Bratislavy.
Ich včerajší krok však aktivistov z iných miest zaskočil. Pri organizovaní piatkových protestov sa totiž
ešte do poslednej chvíle koordinovali. "Je to pre nás novinka a analyzujeme, čo sa deje. Veď ešte včera
sme všetci organizátori zo všetkých miest skoro dve hodiny skypovali a vôbec tam nepadla alternatíva, že
sa to možno zruší," hovorí spoluorganizátor protestu v Prešove René Pavlík. Dodal, že väčšina z miest,
ktoré oslovili, hovorila, že chce v proteste pokračovať.
"Máme spoločný chat, Humenné chce pokračovať, Bardejov, Michalovce chcú pokračovať. Chceli by
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sme ešte teraz povedať, že sme tu a aj keď nateraz končíme, budeme veľmi podrobne sledovať, čo sa
bude diať. Pred týždňom sme to oficiálne neukončili, teraz sa chceme poďakovať a vyslať nejaký odkaz.
Myslím si, že pôjdeme ďalej a aj väčšina miest pôjde," hovorí Pavlík.
Zhromaždenie bude dnes aj v Považskej Bystrici. Jeho organizátori rešpektujú vymenovanie novej
vlády, ale svoj avizovaný sprievod uskutočnia. "Chceme ním symbolicky vyjadriť rozlúčku s
bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo dvoch mladých ľudí o život, a zároveň si pripomenúť 30.
výročie Sviečkovej manifestácie," tvrdí Tomáš Bořuta za organizátorov. Vyzval obyvateľov, aby v
piatok o 17.00 h prišli pred Mestský úrad v Považskej Bystrici a priniesli si na sprievod červený kvet
previazaný čiernou stuhou a sviečku. Protest bude dnes aj v Trenčíne. "My stále nie sme spokojní so
situáciou ani s vládou. Žiadna z našich požiadaviek nebola doposiaľ naplnená... Náš boj za slušné
Slovensko v piatok pokračuje," reagovala organizátorka protestu Klaudia Brázdilová. Mnohých ľudí, ktorí
sa chceli zúčastniť protestu v Bratislave, sklamalo rozhodnutie organizátorov zrušiť ho. Pod oznámením
na Facebooku pribúdali počas včerajška desiatky reakcií, vyzývali organizátorov, aby si to rozmysleli.
Ľudia oznamovali, že na Námestie SNP aj tak prídu. "Keď som si pozeral komentáre pod Bratislavou,
ľudia sú dosť nahnevaní, útočia. Bojím sa toho, že to zneistí ľudí, ktorí čítajú veľké médiá, a pomyslia si,
že protest nebude ani v Humennom," hovorí Tomáš Šudík, spoluorganizátor protestu v Humennom.
Potvrdil, že v tomto meste protest bude, začne sa dnes o 17.30 h.
MAMA MARTINY VYSTÚPI V DVOCH MESTÁCH
Pavlík z Prešova hovorí, že ešte v stredu sa dohadovali, či si vymenia umelcov. "Dohodli sme sa, že
Katka Koščová ide do Humenného, ďalší idú do Michaloviec, že treba pomôcť aj menším mestám s
rečníkmi. Všetko sme to rozbehli, tak aby sme to skončili?" pýta sa Pavlík. Šudík z Humenného hovorí, že
Katka Koščová a Zlatica Kušnírová, mama zosnulej Martiny Kušnírovej, vystúpia najprv v Michalovciach
(protest sa tam začína o 17.00) a potom prídu do Humenného, ktoré je 20 kilometrov od Michaloviec.
Šudík predpokladá, že by mohla prísť tisícka ľudí, minulý piatok ich bolo 800, no pršalo. Podľa Pavlíka
piatkový protest berú aj ako poďakovanie ľuďom, že chodili vytrvalo, či pršalo alebo snežilo. "V piatok má
byť už pekne, chceli sme sa ľuďom poďakovať, že vydržali a prišli. Nechce sa nám to rušiť. Čo čítam
reakcie, u nás je zatiaľ chuť pokračovať," hovorí Pavlík. "Ľudia sú už dohodnutí, cestujú z Bratislavy,
prídu novinári, príde aj vedec Pavel Čekan," hovorí Pavlík.
V Michalovciach budú dnes dva protesty. O 16.30 h sa začne protest farmárov proti rozkrádaniu pôdy
"Vráťte nám našu zem", do ulíc vyrazí aj 30 až 40 traktorov. Spoluorganizátor michaloveckých protestov
Partik Magdoško hovorí, že protest je namierený proti Rodovcom, Vadalovcom aj slovenskej mafii, ktorí
ukradli pôdu farmárom. Tento protest sa koná nezávisle od protestu Za slušné Slovensko, ktorý sa v
Michalovciach začne o 17.00 h.
ZMENY CHCÚ POZORNE SLEDOVAŤ
Organizátori zhromaždenia Za slušné Slovensko z Bratislavy, ktorí sa rozhodli vo svojom proteste
dnes už nepokračovať, vo vyhlásení pripomenuli, že tlak občianskej verejnosti donútil odstúpiť Roberta
Fica a Roberta Kaliňáka. "Občania ukázali, že im osud tejto krajiny nie je ľahostajný. Že sa vedia spojiť a
ozvať sa. Prišli na námestia a vyvinuli tlak, ktorý nemá od novembra 1989 obdobu. My všetci spolu sme
sa dokázali postaviť za slušné a spravodlivé Slovensko. Zmena začala a je nezastaviteľná. Nedovolíme,
aby nádej, ktorá je medzi nami, vyprchala," napísali.
Hoci sa rozhodli svoje zhromaždenie v Bratislave zrušiť, naznačili, že nikam neodchádzajú. "Budeme
pozorne sledovať systémové zmeny, ku ktorým sa nová vláda prihlásila a o ktorých hovorí, že je
pripravená ihneď ich realizovať. To, čo vládna strana spravila doteraz, je absolútnym minimom. Dnešok
preto nie je bodkou, ale dvojbodkou. Preto zakladáme občiansku platformu Za slušné Slovensko, ktorej
cieľom je podporovať občiansku angažovanosť a spájať ľudí za spravodlivé a slušné Slovensko," píšu v
spoločnom vyhlásení.
Ubezpečujú, že sú pripravení kedykoľvek vyjsť opäť do ulíc. "Budeme vyvíjať rôzne formy
občianskeho tlaku na to, aby bola vyšetrená vražda Jána a Martiny a neboli žiadne podozrenia na
prepojenie štátnych inštitúcií na organizovaný zločin. Chceme vidieť, že ministerstvo vnútra funguje
nezávisle a nie ako stranícka pobočka."
Rozhodnutie Bratislavy sa cez nás prevalilo ako obrovská vlna, z ktorej sme sa však vynorili a prvotné
NIE sa otočilo na jednoznačné ÁNO.
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Silvia Herianová, organizátorka zhromaždenia v Banskej Štiavnici
MARIANNA ONUFEROVÁ reportérka
DANIEL VRAŽDA reportér
Foto:
Vláda, ktorú vedie Peter Pellegrini. FOTO N - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

199. Vraždy vyhnali ľudí do ulíc aj pred tridsiatimi rokmi
(23.03.2018; Denník N; mut. , VÍKEND , s. 10,11,12,13; VERONIKA PRUŠOVÁ)

V marci 1988 bola v Bratislave Sviečková manifestácia. Požiadavky zhromaždených sa týkali najmä
náboženských slobôd, no impulzom boli predchádzajúce vraždy kňazov
V tom čase nebolo tak mrazivo ako v týchto dňoch, ale aj tak sa nedalo hovoriť o počasí vhodnom na
organizovanie manifestácie. Ľuďom to však neprekážalo. Na Hviezdoslavovo námestie 25. marca pred
tridsiatimi rokmi prišli a nebolo ich málo. Podľa odhadov osem- až desaťtisíc. Sú to výrazne nižšie počty
ako pri súčasných protestoch, lenže vtedy to chcelo veľmi veľkú odvahu niekam prísť a verejne vyjadriť
svoj názor.
Jedným zo spoluorganizátorov manifestácie bol František Mikloško, ktorý sa aj nedávno postavil pred
65-tisícový dav na bratislavskom Námestí SNP a hovoril o paralele so Sviečkovou manifestáciou.
Obe udalosti považuje za čosi výnimočné v našich dejinách. Oceňuje, že dnes sú ochotní vyjsť ľudia
na námestie v hlavnom meste napriek tomu, že sa im nežije až tak zle. Životná úroveň v Bratislave je
lepšia ako inde v krajine a neporovnateľne lepšia ako kedysi. "Dnes je ten život pohodlnejší a nepriateľ
nie je taký jednoznačný ako za komunizmu, preto by som si tie súčasné protesty vážil rovnako ako
Sviečkovú manifestáciu, ak nie ešte viac," hovorí Mikloško. "Slovensko sa prekonalo. Má taký zvláštny
potenciál, prekvapiť svet. To sa podarilo teraz a aj vtedy," porovnáva aktér Sviečkovej.
SVIEČKY A MODLIDBY
Ľudia, ktorí pred tridsiatimi rokmi prišli na Sviečkovú manifestáciu, prišli, aby v tichosti demonštrovali
svoj hnev a nespokojnosť s represívnym režimom. S komunistami, ktorí za prejavenie názoru vyhadzovali
ľudí z práce, či zo školy. Mnohí z účastníkov si možné represie uvedomovali. Nie jeden sa lúčil doma s
manželkou, či s celou rodinou. Ľudia sa išli verejne modliť, no ešte predtým sa doma pomodlili aj za
pokojný priebeh akcie.
Títo ľudia na námestí nekričali protikomunistické heslá. Zaspievali štátnu aj pápežskú hymnu a potom
sa začali modliť ruženec. V rukách držali zapálené sviece. Až po ich rozhorení bolo vidieť, kam všade dav
vlastne siaha a že presahuje námestie, ktoré sa príslušníci verejnej bezpečnosti na príkaz veliteľstva
snažili uzavrieť. Sviečky však horeli aj v priľahlých uliciach.
Manifestácia trvala od šiestej do pol siedmej večer. Zhromaždení ľudia vydržali, hoci autá verejnej
bezpečnosti so zapnutými sirénami a majákmi prudko jazdili po celom námestí, nabiehali a vrážali do
nich. Výzvy, aby sa rozišli, nepočúvali. Dav sa modlil, napriek tomu, že prezlečení policajti v civile na nich
kričali, bili ich obuškami, päsťami a keď niekto spadol na zem, tak do neho kopali. Vydržali, hoci štyri
minúty pred oficiálnym koncom manifestácie na nich nasadili vodné delá. Modliaci sa dav žiadal
obsadenie biskupských stolcov, náboženskú a občiansku slobodu. Bez kriku a bez hesiel. A hoci
manifestácia prebiehala pokojne, vládnuca komunistická strana sa ju všemožne snažila od počiatku
potlačiť. Na tento účel nasadila vyše 900 príslušníkov, z toho viac ako päťdesiatku príslušníkov Štátnej
bezpečnosti (ŠtB).
K dispozícii mali sedem pohotovostných motorových jednotiek na vytláčanie ľudí, štrnásť polievacích
vozov, sedem čistiacich vozidiel technických služieb, tri autobusy, osem eskortných vozidiel na
zaistených, tri obrnené transportéry a tri vodné delá. Toľko výpočet techniky, ktorý uvádza historik Ústavu
pamäti národa (ÚPN) Patrik Dubovský vo svojej štúdii o manifestácii zverejnenej v časopise Pamäť
národa pred desiatimi rokmi.
ŠLAPKA AJ VÁLEK
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Rozohnaním davu sa pre mnohých akcia neskončila. Celkovo policajti predviedli 138 účastníkov, z
toho boli dvanásti cudzinci, vrátane zahraničných novinárov. Počas zadržiavania nejedného vystavovali
fyzickému aj psychickému násiliu. Ako pred deviatimi rokmi napísal Marek Vagovič pre denník SME, za
toto násilie a potlačenie manifestácie nebol nikto potrestaný. Zodpovednosť sa pripisovala dvom
policajným veliteľom, Štefanovi Mikulovi a Ladislavovi Duducovi. Prokuratúra chcela obžalovať aj Gejzu
Šlapku, ktorý bol v tom čase bratislavským šéfom komunistickej strany.
Štvrtým obžalovaným mal byť minister vnútra Štefan Lazar. Všetci spoločne sedeli v hoteli Carlton a
sledovali zásah. Pridal sa k nim aj šéf tajnej služby Alojz Lorenc a minister kultúry Miroslav Válek.
Oni sa z pohodlia hotela pozerali na manifestáciu, ktorá sa okamžite dostala do všetkých svetových
médií. Jej organizátori naopak na námestie nemohli ísť. Buď ich zadržiavali eštebáci vo vlastných
domovoch, alebo ich predviedli na výsluch. "Bolo to výnimočné vzopätie voči represívnemu režimu,"
hovorí Mikloško dnes. "Ľudia pred tridsiatimi rokmi na námestí zažili akési obrátenie sa k slobode.
Hovoria to mnohí. Hovorí to aj Vladimír Palko (neskôr aktívny ponovembrový politik), ktorý povedal, že
vtedy sa v ňom zrodil človek, ktorý sa chce angažovať," opisuje výnimočnosť manifestácie Mikloško.
S takou veľkou účasťou vôbec nepočítali. "Keď sa pýtali Vladimíra Jukla, koľko ľudí príde, tak povedal,
že asi tak dvadsať, možno päťdesiat. Mysleli sme si, že zapálime sviečky a hneď nás zbalia a odvezú na
výsluch," spomína Mikloško.
PREDZVESŤ NOVEMBRA
Treba pripomenúť, že nebolo to po prvý raz, čo sa podarilo veriacim zhromaždiť vo veľkom počte.
Dovtedy to však boli vždy len cirkevné priestory. Či už išlo o púť na moravský Velehrad, kam v lete 1985
prišlo zhruba 200-tisíc ľudí, alebo o dva roky neskôr, keď bol na pohrebe zavraždeného kňaza Štefana
Poláka 12-tisícový dav. O tri tisícky viac ich bolo na pohrebe trnavského biskupa Júliusa Gábriša. Lenže
Sviečková manifestácia bola iná. Bolo to po prvý raz, čo sa dav stretol na civilnom mieste. A práve v
tom spočíva jej výnimočnosť. Bola to predzvesť novembra ´89. Aj pred tridsiatimi rokmi v ľuďoch vyvrel
hnev. V prvom rade pre vraždy kňazov. Ale aj pre perzekúcie. Štátna moc v tom čase tlačila na kňazov,
aby chodievali na stretnutia Združenia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris, a to napriek
vyslovenému zákazu pápeža.
Išlo o združenie kňazov kolaburujúcich s komunistickým režimom. K tomu zostávali neobsadzované
miesta biskupov. Postupne sa to v ľuďoch hromadilo podobne, ako teraz kauzy Gorila, Bašternák a iné,
až prišlo k vyvrcholeniu - k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. "Medzi
rokom 1988 a 2018 je obrovská vnútorná podobnosť, a to v tom, že vtedy aj teraz môžeme cítiť ten
vnútorný organický pocit vzdoru a nespokojnosti," hovorí Mikloško.
VRAŽDA KŇAZA
Súčasné protesty a Sviečková manifestácia majú ešte jednu podobnosť. Tak ako teraz bola
impulzom vražda investigatívneho reportéra, vtedy to bola vražda kňaza Štefana Poláka. Ubitého ho našli
na jeseň v roku 1987 na jeho fare v Borovciach.
Práve vražda sa stala hlavným motívom zorganizovania manifestácie, za ktorou stál podpredseda
Svetového kongresu Slovákov, niekdajší úspešný hokejový reprezentant Marián Šťastný. Bol to on, kto v
decembri 1988 rozposlal predstaviteľom slovenských organizácií v zahraničí list so žiadosťou o pomoc pri
organizovaní spoločnej pokojnej demonštrácie.
Akcie sa mali konať pred československými ambasádami, pričom "témou tohto prejavu nesúhlasu
budú brutálne vraždy predstaviteľov cirkvi na Slovensku, upieranie náboženských práv v praxi, ako aj
ostatných ľudských práv." Ako píše Ján Šimulčík v knihe Čas svitania, pokojné zhromaždenia sa mali
konať vo Viedni, v Bonne, Ríme, Paríži, Londýne, Berne, v Austrálii, Argentíne, v Ottawe, ale aj vo
Washingtone.
O ich organizovaní informoval Šťastný listom aj Jána Čarnogurského, ďalšieho z predstaviteľov
katolíckeho disentu. Informáciu nemohol poslať poštou, pretože by ju zachytili eštebáci, ktorí boli na
Čarnogurského nasadení. Na Slovensko však list previezla Šťastného svokra v podšívke svojho
kožušinového klobúka. "Neviem, ako sa list Mariána Šťastného preniesol cez hranice, ale k mojim
rodičom sa dostal zabalený v čokoláde," cituje vo svojej knihe Šimulčík Čarnogurského. Jedného dňa
rodičia dostali chuť na čokoládu, a tak v nej našli zabalený list. Bolo to niekedy vo februári 1988.
SKUTOČNÍ KRESŤANIA
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Na zorganizovanie manifestácie neostávalo veľa času, ale vďaka zapojeniu aktivistov z tajnej cirkvi sa
podarila. Odvahu na jej zorganizovanie dodala aj podpora v tom čase už prebiehajúcej petície s 31
bodmi. V januári 1988 ju spísal český kardinál František Tomášek. Jeho snahou bolo riešenie problémov
medzi cirkvou a štátom, najmä však zastavenie diskriminácie nábožensky angažovaných ľudí. Tomášek
otvorene vyzval veriacich, aby petíciu podpisovali.
"Veľmi dôrazne pripomínam, že zbabelosť a strach sú nedôstojné skutočného kresťana." Vo februári
mala petícia len na Slovensku 95-tisíc podpisov. V máji už bolo pod petíciou podpísaných viac ako pol
milióna občanov Československa. Napokon sa pre rôzne okolnosti udiala manifestácia len v Bratislave.
Otázka brutálnych vrážd kňazov sa na jej program nedostala. Oficiálnymi požiadavkami bolo len
menovanie katolíckych biskupov a náboženská sloboda v Československu a dodržiavanie občianskych
práv v krajine.
Mikloško spätne vysvetľuje, že vraždy vynechali organizátori zámerne. "Aj my sme si boli vedomí
obludnosti vraždy Štefana Poláka, ale nešli sme do tej požiadavky. Bolo to totiž mimo našich argumentov.
Požiadavku na biskupov a slobodu sme mohli jasne pomenovať." Problémom bolo, že nielen pri vražde
kňaza Poláka, ale aj pri ďalších nebol nikdy jasne preukázaný náboženský motív. Na rozdiel od Česka,
na Sloven sku sa komunisti báli priamych popráv kňazov. U nás ich zavie rali do väzníc, kde umierali na
následky väzenského režimu, ale komunisti chápali, že pre našich ľudí by bola poprava kňaza veľmi
citlivo vnímaná. Napriek tomu v každej dekáde zomrel aspoň jeden kňaz za záhadných okolností. Historik
Róbert Letz píše, že každá ta káto vražda kňaza "mohla úče lovo slúžiť nielen ako umlčanie
nepohodlného človeka, ale aj ako účinný spôsob zastrašenia veriacich."
Každá z vrážd bola iná, no spájalo ich viacero súvislostí. Väčšinou išlo o kňazov, ktorí kratší či dlhší
čas spolupraco vali s ŠtB. Mnohí sa domnieva li, že dokážu "hrať na dve stra ny", no ich svedomie im to
na pokon nedovolilo, a keď chceli zo spolupráce vyviaznuť, tak im tajná služba robila problémy. Časť zo
zavraždených vydie rali homosexualitou, ktorá bola v tých rokoch trestná a okrem toho v atmosfére
znevažovania cirkvi si každý z kňazov uvedo moval, ako by ich odhalenie po škodilo celému
spoločenstvu. Ďalším spoločným prvkom vrážd bolo, že aj po oficiálnom vyšetrovaní zostali kľúčové
otázky nezodpovedané. Ofici álnym záverom vyšetrovania bola väčšinou samovražda. Tak to bolo aj s
kňazom Jaroslavom Rusnákom z bratislavskej Tr návky, ktorý zahynul priamo na fare. Údajne sa udusil
plynový mi kachľami.
Bol to veľmi obľúbený sale zián, ktorý si vedel získať ve riacich. To mohlo ŠtB prekážať. Eva
Guldanová, ktorá dnes pra cuje v ÚPN, ho zažila ako malá školáčka. Spomína si na neho najmä vďaka
jeho speváckemu talentu. "Mal rád hudbu a za ložil na Trnávke spevokol." Ten prežil aj napriek
Rusnákovej smrti.
STRACH O ŽIVOT
O dva roky neskôr za veľmi záhadných okolností zomrel kňaz Milan Gono. Už v roku 1969 narazil na
komunistický režim, ktorý ho obvinil z hano benia republiky. O desať rokov bol obvinený z trestného činu
marenia dozoru nad cirkvami a z mravnostnej trestnej čin nosti.
Ako obvinený bol zaradený na povinný výkon prác, a to sa mu stalo osudným. Zomrel totiž na
smrteľné zranenia po páde z výšky. Vraj spadol z leše nia.
Či mu k tomu niekto pomo hol, sa nepreukázalo. Ľubomír Morbacher však pripomína, že na Gona si
ŠtB zhromažďovala poznatky, pričom jeho spis ako preverovanej osoby sa nikdy nenašiel. Neznámi
páchatelia ho zničili alebo ukradli. Ešte väčšie pochybnosti však vznikajú o údajnej samovražde tajného
kňaza Přemysla Cou fala (1932). Rodák z Moravy bol pova žovaný za génia. Vyštudoval dve vysoké
školy - lesnícku aj staveb nú. Hovoril po nemecky, anglic ky aj francúzsky. Bol uznávaným odborníkom na
statiku. Zároveň začal v roku 1960 tajne študovať teológiu, vtedy ho však odhalila ŠtB a zrejme pod
nátlakom podpísal spo luprácu. Mala sa týkať ekono mickej činnosti. Podľa zachova ných dokumentov
mal donášať tajnej službe správy o nedostat koch v Projektovom poľnohos podárskom ústave v
Bratislave, kde pracoval.
Vďaka tomu, že bol uzná vaným odborníkom, umožni li mu cestovať do zahraničia. V rokoch 1967 až
1980 bol viac krát na Západe, a to aj napriek tomu, že už bol v roku 1973 tajne vysvätený za kňaza.
Svoje cesty nakoniec využil aj na in formovanie zahraničia o pome roch v Československu. ŠtB ho však
vďaka akcii Ka nál odhalila. V roku 1980 za ním prišli agenti, aby tajnej službe odovzdal súhrn všet kého,
o čom zahraničie infor moval. V tom období sa začal Coufal sťažovať blízkym, že ho sledujú a že mu v
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jeho ne prítomnosti prehľadávajú byt a prehadzujú veci. Začal sa báť o život.
SPOVEDNÍK
"Bol to mohutný muž. Sr dečný a veľmi skromný," spomí na na Coufala Katka Petrusová, ktorá ho
spoznala koncom 70. rokov ako vysokoškoláčka. Pochádzala z Lučenca, kde bola vychovávaná vo viere,
a tak aj po príchode do Bratislavy sa snažila nakontaktovať na sku pinu veriacich. Po čase sa jej to
podarilo a Coufal sa stal jej spovední kom, ale aj akýmsi duchovným vodcom.
Bol natoľko dobrosrdečný, že keď sa mu posťažovala, ako zle sa jej učí na internáte, tak jej dal kľúče
od svojho bytu. Cez deň, keď bol v práci, sa tam teda učievala. Dnes ju zamrazí, keď si uvedomí, že ten
byt eštebáci monitorovali.
Coufalovi bola natoľko vďač ná, že ho pozvala aj na svoju promóciu. Bolo to v septembri 1980 a
Coufal meškal. Ospra vedlnil sa, že sa práve vrátil zo služobnej cesty. Rozrušenie nedal na sebe poznať,
hoci už vtedy musel vedieť o tom, že je sledovaný.
Po promóciách Petrusová odišla z Bratislavy, no ešte v ja nuári 1981 sa nakrátko vrátila. Bola aj v byte
Coufala, ktorý jej po príchode domov perami naznačoval, aby rýchlo odišla a aby nešla na zastávku auto
busu, ako bežne chodievala. Pô sobil veľmi rozrušene, spomína Petrusová. Kňaza poslúchla a odišla. O
necelý mesiac dosta la z Bratislavy list, v ktorom jej známi oznamovali, že Coufal zomrel. Našli ho 26.
februára 1981 ležať v kaluži krvi v jeho bratislavskom byte. Na predlaktí a lakťoch oboch rúk mal výrazné
rezné rany. Preto jeho smrť uzavreli ako samovraždu. Jej vyšetrovanie viackrát prokuratúra otvorila, no
na iný záver nedošla, hoci pri pohrebe bola na chvíľku otvorená rakva a napriek "pohrebnému make-upu"
bolo vidieť, že Coufal bol riadne dobitý.
Jeho matka pred pohrebom v márnici prosila, aby mu dali "tvár dokopy, aby vyzeral v truhle ako
človek," spomína po desiatkach rokov Petrusová.
Coufal si vraj svoju smrť mal poistiť aj pusteným plynom. Ani to však ľuďom z jeho okolia nesedí.
Domov ho totiž išli hľadať kolegovia po tom, ako neprišiel do práce. Zapálenou zápalkou pritom svietili pri
zámke, aby videli, či náhodou nemá zvnútra kľúč. Coufal bol v tom čase už dva dni mŕtvy a ak by platila
teória unikajúceho plynu, ten by pri kontakte so zápalkou musel spôsobiť výbuch celého paneláka.
DVE RANY Z PIŠTOLE
Bez vypátrania vraha sa uzavrela aj jedna z prvých násilných smrtí kňaza - Emanuela Jozefa Cubínka,
ktorého zavraždili večer 30. decembra 1965. Na druhý deň ráno ho našiel miništrant, ktorý ho prišiel
hľadať, pretože obľúbený farár meškal na omšu. Cubínka niekto zastrelil dvomi ranami z pištole. ŠtB ho
evidovala ako agenta, a to od roku 1960 pod krycím menom Erna. Pre tajnú službu mohol byť dôležitým
preto, že bol spovedníkom trnavského biskupa Ambróza Lazíka. Po dvoch rokoch však spoluprácu
prerušili. Jeho spis bol v roku 1968 zničený. "Isté je, že nejaký typ vzťahu medzi Cubínkom a
komunistickou tajnou políciou existoval a nedá sa vylúčiť, že práve to sa stalo kňazovi osudným," napísal
pred piatimi rokmi Juraj Majchrák z .týždňa, ktorý sa smrťou svätojurského kňaza zaoberal.
Strelou zo zbrane zomrel aj farár z Paty Alojz Schmiester. Zahynul vo dverách svojej fary v júli 1983.
Aj on sa však v minulosti upísal na spoluprácu s ŠtB. "Zlomila" ho koncom 50. rokov, keď mu počas
prehliadky našli súkromný list s kompromitujúcimi informáciami. Schmiester vyštudoval teológiu v roku
1957 a v tom istom roku bol aj vysvätený za kňaza. Do polroka však musel narukovať. Po nájdení listu
pod hrozbou súdu prinútila ŠtB Schmiestera na spoluprácu. Musel sa dištancovať od cirkevných
predstaviteľov a mal donášať na kňazov. V roku 1963 ho napokon aj tak odsúdili na štyri roky, pretože
ŠtB nebola s jeho prácou celkom spokojná. Po návrate z väzenia sa stal prvým farárom na farnosti v
Pate, kde pôsobil od roku 1969. ŠtB ho znovu kontaktovala v roku 1978, mal sledovať farárov z okolia.
Miro Klobučník z ÚPN však zistil, že o rok neskôr už Schmiester príslušníkovi ŠtB oznámil, že ho
dekonšpiroval jeho priamy nadriadený. "Tým mohol byť v tom čase jedine sereďský dekan Ján Sokol,"
napísal Klobučník v decembri 2006 do Domina Fóra. Každopádne, od toho momentu sa Schmiester
vyhýbal akýmkoľvek schôdzkam s ŠtB. Ďalej pôsobil na fare v Pate, a to až do osudného 24. júla 1983.
Jeho vraha vypátrali aj súdili. Počas súdneho konania ho však zbavili trestnej zodpovednosti, pretože
bol vraj v čase vraždy nepríčetný. Dôkazom malo byť jeho správanie po vražde kňaza. Pri úteku zastrelil
na odpočívadle šoféra kamióna a zranil aj náhodnú chodkyňu. O vyšetrovaní však neexistuje už žiadna
dostupná dokumentácia a miestni hovoria, že pri zbavení trestnej zodpovednosti páchateľa bola ŠtB
nápomocná.
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NEPOTRESTANÍ VRAHOVIA
Súdny proces sa uskutočnil aj s údajným vrahom kňaza Štefana Poláka. Zavraždili ho v októbri 1987
na fare v Borovciach.
Aj Polák spočiatku spolupracoval s ŠtB a aj so združením Pacem in terris. Z tejto spolupráce precitol v
roku 1986, údajne po osobnom stretnutí s pápežom. Cesta do Ríma ho veľmi zmenila. Po návrate do
Boroviec prestal chodiť na stretnutia prorežimného združenia kňazov a zároveň sa vyhranil aj voči ŠtB.
Patrik Dubovský z ÚPN hovorí aj o správe, ktorú písal Polák. Upozorňoval v nej na nevhodnosť
niektorých kandidátov na biskupov. Čo sa však so správou stalo, sa nevie. Tak ako nie je známy ani
motív Polákovej vraždy. Kňaza našli ležať na fare v Borovciach priviazaného k radiátoru. Nohy aj ruky
mal zviazané a jeho telo bolo dobité. Režim si citlivosť tohto prípadu veľmi uvedomovala. Snažili sa
dopátrať vraha čo najskôr, policajti a ŠtB dostávali ultimáta. Podozrivého síce obžalovali, no súdy ho
krátko pred novembrom ´89 oslobodili. A hoci po revolúcii aj policajná inšpekcia konštatovala, že
vyšetrovanie bolo nedostatočné, skutočný páchateľ sa pred súd nepostavil.
Polákov prípad viackrát otvorili, no bez úspechu. Rovnako aj Coufalov. "Tak ako funguje zlo, funguje
aj dobro. Je dôležité tieto vraždy stále otvárať a pýtať sa. Neviem kedy, ale verím, že sa to dovyšetrí,"
hovorí Petrusová, ktorá ešte dnes prežíva smrť tohto tajného kňaza veľmi citlivo.
Aj Dubovský verí, že tieto prípady zavraždených kňazov sa raz dotiahnu do konca, i keď z prístupu
generálnej prokuratúry je skeptický. ÚPN sa obrátilo na prokuratúru, no bez úspechu. "Veľa sme od toho
očakávali, no ako keby tu chýbala odvaha vracať sa do minulosti."
Historik z ÚPN hovorí o zločinoch proti ľudskosti, ktoré nemôžu byť premlčané. Viníci by podľa neho
mali ísť do väzenia, a to napriek tomu, že dnes sú mnohí z tých eštebákov starci, "Sú to však ľudia, ktorí
chladnokrvne zabíjali a chodia medzi nami," dodáva Dubovský.
UTAJENÁ MINULOSŤ
Tak, ako doposiaľ nie sú úplne prebádané vraždy katolíckych kňazov, rovnako nie je absolútne
zdokumentovaná Sviečková manifestácia. Ako nedávno napísali viacerí historici, a to nielen z ÚPN, k
dôležitým dokumentom sa nevedia dostať.
Ide najmä o vyšetrovací spis niekdajšej Vojenskej obvodnej prokuratúry v Bratislave. Aj preto historici
ako Ján Šimulčík, Pavol Jakubčin, Róbert Letz, František Neupauer, Patrik Dubovský či Juraj Marušiak,
vyzvali generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby všetka dokumentácia k manifestácii, ktorá je v
archívoch prokuratúry, bola odovzdaná do archívu Ústavu pamäti národa, prípadne Slovenskému
národnému archívu.
Ide im o to, aby boli všetky dokumenty vrátane zvukových aj obrazových, či fotografických materiálov
prístupný historikom na vedecký výskum a prehĺbenie ich poznatkov. Táto ich výzva však ostala zrejme
nepochopená. "Zástupcovia ÚPN kopú do otvorených dverí," reagovala hovorkyňa prokuratúry Andrea
Predajňová. Pripomenula, že ústav adresoval generálnej prokuratúre požiadavku na odtajnenie a
sprístupnenie spisu o vyšetrovaní Sviečkovej manifestácie už v máji 2016. Nasledovalo stretnutie
vedenia ÚPN a námestníkom generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym a v novembri 2016 mohli
historici ÚPN navštíviť vojenský archív. Podľa Predajňovej mohli vtedy nahliadnuť aj do vyšetrovacieho
spisu. Všetko však bolo pod podmienkou, že bude dodržaný zákon o ochrane osobných údajov.
"Zdôrazňujeme, že generálna prokuratúra pri takejto požiadavke vždy musí postupovať podľa platných
zákonov," dodala hovorkyňa.
A o to ide. Historikom nejde o nahliadnutie, či o sprístupnenie spisu, ale odovzdanie. Ide o to, aby sa
nestalo, tak ako v novembri 2016, že im budú namiesto všetkej fotodokumentácie sprístupnené iba tri
fotografie, kde nie je možné stotožniť osoby. Aj takú skúsenosť mal totiž Neupauer pri návšteve
vojenského archívu. Rovnako preňho a pre kolegu vyhotovili kópiu vyšetrovacieho spisu, no ten bol v
súlade s pokynmi generálnej prokuratúry anonymizovaný. Historikom sa s takýmito dokumentmi potom
veľmi ťažko pracuje. Hovorca ÚPN pripomína, že úrad koná v duchu preambuly zákona o pamäti národa,
podľa ktorej "ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať" a že žiadne konanie štátu proti
občanom nemôže byť chránené tajomstvom a zabudnuté.
Aj preto historici na záver výzvy pre generálneho prokurátora zdôraznili, že dúfajú, že požadovaný
vyšetrovací spis, či jeho časti neboli skartované, "čo by dejiny vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej
novodobej histórii."

stránka č. 427

VERONIKA PRUŠOVÁ reportérka
Zavraždení kňazi
1965 - Emanuel Jozef Cubínek, zastrelený na fare vo Svätom Jure;
1974 - Ľudovít Alojz Sénaši z Trenčína;
1977 - Jaroslav Rusnák, našli ho na fare v bratislavskej Trnávke;
1979 - Milan Gono, záhadná smrť v Bratislave;
1981 - Přemysl Coufal, našli ho v byte v Bratislave;
1983 - Alojz Schmiester, zastrelený na fare v Pate;
1987 - Štefan Polák, dobitý na smrť;
1990 - Ján Bernolák, jeho smrť v Zubrohlave môže súvisieť s minulosťou.
Každá takáto vražda kňaza mohla účelovo slúžiť nielen ako umlčanie nepohodlného človeka, ale aj
ako účinný spôsob zastrašenia veriacich.
Róbert Letz, historik
CHRONOLÓGIA: NOVEMBER
1987:
začiatok podpisovej akcie za náboženskú slobodu v Československu;
DECEMBER 1987:
Marián Šťastný píše list o podporu protestných akcií; Január 1988: podpisovú akciu podporil kardinál
František Tomášek;
Február 1988:
Ján Čarnogurský dostal list od Šťastného;
10. MARCA 1988:
František Mikloško oficiálne nahlasuje manifestáciu národnému výboru; 15. marca 1988: minister
vnútra súhlasil s vyhlásením mimoriadnej situácie;
17. MARCA 1988:
Mikloško dostáva odpoveď, že manifestáciu nepovoľujú;
21. marca 1988:
Mikloško sa odvolal voči zákazu;
24. MARCA 1988:
vysokoškolskí študenti musia cestovať domov, bola vyhlásená dopravná akcia s cieľom tlmiť príjazd
ľudí do Bratislavy, druhý zákaz manifestácie, výsluch Jána Čarnogurského;
25. MARCA 1988:
od rána zadržiavajú aktivistov tajnej cirkvi, po 17. uzavretie námestia, 18:00 sa začína manifestácia, v
BBC vo večerných správach vysielajú o manifestácii, neskôr aj v Hlase Ameriky;
26. MARCA 1988:
v policajných celách ostávajú zadržiavaní niektorí účastníci.
Dnes je ten život pohodlnejší a nepriateľ nie je taký jednoznačný ako za komunizmu, preto by som si
tie súčasné protesty vážil rovnako ako Sviečkovú manifestáciu, ak nie ešte viac.
František Mikloško
VERONIKA PRUŠOVÁ reportérka
Foto:
Sviečková manifestácia v Bratislave 25. marca 1988. FOTO - SVIECKOVAMANIFESTACIA.SK (7X)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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200. Keď sa Slováci vzopreli komunistom
(23.03.2018; Hospodárske noviny; mut. , PUBLICISTIKA , s. 7; Pavel Novotný)

HN HISTORY
Pred 30 rokmi sa v Bratislave uskutočnila Sviečková manifestácia, ktorá je dnes označovaná za
začiatok konca komunistického režimu na Slovensku.
Pavel Novotný
Bratislava - Jeden z najsilnejších prejavov odporu proti komunistickému zriadeniu v Československu.
A ako história ukázala, aj začiatok konca totality, ktorý vyvrcholil Nežnou revolúciou v novembri 1989. Aj
takéto prívlastky si vyslúžila Sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila na bratislavskom
Hviezdoslavovom námestí v marci 1988. V nedeľu od nej uplynie presne 30 rokov.
Pod kontrolou režimu
Myšlienka na uskutočnenie tohto protestu sa zrodila v Kanade. Jej ideovým otcom sa stal hokejista
Marián Šťastný, vtedajší predstaviteľ Svetového kongresu Slovákov. "Prvotný podnet k nám prišiel
začiatkom januára 1988. V tajnej cirkvi na Slovensku sa rozprúdila diskusia, či sa do manifestácie
zapojíme. Nakoniec sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme," vysvetlil pre HN František Mikloško. Práve ten
sa spolu s Jánom Čarnogurským, tajným biskupom Jánom Korcom a ďalšími stal organizátorom
manifestácie. Pôvodná myšlienka bola, že sa v piatok 25. marca budú konať manifestácie pred
československým veľvyslanectvom v každej krajine, kde žije viacero Slovákov. Krajania žijúci v zahraničí
mali demonštrovať za náboženské slobody i dodržiavanie ľudských práv v Československu. Z tohto plánu
nakoniec nič nebolo. Organizátori vo Švajčiarsku nepodali žiadosť o povolenie manifestácie v
dostatočnom predstihu a zhromaždenia sa nekonali ani nikde inde za hranicami Československa.
"Napokon to zostalo celé na nás. My sme boli jediní organizátori, nepomáhal nám nikto v zahraničí,"
prízvukuje Mikloško.
Policajná brutalita
Organizátori vedeli, že komunistický režim by im túto manifestáciu nikdy nepovolil. Podali žiadosť o jej
konanie, ktorú úrady okamžite zamietli. Podanie odvolania načasovali z taktických dôvodov tak, aby im
zamietavá odpoveď prišla zhruba v čase konania zhromaždenia. V každom prípade bolo jasné, že
podujatie je nelegálne. To im hneď na začiatku aj úrady oznámili a požiadali zhromaždených ľudí o
rozchod. Potom sa rozpútala policajná brutalita. Kým ľudia spievali hymnu a držali v rukách zapálené
sviečky, pomedzi nich jazdili autá Verejnej bezpečnosti a dav sa snažili v hustom daždi rozohnať prúdmi
vody polievacie autá. Do toho všetkého museli ľudia vydržať pokusy ukončiť akciu pomocou vodných diel.
Niektorých účastníkov odviedli príslušníci Štátnej bezpečnosti do pristavených policajných vozidiel. Na
námestí demonštrovali zhruba dve až tri tisícky ľudí. "Mnohí však boli v bočných uličkách. Podľa našich
odhadov sa celkovo na Sviečkovej manifestácii zúčastnilo približne päť- až osemtisíc ľudí," dodáva
Mikloško. Celé podujatie trvalo pol hodiny. Hlavní organizátori sa však na ňom nezúčastnili. "Už v utorok
ráno prišli po mňa policajti do školy, kde som v tom čase vyučoval. Vyviedli ma von a odviezli na
prokuratúru v Justičnom paláci. Vyhrážali sa mi a po prepustení ma 24 hodín denne sledovali," spomína
Mikloško. Manifestácia sa konala o tri dni, teda v piatok 25. marca. "Ráno som šiel na omšu a keď som
kráčal smerom od Mosta SNP, tak pred budovou, kde dnes sídli Veľvyslanectvo USA, ma zastavilo auto.
Odviezli ma na policajnú stanicu, kde som strávil celý deň. Po skončení Sviečkovej manifestácie ma
previezli do cely predbežného zaistenia. V pondelok ráno, teda po vypršaní 48-hodinovej lehoty, ma
nakoniec prepustili," dopĺňa František Mikloško.
Spomienka na manifestáciu
Ten sa cez víkend zúčastní na spomienkových akciách pri príležitosti 30. výročia manifestácie. Ich
súčasťou bude napríklad rekonštrukcia manévrov Verejnej bezpečnosti, omša, kladenie vencov k
pamätníku na Námestí Eugena Suchoňa či slávnostný koncert za účasti najvyšších predstaviteľov krajiny
i pozvaných hostí zo zahraničia. Do Bratislavy napríklad pricestuje bývalý nemecký prezident Joachim
Gauck.
AKO SI BRATISLAVA PRIPOMENIE TÚTO NEDEĽU SVIEČKOVÚ MANIFESTÁCIU
10.30 omša v Katedrále svätého Martina
18.00 kladenie vencov na Námestí Eugena Suchoňa
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19.00 koncert pre pozvaných hostí v Redute
Foro:
V piatok 25. marca 1988 v Bratislave pršalo. Úrady napriek tomu rozháňali účastníkov Sviečkovej
manifestácie polievacími autami.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

201. Policajti vytrhávali ľudí z davu a vliekli ich do áut v uličkách
(23.03.2018; Hospodárske noviny; mut. , PUBLICISTIKA , s. 7; Pavel Novotný)

ROZHOVOR
Štátna bezpečnosť rozpútala maximum represií až po skončení zhromaždenia, hovorí pre HN Július
Brocka, jeden z lídrov bratislavskej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988.
Pred 30 rokmi ste boli jedným z tých, kto v Bratislave viedol Sviečkovú manifestáciu. Ako ste sa k
tomu vôbec dostali?
Spolu s manželkou a priateľmi z Trnavy sme sa v tom čase angažovali v kresťanských spoločenstvách
a v štruktúrach tajnej cirkvi. Stretávali sme sa s ďalšími mladými ľuďmi z celého Slovenska na pútnických
miestach. Prirodzene, tam sme boli chránení akousi imunitou tých chrámov. Avšak zhromaždenie, ktoré
zvolali Ján Čarnogurský s Františkom Mikloškom na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave, bolo prvýkrát
na verejnom priestore. Malo úplne iný charakter.
Nemali ste z toho strach?
Predovšetkým sme s tým nemali žiadnu skúsenosť. Takže sme ani nevedeli, ako to celé bude vyzerať.
No na základe opatrení, ktoré štátna moc vykonala pred týmto ohláseným zhromaždením, sme jasne
videli, že to vôbec nebude jednoduché.
Tieto obavy sa nakoniec potvrdili...
Áno, naše očakávania sa naplnili. Hlavných organizátorov, teda Čarnogurského, Mikloška a tajného
biskupa Jána Korca, polícia a štátna bezpečnosť pred zhromaždením zaistili. Ráno ich previezli na
policajnú stanicu a neskôr zatvorili do cely predbežného zaistenia. Na druhej strane, s týmto sme aj
počítali.
Ako to vyzeralo priamo v deň manifestácie?
Zhromaždenie bolo ohlásené na 18. hodinu s tým, že celý program bude trvať pol hodiny.
Požiadavkami organizátorov boli náboženská sloboda, ako aj dodržiavanie základných ľudských práv v
Československu. Dohoda znela, že prítomní účastníci na znak súhlasu s týmito požiadavkami budú mať
horiace sviece. Ale vedeli sme, či skôr tušili, že to nebude také jednoduché, keďže protiopatrenia zo
strany Štátnej bezpečnosti sa dali predvídať.
Čo sa teda na námestí o šiestej večer stalo?
Vedeli sme, že megafón nám bude zbytočný a jednoducho tam budeme musieť tých 30 minút nejako
vydržať. Dohodli sme sa teda na takom scenári, že to celé začneme štátnou hymnou. Tento scenár sme
sa potom rôznymi tajnými kanálmi snažili rozšíriť medzi našich známych, ktorí sa tam chystali tiež.
Nakoniec sa tak aj stalo.
Ako na tento vývoj zareagovali prítomní ľudia?
V tom dave sme videli, že keď sa začala spievať hymna, niektorí v prvej chvíli nevedeli, čo sa deje.
Možno si mysleli, že to je nejaká provokácia. Vzápätí však veľmi rýchlo zbadali, že to patrí k scenáru.
Takže postupne začalo spievať celé námestie. V tej chvíli som mal pocit, ako keby celý ten virvar a
hurhaj, ktorý robili policajné autá, počas hymny stíchol.
Verejná alebo Štátna bezpečnosť bola v tom čase už v akcii?
Bolo absurdné, že čistiacimi autami polievali ulice. Tvárili sa, že ich čistia, hoci padal dážď. Okrem
toho nás počas celej polhodiny ešte aj kropili vodnými delami. Napriek tomu sme sa nerozišli. Policajti v
civile medzitým vytrhávali z davu ľudí a brali ich so sebou do policajných antonov pristavených v uličkách.
Po polhodine, keď sme skončili, spustili pohotovostné jednotky ďalšie represie. Policajti s obuškami,
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prilbami a so štítmi z plexiskla začali vystrájať. Maximum násilia na ľuďoch však nasledovalo až po
skončení manifestácie.
Zasiahlo toto násilie aj vás?
Mňa osobne nie. Avšak boli sme tam so skupinou našich mladých študentov a jedného z nich zaistili.
Nebolo to na námestí, ale pri obchodnom dome Prior, kde sa skryl pred dažďom. Keď totiž policajti videli,
že dav sa rozišiel bez toho, aby vôbec vznikli nejaké výtržnosti, ktoré oni čakali a ohlasovali, tak potom
zatýkali ľudí. A to taktiež tých, o ktorých mali iba pocit, že boli na námestí. Jednoducho ich zobrali so
sebou. Takto zaistili aj študenta Mariána Hužoviča. Kvôli nemu sme potom išli do Bratislavy druhýkrát.
Obávali sme sa o neho. Nevedeli sme, čo s ním spravia.
Ako sa táto vaša misia napokon skončila?
Vypátrali sme kontakty na policajtov a v Bratislave sme zistili, že niekoľko ľudí zadržali a po vypočutí
ich prepustia. Mariána nakoniec pustili až ráno o šiestej. Potom bol odsúdený a po Nežnej revolúcii
rehabilitovaný, ako všetci ostatní.
Išiel po odsúdení do väzenia?
Nezatvorili ho. Podobne ako ďalších ho odsúdili na niekoľko mesiacov podmienečne. Napokon si ani
nestihol tento trest odpykať, keďže udalosti nabrali rýchly spád. Po revolúcii to už nebolo aktuálne.
Mali ste vy osobne po manifestácii problémy so Štátnou bezpečnosťou?
Áno, určité problémy som mal. V tom čase som pracoval v Trnave v Stavoprojekte. Bratislavu som
navštevoval aj služobne. Keď som napríklad robil nejaké zložitejšie výpočty, ktoré sa nedali robiť u nás vo
výpočtovom stredisku, tak sme chodievali do bratislavskej Kovoprojekty. Niekoľko dní po sviečkovej
manifestácii som jednu z týchto ciest využil na to, aby som navštívil Františka Mikloška v jeho byte. Už
bol na slobode. Bol som plný dojmov a zážitkov. Veď západné rozhlasové stanice o tom podávali správy,
bola to v podstate téma mesiaca, či dokonca celého roka. Takže som ho bol oboznámiť z prvej ruky, ako
to tam prebiehalo.
Čo sa počas vašej schôdzky s Mikloškom stalo?
Po stretnutí v jeho byte mi hovoril, že potrebuje v meste niečo vybaviť. Navrhol mi teda, že ma
odprevadí. Keď sme išli mestskou hromadnou dopravou, zrazu zbadal, že nie sme sami. Sledovala nás
tajná polícia. On to už poznal, ja som tomu vtedy nevenoval pozornosť. Počas cesty v Dúbravke,
vraví - nebudem s tebou pokračovať. Pozri sa, oni sa zavesili aj za autobus a striedajú sa.
Ako to nakoniec dopadlo?
On vystúpil a ja som pokračoval sám. Prirodzene, potom som si ich už všímal. Nakoniec z toho vznikla
naháňačka. Ja som postupne prestupoval z autobusu do trolejbusu, potom do električky. V podstate si zo
mňa títo eštébáci robili dobrý deň - chceli mi dať najavo, že im neutečiem. Takto ma po troch hodinách
odprevadili až na Námestie SNP. Tam som sa im snažil ukryť v kostole Milosrdných bratov. Vošiel som
dnu, sadol si do lavice a rozmýšľal, čo urobím. Napadlo mi, že možno ani nevedia, kto som. Nepoznajú
moju identitu. Bál som sa, že ich takto dovediem až do Trnavy.
Pokračovali vo vašom prenasledovaní aj v kostole?
Áno, vošli za mnou traja v civile. Provokatívne si ma prezerali, ale nezasiahli tam. Keď som vyšiel z
kostola, tak ma zrazu legitimoval uniformovaný policajt. Pristúpil ku mne a vypýtal si môj občiansky
preukaz. Spýtal som sa ho, prečo to robí a aký má na moje legitimovanie dôvod. On mi odpovedal hlúpou
výhovorkou, že je deň boja proti fajčeniu. Cítil som v jeho odpovedi iróniu.
Do Nežnej revolúcie ešte zostávalo viac ako jeden a pol roka. Predpokladám, že ste odvtedy figurovali
v záznamoch Štátnej bezpečnosti...
Áno, potom už vedeli, kto som. Mali ma identifikovaného a sledovali aj mňa. Čarnogurský a Mikloško
sa ma spýtali, či by som im mohol pomôcť informovať Antona Hlinku v Mníchove. Ten pravidelne prinášal
správy o tom, čo sa deje v Československu, ako aj o aktivitách tajnej cirkvi. Samozrejme, v tom období to
bolo veľmi náročné, ale s odstupom času aj úsmevné. Nedalo sa totiž do zahraničia volať z každej
telefónnej búdky. Boli to špeciálne búdky na päťkorunové volania. Po niekoľkých telefonátoch som si
však povedal, že už nemá význam sa takto istiť. Tak som telefonoval aj z domu, z vlastného bytu. Potom
som už nezaregistroval žiadnu reakciu. Pravdepodobne už toho diania bolo toľko, že s blížiacim sa
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novembrom tajná polícia predsa len už nebola taká zubatá. Pavel Novotný
Bolo absurdné, že čistiacimi autami polievali ulice. Tvárili sa, že ich čistia, hoci pršalo.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

202. Historici žiadajú dokumenty o Sviečkovej manifestácii
(23.03.2018; Pravda; mut. , Slovensko , s. 9; Soňa Pacherová)

Soňa Pacherová
Bratislava
Ani po 30 rokoch archívne zábery na tichý dav ľudí so sviečkami v rukách, ktorý vo večernom chlade a
daždi kropia vodné delá a rozrážajú policajné autá, neprestávajú mraziť. K Sviečkovej manifestácii,
ktorá sa konala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa viazala aj vlna zatýkania,
prenasledovania a represií voči všetkým, ktorí pokojným protestom upozornili na náboženskú a
občiansku neslobodu vo vtedajšom Československu.
Verejnosť sa však zrejme o sviečkovom proteste stále nedozvedela všetko. Skupina 11 slovenských
historikov varuje, že mnohé archívne materiály, viažuce sa k tejto závažnej udalosti, nie sú ani
momentálne dostupné na historické bádanie. V stredu preto listom vyzvali Generálnu prokuratúru, aby im
poskytla celú dokumentáciu týkajúcu sa sviečkového zhromaždenia, ktorú spravuje. "Ide najmä o
vyšetrovací spis Vojenskej obvodnej prokuratúry Bratislava z roku 1990," spresňuje František Neupauer,
jeden zo signatárov výzvy. Ako tvrdí, spolu s kolegami vzniesli podobnú požiadavku už pred niekoľkými
rokmi, no prokuratúra na ňu nereagovala.
Neupauer sa obáva aj prípadného skartovania historických materiálov. "Od udalosti ubehli už desiatky
rokov a škartačná prax každého archivuje iná. Ak by došlo k zničeniu týchto materiálov, dejiny by to
vnímali ako ničenie dokumentov o vlastnej novodobej histórii," mieni.
Historici navrhujú, aby Generálna prokuratúra odovzdala kompletný dokumentačný materiál k
manifestácii, čiže všetky zachované fotografie či textové, zvukové a obrazové záznamy, do archívu
Ústavu pamäti národa (ÚPN) alebo do Slovenského národného archívu (SNA). Podľa nich tam majú byť k
dispozícii na vedecký výskum a prehlbovanie poznatkov o udalosti.
Generálna prokuratúra sa voči tvrdeniam žiadateľov ohradila. "Kopú do otvorených dverí," napísala
Pravde v stanovisku. Podlá neho iniciátori vyhlásenia úmyselne zavádzajú verejnosť, keď tvrdia, že ich
predchádzajúca žiadosť o odtajnenie a sprístupnenie spisu z vyšetrovania, poslaná v máji 2016, zostala
bez odozvy. "Je to o to viac poľutovaniahodné, ak takéto zavádzajúce tvrdenia prezentujú historici,
ktorých hlavným atribútom činnosti má byť hľadanie pravdy a jej objektívna interpretácia," uviedla
hovorkyňa Andrea Predajňová.
Ako dodala, zástupcov ÚPN, konkrétne jeho vtedajšieho predsedu Ondreja Krajňáka a Františka
Neupauera, na základe ich požiadavky osobne prijal námestník generálneho prokurátora Peter
Šufliarsky. V auguste 2016 dostali vyrozumenie, že do materiálov môžu nazrieť, ak dodržia ustanovenia
zákona o ochrane osobných údajov a iné predpisy. V novembri potom Neupauer a ďalší zástupca ÚPN
Peter Jašek navštívili Vojenský archív v Trnave a nahliadli do spisu. Žiadne iné žiadosti o sprístupnenie
alebo nazretie do dokumentov Generálna prokuratúra až doposiaľ neevidovala a najnovšou sa bude
zaoberať, uzavrela Predajňová.
Neupauer tvrdenia prokuratúry odmieta. "Máme informácie, že na Generálnej prokuratúre bolo
umiestnených niekoľko desiatok archívnych fotografií z demonštrácie. My sme v roku 2016 videli možno
tri," tvrdí. Zároveň upozorňuje, že historici svojím terajším listom nežiadajú "sprístupnenie", ale
"odovzdanie" materiálov o proteste spomínaným inštitúciám. "Podľa nášho názoru by dokumenty týkajúce
sa pamätných dní Slovenskej republiky nemali byť v správe či archíve Generálnej prokuratúry, ale
prístupné v spomenutých archívoch," zdôrazňuje. Pripomína tiež, že stanovisko ho nesprávne označuje
za "zástupcu ÚPN", hoci stredajšiu výzvu podával ako historik - fyzická osoba, rovnako ako ostatní pod
ňou podpísaní žiadatelia.
Historik Ivan Kamenec síce k signatárom žiadosti nepatrí, tiež si však myslí, že materiály súvisiace s
demonštráciou by prokuratúra mala odovzdať do príslušných archívov. "Keby som ako odborník bádal v
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tejto oblasti, tiež by pre mňa bolo neprijateľné, keby som sa k nim nemohol dostať. Výnimkou by mohlo
byť, že sú to stále živé spisy, v štádiu riešenia, čo však v tomto prípade nepredpokladám," uvažuje. Podľa
Kamenca, ak medzičasom došlo k zničeniu časti týchto dokumentov, čo môže naznačovať skúsenosť
historikov, ktorí do nich mali možnosť nahliadnuť, bola by to z hľadiska postoja k vlastným dejinám
"poriadna blamáž".
Foto:
Spomienka na Sviečkovú
FOTO:ARCHÍV TASR

manifestáciu v marci 1990 na Bratislavskom Námestí SNP.

[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

203. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim
Gauck
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:06, s. -; TASR, Andrej Smatana)

Jeho návšteva na Slovensku sa má niesť v duchu boja za slobodu a demokraciu a má byť zároveň
prejavom vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov.
Bratislava 23. marca (TASR) - Pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie navštívi
Slovenskú republiku v dňoch 25.- 26. marca 2018 bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko
Joachim Gauck. TASR o tom informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta
SR.
"Spoločne s prezidentom Andrejom Kiskom položia vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia tejto významnej udalosti,"
uviedla Hajtová.
Návšteva Joachima Gaucka na Slovensku sa podľa nej nesie v duchu boja za slobodu a demokraciu a
je zároveň prejavom vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov.
http://www.teraz.sk/slovensko/na-navstevu-slovenska-pride-byvaly/315503-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

204. Sviečkovou manifestáciou ľudia poukázali na náboženské a ľudské
práva
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 15:20, s. -; TASR, Elena Zúborová)

Sviečkovú manifestáciu neprekazilo jazdenie obrnených transportérov po meste, obmedzenia v
hromadnej mestskej a prímestskej doprave, ani ďalšie opatrenia vtedajšej moci.
Bratislava 23. marca (TASR) - 25. marca 1988, sa v Bratislave uskutočnila Sviečková manifestácia,
známa aj ako Bratislavský Veľký piatok. Od roku 1993 je 25. marec Dňom zápasu za ľudské práva, a zo
zákona pamätným dňom Slovenskej republiky.
Program k Sviečkovej manifestácii v roku 2018 pri príležitosti 30. výročia tejto udalosti sa začína v
piatok 23. marca a potrvá do nedele 25. marca. V danom termíne sú pripravené viaceré podujatia,
podrobný program je na webovej stránke svieckovamanifestacia.sk aj na portáli Fóra kresťanských
inštitúcií. Pred 30 rokmi Sviečková manifestácia otriasla vtedajšou spoločenskou a politickou situáciou a
stala sa predzvesťou veľkých zmien.
Autor myšlienky Sviečkovej manifestácie a bývalý hokejový reprezentant Marián Šťastný na tlačovej
konferencii 21. marca 2013 v Bratislave uviedol, že v roku 1987 bol zvolený do Svetového kongresu
Slovákov za výkonného podpredsedu. "Od začiatku bolo mojím cieľom zblížiť Svetový kongres Slovákov
so Slovenskom a naopak. V tej dobe prišla na svet myšlienka Sviečkovej manifestácie. V mojom
záujme bolo, aby na tejto aktivite participovalo čo najväčšie množstvo ľudí. Nad manifestáciou som začal
premýšľať sám, ale nechcel som vyniknúť ako individualista," priznal.
Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa 25. marca 1988 konala Sviečková manifestácia, na
ktorej sa zišli tisícky občanov z hlavného mesta i ďalších miest a obcí Slovenska. So sviečkami v rukách
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vyjadrili názor na nedodržiavanie ľudských a najmä náboženských práv vo vtedajšom Československu.
Manifestácia v roku 1988 sa stala najväčším verejným vystúpením proti komunistickému režimu vo
vtedajšej ČSSR od roku 1968. Pripravili ju predstavitelia náboženskej opozície, biskup Ján Chryzostom
Korec (1924-2015), Silvester Krčméry (1924-2013), Vladimír Jukl (1925-2012), Ján Čarnogurský,
František Mikloško a ďalší členovia katolíckeho disentu. Ten na území Slovenska plnil úlohu opozičného
hnutia proti totalitnému socialistickému systému s vládnucou úlohou KSČ a KSS.
Na programe verejného zhromaždenia bola tichá manifestácia občanov za vymenovanie katolíckych
biskupov, za úplnú náboženskú slobodu a za úplné dodržiavanie občianskych práv. Akcia sa uskutočnila
aj napriek rozsiahlym protiopatreniam vtedajších straníckych a štátnych orgánov a aj napriek výzvam
vtedajšieho Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris, ktoré spolupracovalo s komunistickým
režimom bývalého Česko-Slovenska v rokoch 1971-1989.
Hotel Carlton na Hviezdoslavovom námestí v ten deň pre verejnosť zatvorili. Pôsobila v ňom stranícka
a vládna komisia, ktorá sledovala priebeh udalostí a viedla zásah bezpečnostných síl režimu proti
veriacim účastníkom manifestácie a ich priaznivcom.
Sviečkovú manifestáciu neprekazilo jazdenie obrnených transportérov po meste, obmedzenia v
hromadnej mestskej a prímestskej doprave, ani ďalšie opatrenia vtedajšej moci. Tisíce ľudí okrem
Hviezdoslavovho námestia zaplnili aj priľahlé ulice pri námestí, a to aj napriek nepriaznivému počasiu.
Manifestácia trvala od 18.00 do 18.30 h. Po zaspievaní štátnej a pápežskej hymny sa ľudia začali verejne
modliť. Prítomní neposlúchli výzvu na rozchod z amplióna policajného auta a vytrvali aj pri ohlušujúcich
sirénach áut bezpečnostných zložiek. Niekoľko minút pred plánovaným ukončením zhromaždenia zasiahli
bezpečnostné sily aj vodnými delami. Polícia použila slzotvorný plyn, psov, obušky a fyzické násilie.
Príslušníci bezpečnostných síl bili a zatýkali aj nezainteresovaných občanov, ktorí sa im náhodne dostali
na dosah. Zásah proti účastníkom manifestácie nebol zameraný na stabilizáciu a ochranu verejného
poriadku, ale na prezentovanie moci komunistami ovládaného socialistického režimu. Jeho cieľom bolo
zastrašiť opozičné sily, ktoré nesúhlasili s praktikami nedemokratického spoločenského systému.
Sviečková manifestácia patrí medzi udalosti v slovenských dejinách, ktoré sa radia k medzníkom
boja za demokratizáciu slovenskej spoločnosti.
http://www.teraz.sk/slovensko/pred-30-rokmi-slovaci-manifestovali-za/315558-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

205. Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Š.
Poláka
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 15:53, s. -; TASR, Elena Zúborová)

Historik Dubovský uviedol, že v polovici 80. rokov 20. storočia začali v Československu narastať
náboženské aktivity, ktoré komunistický režim prostredníctvom ŠtB už nedokázal dostatočne monitorovať.
Bratislava 23. marca (TASR) - Hoci bezprostredným impulzom pre konanie Sviečkovej manifestácie
v Bratislave bola výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS), podujatie bolo v širšom kontexte vyústením
rastúcej intenzity kresťanskej protikomunistickej opozície a zároveň i represií voči predstaviteľom a
zástancom cirkvi. Poslednou kvapkou bola násilná smrť kňaza Štefana Poláka. V hodnotení východísk
najväčšieho verejného protestu proti komunistickému režimu po roku 1968 na Slovensku to uviedol
historik Patrik Dubovský zo Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Dubovský v tejto súvislosti pripomenul, že v polovici 80. rokov minulého storočia začali v
Československu narastať náboženské aktivity, ktoré komunistický režim prostredníctvom Štátnej
bezpečnosti (ŠtB) už nedokázal dostatočne monitorovať a ovplyvňovať. "Najväčšou z nich bola začiatkom
júla 1985 bezmála dvestotisícová púť na moravský Velehrad, počas ktorej pútnici žiadali náboženské
slobody a návštevu pápeža u nás," uviedol Dubovský. Reakciou režimu na takéto prejavy bolo utuženie
kontroly, perzekúcií a všeobecne činnosti ŠtB voči veriacim a aktívnym kňazom. Za obeť týchto represií
sa považuje aj kňaz Štefan Polák z Boroviec, ktorého brutálne zavraždili v noci zo 7. na 8. októbra 1987.
"Podľa zistení môjho kolegu, historika ÚPN Františka Neupauera, sa začali na SKS písomne obracať
ľudia zo Slovenska so žiadosťou, aby sa urobilo niečo, čo by poukázalo na neutešenú situáciu, potieranie
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náboženskej slobody v ČSSR i útlak, ktorým boli vystavení predstavitelia cirkvi, rovnako tak tí, ktorí sa k
viere hlásili," uviedol Dubovský. "Na základe týchto listov prišla výzva SKS a jeho vtedajšieho výkonného
podpredsedu, známeho hokejistu Mariána Šťastného, aby v jeden deň, vo viacerých zahraničných
metropolách uskutočnili komunity Slovákov pred zastupiteľstvami ČSSR protestné zhromaždenia. A s tým
prišiel i nápad, urobiť aj zhromaždenie v Bratislave, čo by posilnilo efekt a signalizovalo prepojenie medzi
situáciou, ktorá tu bola a na ktorú zahraničie reaguje," ozrejmil. Deň konania určili na 25. marec 1988.
Šťastný kontaktoval tajnou správou Jána Čarnogurského, ktorý spolu s tajným biskupom Jánom
Korcom, Františkom Mikloškom a ďalšími v Spoločenstve Fatima prijali rozhodnutie zhromaždenie so
sviečkami uskutočniť. Správa o plánovanom zhromaždení sa rozšírila po celom Slovensku. Na rozdiel od
iných zhromaždení v zahraničí však organizátori bratislavskej Sviečkovej manifestácie modifikovali
požiadavky, ktoré pôvodne sformuloval SKS v súvislosti so zhromaždeniami. "Jednak neboli formulované
ako protest proti porušovaniu náboženských a občianskych slobôd, ale ako požiadavky za náboženskú
slobodu a dodržiavanie občianskych práv," vysvetlil Dubovský. Väčšia zmena sa týkala pôvodnej
deklarácie SKS protestovať voči vraždám kňazov. "Zrejme s ohľadom na situáciu sa organizátori rozhodli
zameniť túto požiadavku za aktuálnu výzvu na slobodné vymenovanie biskupov bez zasahovania štátu,"
ozrejmil Dubovský.
http://www.teraz.sk/slovensko/dubovsky-svieckovu-manifestaciu/315567-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

206. Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:19, s. -; TASR, Andrej Smatana)

Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí sa 25. marca 1988 na Veľký piatok zhromaždilo viac ako
2000 prevažne veriacich ľudí.
Bratislava 23. marca (TASR) - Pred 30 rokmi sa v Bratislave konala najväčšia demonštrácia proti
totalitnému režimu od čias vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky
(ČSSR) v roku 1968.
Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí sa 25. marca 1988 na Veľký piatok zhromaždilo viac ako
2000 prevažne veriacich ľudí. Po zaspievaní štátnej a pápežskej hymny sa začali modliť a zapaľovať
sviečky. Príslušníci Verejnej bezpečnosti asi po 30 minútach vodnými delami, autami, ale aj obuškami
rozháňali pokojne demonštrujúcich a modliacich sa ľudí. Sviečková demonštrácia sa stala symbolom
občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Iniciátorom myšlienky nenásilnej manifestácie bol bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava,
československej reprezentácie a po emigrácii do Kanady aj tímov NHL Quebec Nordiques a Toronta
Maple Leafs Marián Šťastný. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov
(SKS). Myšlienka zorganizovať manifestáciu napadla Šťastnému v roku 1987 vo Švajčiarsku, kde pôsobil
ako hokejista a tréner v klube HC Sierre. Ako podpredsedovi SKS sa mu totiž do rúk dostal list, ktorého
autor apeloval na vedenie kongresu, aby sa viac zaujímalo o situáciu v totalitnom Československu. V liste
sa písalo o prenasledovaní kňazov, veriacich a o porušovaní náboženských slobôd na Slovensku.
Šťastný si vytvoril predstavu o nenásilnom pokojom proteste veriacich, ale aj ateistov upozorňujúcich
na porušovanie ľudských práv. Na začiatku roka 1988 sa spojil s vtedajším predsedom Združenia
Slovákov vo Švajčiarsku Pavlom Arnoldom a s bratom Jána Čarnogurského Pavlom, ktorý v tom čase
pôsobil v Kanade. Výsledkom ich stretnutia bol list adresovaný Jánovi Čarnogurskému o pláne pripraviť
nenásilný protest v Bratislave.
List preniesla zo Švajčiarska do Bratislavy Šťastného svokra Valéria Malinovská vo futre svojho
klobúka. Nedoručila ho však priamo Čarnogurskému, ale list putoval do rúk jej syna a švagra Šťastného.
Ten síce býval vedľa Čarnogurského, ale aby oklamal príslušníkov ŠtB, tak list zabalil do obalu z
čokolády a dal ho svojmu spolužiakovi. Až ten list odovzdal Čarnogurskému, jednému z hlavných
predstaviteľov kresťanského disentu vo vtedajšom Československu.
Plán Šťastného bol, že manifestácie sa budú okrem Bratislavy konať aj v iných európskych mestách
pred zastupiteľskými úradmi ČSSR. Napokon sa okrem Bratislavy konala demonštrácia len v hlavnom
meste Talianska, v Ríme.
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Ani samotný iniciátor myšlienky Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný si nebol istý, či sa akcia v
Bratislave udeje. V tom čase bol v torontskom hoteli, kde sa aj s ďalšími spolupracovníkmi pripravoval na
pohreb Štefana Romana, bývalého predsedu SKS. Bratislavskú manifestáciu sledoval v televízii.
Zásluhy Šťastného v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa
(ÚPN) tým, že mu udelil cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za odpor
voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
http://www.teraz.sk/slovensko/iniciatorom-svieckovej-manifestacie-b/315576-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

207. Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:26, s. -; TASR, Elena Zúborová)

Súčasťou materiálu nie sú len aktivity, ale aj pozvanie opätovne sa vydať do ulíc na sviečkovú
výpravu.
Prešov/Bratislava 23. marca (TASR) - Tím Národného stretnutia mládeže P18 chce na príklade
odvahy účastníkov pamätnej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988 posilniť v mladých ľuďoch
odvahu. V rámci príprav na celonárodné podujatie v Prešove pripravil špeciálny tematický materiál s
názvom Odvaha sviec. Jeho súčasťou nie sú len aktivity, ale aj pozvanie opätovne sa vydať do ulíc na
sviečkovú výpravu. Záujemcovia ho nájdu v najnovšej časti duchovnej prípravy P18 Odvážny rok.
Informoval o tom Michal Lipiak, zodpovedný za komunikačný tím P18.
"Pre mňa je veľmi dôležité viesť mladých k nenásilnej angažovanosti za lepšiu spoločnosť, v ktorej
žijeme, v prepojení na predchádzajúce generácie. Dnes je to veľmi aktuálne a prepojenie so Sviečkovou
manifestáciou nám dáva vedomie, že v tomto boji nie sme osamotení," povedal hlavný zodpovedný za
P18 Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Pripomenul, že na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave prišli pred 30 rokmi stovky ľudí so sviecami v
rukách a modlitbou v srdci, aby si vyprosili náboženskú slobodu. Komunistický režim, ktorý všetkou silou
bojoval proti akýmkoľvek prejavom náboženstva, zasiahol proti pokojne manifestujúcim mimoriadne
brutálne, keď nasadil vyše 1000 príslušníkov Verejnej bezpečnosti, kropiace autá a neskôr aj vodné delá.
Výsledkom bolo asi 140 zadržaných a desiatky zranených.
"Voda sviece uhasila. Ale len tie, ktoré veriaci držali v rukách. Manifestácia sa do dejín zapísala ako
jedno z najvýznamnejších vystúpení občanov proti komunistickému režimu v bývalej ČSSR. Ukázala, že v
ľuďoch horí odvaha napriek zastrašovaniu moci, ktorá odhalila svoju neschopnosť riešiť problémy inak
ako násilím," dodal Chrvala. Mladým ponúka materiál Odvaha sviec priblíženie doby, v ktorej sa
manifestácia konala. Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS uviedol, že mnohí možno ani netušia,
čo to znamená náboženská a politická nesloboda.
Novinka je súčasťou piatej katechézy Odvážneho roka. Príprava na P18 sa začala po vlaňajšom
blahorečení slovenského saleziána, kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých
na celonárodné stretnutie P18 v Prešove 26. - 29. júla, ktoré bude predchádzať Svetovým dňom mládeže
v Paname, stojí tím skúsených lektorov. Počas prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa
apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov,
katechétov a učiteľov.
http://www.teraz.sk/slovensko/vyrocie-svieckovej-manifestacie/315577-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

208. HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:42, s. -; TASR, Andrej Smatana)

Ako sa vyjadril na Hlase Ameriky kňaz Anton Hlinka, Silvester Krčméry bol najprenasledovanejšou
osobou vo vtedajšom Československu a už len tým, že tu bol, predstavoval nádej na zmenu.
Bratislava 23. marca (TASR) - Po trinástich rokoch útrap vo väzení mohol túžiť po tom, aby mal svoj
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pokoj. Napriek tomu bol Silvester Krčméry jedným z hlavných organizátorov Sviečkovej manifestácie.
"Hlavnými iniciátormi boli František Mikloško a Ján Čarnogurský vďaka impulzu od Mariana
Šťastného. Samotný Čarnogurský však vo svojich spomienkach hovorí, že bez Spoločenstva Fatima a
bez podzemnej cirkvi by také zhromaždenie, akým bola Sviečková manifestácia, nebolo možné.
Napríklad aj predstavitelia Charty 77 sa v Československu snažili o nejaké demonštrácie a stretnutia, no
z pohľadu účasti neboli veľmi úspešné. Niekedy nebolo jasné, či tam nebolo viac eštebákov, než
skutočných sympatizantov," povedal pre TASR historik a publicista František Neupauer.
Ako sa vyjadril na Hlase Ameriky kňaz Anton Hlinka, Silvester Krčméry bol najprenasledovanejšou
osobou vo vtedajšom Československu a už len tým, že tu bol, predstavoval nádej na zmenu. Narodil sa
5. augusta 1924 a pre cirkevnú činnosť v Kolakovičovom spoločenstve Rodina ho Štátna bezpečnosť
vyšetrovala už v roku 1946. V roku 1951 počas výkonu základnej vojenskej služby bol zaistený. Tri roky
strávil vo vyšetrovacej väzbe, pričom bol vystavený najrôznejším formám fyzického i duševného
mučenia - vrátane používaných metód, keď musel väzeň celé hodiny stáť, alebo mu nedovolili spať a
musel celé dni a noci chodiť vo svojej cele. Tĺkli mu hlavu o stenu, kým neupadol do bezvedomia, zlámali
mu rebrá a nechali bez ošetrenia.
Prežiť tieto muky umožnila Krčmérymu viera v Boha, teda aj presvedčenie, že utrpenie, ktoré prežíva,
musí mať svoje opodstatnenie a môže ho prijímať ako dar. Odmietal sa priznať k vlastizrade, z ktorej bol
obvinený, hoci mu sľubovali miernejší trest. Nemohol súhlasiť s niečím, čo nebola pravda. Počas svojej
záverečnej reči na súde povedal známe slová: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu! My vám tú
moc nezávidíme a netúžime po nej, stačí nám tá pravda!"
Ako zachytáva aj divadelná hra Nepolepšený svätec, ktorú na základe jeho spomienok napísal
Ľubomír Feldek, odmietal prijať udelenú amnestiu, pretože by tým priznal, že ho väznili právom. Silvester
Krčméry napokon vyšiel na slobodu po viac než trinástich rokoch, pričom vystriedal dohromady
sedemnásť väzníc a pracovných táborov. Mnohí ho odhovárali od ďalších aktivít, no nedal sa presvedčiť.
"Títo ľudia už vyšli z väzenia s tým, že sa budú venovať mladým, že budú vytvárať priestor, aby boli
ľudia vnútorne slobodní. Pretože, ako hovoril Vladimír Jukl, sloboda je dar, ktorý je pre všetkých. Je
nedeliteľná, či už ide o slobodu občiansku alebo náboženskú," povedal František Neupauer.
Oporou im bol aj tajný biskup Ján Korec. V roku 1974 založili Silvester Krčméry, Vladimír Jukl a Rudolf
Fiby Spoločenstvo Fatima, ktoré sa pôvodne nazývalo Komunita aktuálnych služieb. Neskôr sa k nim
pridal aj Evžen Valovič a ďalší. A práve slovo tohto spoločenstva bolo pri príprave Sviečkovej
manifestácie rozhodujúce.
"Dňa 6. marca 1988 sa konalo stretnutie, na ktorom Rudolf Fiby, ktorý bol v tom čase predstaveným
Spoločenstva Fatima, odobril organizovanie Sviečkovej manifestácie. Bez ich podpory a zapojenia by
možno ani manifestácia nebola, či prinajmenšom by nedosiahla taký masový charakter. V deň
manifestácie mal Silvester Krčméry vytknutý členok, takže príslušníkom ŠtB, ktorí ho strážili, oznámil, že
môžu ísť domov, pretože on sa z bytu aj tak nikam nepohne. Po skončení manifestácie sa konalo
hodnotiace stretnutie priamo v Krčméryho byte na Košickej ulici. Už aj z toho vidieť, že jeho význam a
autorita medzi členmi podzemnej cirkvi bola veľká," dodal historik František Neupauer.
Sviečková manifestácia napokon podľa neho otvorila cestu k revolúcii v novembri 1989. Aj v
nemeckom Lipsku vyšli do ulíc 9. októbra 1989 ľudia so sviečkami v rukách a o mesiac nato padol
berlínsky múr. Láska k pravde a k človeku, viera, že sa človek môže zmeniť, aby bol lepší a že nám je
každý človek rodinou, je stále aktuálnym odkazom Silvestra Krčméryho.
Prečítajte si aj:
Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Š. Poláka
Sviečkovou manifestáciou ľudia poukázali na náboženské a ľudské práva
ROZHOVOR S FRANTIŠKOM MIKLOŠKOM: Žijeme v roku nádeje
http://www.teraz.sk/slovensko/silvester-krcmery-zasadne-prispel-k-s/315581-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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209. Policajti vytrhávali ľudí z davu a vliekli ich do áut v uličkách
(23.03.2018; www.hnonline.sk; Slovensko, 00:00, s. -; Pavel Novotný)

Štátna bezpečnosť rozpútala maximum represií až po skončení zhromaždenia, hovorí pre HN Július
Brocka, jeden z lídrov Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988.
Pred 30 rokmi ste boli jedným z tých, kto v Bratislave viedol Sviečkovú manifestáciu za náboženskú
slobodu na komunistickom Slovensku. Ako ste sa k tomu vôbec dostali?
Spolu s manželkou a priateľmi z Trnavy sme sa v tom čase angažovali v kresťanských spoločenstvách
a v štruktúrach tajnej cirkvi. Stretávali sme sa s ďalšími mladými ľuďmi z celého Slovenska na pútnických
miestach. Prirodzene, tam sme boli chránení akousi imunitou tých chrámov. Avšak zhromaždenie, ktoré
zvolal Ján Čarnogurský s Františkom Mikloškom na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave, bolo prvýkrát
na verejnom priestore. To znamená, že malo úplne iný charakter.
Nemali ste z toho strach?
Predovšetkým sme s tým nemali žiadnu skúsenosť. Takže sme ani nevedeli, ako to celé bude vyzerať.
No na základe opatrení, ktoré štátna moc vykonala pred týmto ohláseným zhromaždením, sme jasne
videli, že to vôbec nebude jednoduché.
Tieto obavy sa nakoniec potvrdili...
Áno, naše očakávania sa naplnili. Hlavných organizátorov, teda Čarnogurského, Mikloška a tajného
biskupa Jána Korca, polícia a štátna bezpečnosť pred zhromaždením zaistili. Ráno ich previezli na
policajnú stanicu a neskôr zatvorili do cely predbežného zaistenia. Na druhej strane, s týmto sme aj
počítali. Predsa len, mali sme skúsenosť z organizovania programov počas mládežníckych pútí v Šaštíne,
vo Velehrade, v Levoči či inde.
Takže ste sa pripravovali na všetky varianty?
Áno, predtým sme sa stretli u nás v byte v Trnave. Radili sme sa, ako budeme postupovať v prípade,
že tam nebudú hlavní organizátori a generáli tajnej cirkvi.
Vy osobne boli popri zatknutých organizátoroch hlavným aktívnym lídrom manifestácie?
Ja so svojou manželkou a s tajným kňazom Františkom Vikartovským. Okrem nášho tria to boli naši
priatelia z kresťanských spoločenstiev v Trnave. My sme sa ešte pred Sviečkovou manifestáciou stretli
na svätej omši v jezuitskom kostole na Františkánskom námestí, neďaleko bratislavského Hlavného
námestia. Tam sme našim známym, ktorých sme poznali a stretávali sa na púťach, povedali, že o šiestej
večer začneme spievať štátnu hymnu a po nej sa budeme modliť. No a keďže tam nebolo generálov, tak
my ako taká druhá liga disidentov sme to potom celé zobrali do rúk.
Ako to vyzeralo priamo v deň manifestácie?
Zhromaždenie bolo ohlásené na 18. hodinu s tým, že celý program bude trvať pol hodiny.
Požiadavkami organizátorov boli náboženská sloboda, ako aj dodržiavanie základných ľudských práv a
občianskych práv v Československu. Dohoda znela, že prítomní účastníci na znak súhlasu s týmito
požiadavkami budú mať horiace sviece. My sme sviečky mali, ale predsa len sme vedeli či skôr tušili, že
to nebude také jednoduché, keďže protiopatrenia zo strany Štátnej bezpečnosti sa dali predvídať.
Čo sa tam teda o šiestej večer stalo?
Vedeli sme, že megafón nám bude zbytočný a jednoducho tam budeme musieť tých 30 minút nejako
vydržať. Dohodli sme sa teda na takom scenári, že to celé začneme štátnou hymnou. Tento scenár sme
sa potom rôznymi tajnými kanálmi snažili rozšíriť medzi našich známych, ktorí sa tam chystali tiež.
Nakoniec sa tak aj stalo. Na úplnom začiatku, krátko po tom, ako sme sa dostali na námestie a odbila 18.
hodina, sme zaspievali štátnu hymnu. Po nej sme sa začali modliť. Pôvodne sme plánovali modlitbu
ruženec, ktorá trvá zhruba 20 alebo 25 minút. Napokon to boli len zdravasy.
Ako na tento vývoj zareagovali prítomní ľudia?
V tom dave sme videli, že keď sa začala spievať hymna, niektorí v prvej chvíli nevedeli, čo sa deje.
Možno si mysleli, že to je nejaká provokácia. Vzápätí však veľmi rýchlo zbadali, že to patrí k scenáru.
Takže postupne začalo spievať celé námestie. V tej chvíli som mal pocit, ako keby celý ten virvar a
hurhaj, ktorý robili policajné autá, počas hymny stíchol.
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Čo sa dialo ďalej?
Po štátnej hymne začali ľudia z druhého konca Hviezdoslavovho námestia spievať Pápežskú hymnu,
čo je náboženská pieseň. Po nej sme zostávajúci čas vyplnili zdravasmi. Pozerali sme sa na hodiny,
spolu s manželkou sme sa držali za ruky. Sviečky nám zhasínal padajúci dážď. Celý čas pršalo, ľudia si
zapaľovali sviečky jeden od druhého. Tých 30 minút bolo veľmi dlhých. Dôležité bolo, aby sme to vydržali.
Nakoniec sme boli šťastní, že sa nám to podarilo.
Verejná alebo Štátna bezpečnosť bola v tom čase už v akcii?
Bolo absurdné, že čistiacimi autami polievali ulice. Tvárili sa, že ich čistia, hoci padal dážď. Okrem
toho nás počas celej polhodiny ešte aj kropili vodnými delami. Napriek tomu sme sa nerozišli. Policajti v
civile medzitým vytrhávali z davu ľudí a brali ich so sebou policajných antonov pristavených v uličkách. Po
polhodine, keď sme skončili, spustili pohotovostné jednotky ďalšie represie. Policajti s obuškami, prilbami
a so štítmi z plexiskla začali vystrájať. Okrem spomínaného použitia vodných diel teda maximum násilia
na ľuďoch nasledovalo až po skončení manifestácie.
Zasiahlo toto násilie aj vás?
Mňa osobne nie. Avšak boli sme tam so skupinou našich mladých študentov a jedného z nich zaistili.
Nebolo to na námestí, ale pri obchodnom dome Prior, kde sa skryl pred dažďom. Keď totiž policajti videli,
že dav sa rozišiel bez toho, aby vôbec vznikli nejaké výtržnosti, ktoré oni čakali a ohlasovali, tak potom
zatýkali ľudí. A to taktiež tých, o ktorých mali iba pocit, že boli na námestí. Jednoducho ich zobrali so
sebou. Takto zaistili aj nášho priateľa Mariána Hužoviča. Kvôli nemu sme potom išli na Sviečkovú
manifestáciu druhýkrát.
Ako to s ním nakoniec dopadlo?
To je zaujímavá epizóda, ktorá dokresľuje celkovú atmosféru tých dní. My sme boli v Bratislave s
manželkou autom. Keď sme sa vrátili domov, o deviatej večer sme už boli pripravení, že budeme na
rozhlasovej stanici Hlas Ameriky počúvať, čo Anton Hlinka hovorí o dianí v Bratislave. Zrazu dorazili
mládežníci, ktorí sa z Bratislavy pobrali do Trnavy autom, pretože sa nezmestili k nám do auta. Prišli nám
povedať, že Mariána Hužoviča zatkli policajti. No a keďže sme boli za tie deti zodpovední, tak sme sa do
Bratislavy vybrali ešte raz v ten istý deň, aby sme Mariána pohľadali. Dokonca sme ani nevedeli, či
rodičia týchto študentov tušia, že boli s nami na manifestácii.
Takže ste vlastne boli 25. marca na demonštrácii dvakrát...
Obrazne sa to tak dá povedať. Prvýkrát sme vrazili na demonštráciu z Trnavy okolo obeda. Ja som si
zobral dovolenku a manželka bola na materskej, keďže sme v tom čase mali dve malé deti. Tie sme
nechali postrážiť rodičom. Keď sme sa vrátili večer zo Sviečkovej manifestácie a decká z krúžkov z
našej obce Križovany pri Trnave nám povedali, že Mariána zobrali policajti, tak sme naložili do auta naše
dve deti. Jedno malo tri roky a druhé zhruba rok a pol. Pred polnocou sme sa teda vybrali do Bratislavy
druhýkrát hľadať toho nášho chlapca. On bol vtedy vysokoškolák a mal 20 rokov. Skrátka sme sa oňho
obávali. Nevedeli sme, čo s ním robia.
Ako sa táto vaša misia napokon skončila?
Zistili sme si kontakty na policajtov a v Bratislave sme vypátrali, že niekoľko ľudí len zaistili a po
vypočutí ich prepustia. Po polnoci sme sa teda Bratislavou aj okolo Hviezdoslavovho námestia vracali
naspäť do Trnavy. Mariána však nakoniec pustili až ráno o šiestej. Potom bol aj odsúdený a po Nežnej
revolúcii rehabilitovaný, ako aj všetci ostatní.
Išiel po odsúdení do väzenia?
Nezatvorili ho. Podobne ako ďalších ho odsúdili na niekoľko mesiacov podmienečne. Presnejšie sa o
týchto prípadoch píše v publikáciách Ústavu pamäti národa a iných zdrojoch. Napokon si ani nestihol
tento podmienečný trest odpykať, keďže udalosti nabrali rýchly spád. Po revolúcii to už nebolo aktuálne,
lebo všetkých rehabilitovali.
Mali ste vy osobne po manifestácii problémy so Štátnou bezpečnosťou?
Áno, určité problémy som mal. V tom čase som pracoval v Trnave v Stavoprojekte. Bratislavu som
navštevoval aj služobne. Keď som napríklad robil nejaké zložitejšie výpočty, ktoré sa nedali robiť u nás vo
výpočtovom stredisku, tak sme chodievali do bratislavskej Kovoprojekty. No a niekoľko dní po sviečkovej
manifestáciisom jednu z týchto ciest využil na to, aby som navštívil Františka Miloška v jeho byte. Už bol
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na slobode, pustili ho pár dní po Sviečkovej manifestácii. Išiel som ho teda osobne informovať o dianí.
Bol som plný dojmov a zážitkov. Veď západné rozhlasové stanice o tom podávali správy, bola to v
podstate téma mesiaca, či dokonca celého roka. Takže som ho bol oboznámiť z prvej ruky, ako to tam
prebiehalo.
Čo sa počas vašej schôdzky stalo?
Po stretnutí v jeho byte mi hovorí, že potrebuje v meste niečo vybaviť. Práve išiel do čistiarne, tak mi
navrhol, že ma odprevadí. No a ako sme išli mestskou hromadnou dopravou, tak zrazu zbadal, že nie
sme sami. Jednoducho nás sledovala tajná polícia. On to už poznal, ja som tomu vtedy nevenoval
pozornosť. Počas cesty, myslím, že to bolo v Dúbravke, vraví - vieš čo, nebudem s tebou pokračovať.
Pozri sa, oni sa zavesili aj za autobus a striedajú sa.
Ako to nakoniec dopadlo?
On vystúpil a ja som pokračoval sám. Prirodzene, potom som si ich už všímal. Nakoniec z toho
vlastne vznikla taká naháňačka. Ja som postupne prestupoval z autobusu do trolejbusu, potom do
električky. Šiel som do Kovoprojekty, ktorá sa vtedy nachádzala pri Miletičovej ulici. No a oni ma naháňali.
V podstate si zo mňa robili dobrý deň - chceli mi dať najavo, že im skrátka neutečiem. Takto ma po
niekoľkých hodinách odprevadili až na Námestie SNP. Tam som sa týmto eštebákom, ktorí ma naháňali,
snažil ukryť v kostole Milosrdných bratov. Vošiel som dnu, sadol si po troch hodinách naháňania do lavice
a rozmýšľal, čo urobím. Napadlo mi, že veď oni možno ani nevedia, kto som. Nepoznajú moju identitu.
Myslel som si, že ich takto dovediem až do Trnavy.
Pokračovali vo vašom prenasledovaní aj v kostole?
Áno, vošli za mnou traja v civile. Provokatívne si ma prezerali, ale nezasiahli tam. Keď som vyšiel z
kostola, tak ma zrazu legitimoval uniformovaný policajt. Pristúpil ku mne a vypýtal si môj občiansky
preukaz. Spýtal som sa ho, prečo to robí a aký má na moje legitimovanie dôvod. On mi odpovedal hlúpou
výhovorkou, že je deň boja proti fajčeniu. Neviem, či to bola pravda, ale cítil som v jeho odpovedi iróniu.
Ako to nakoniec dopadlo?
Legitimovali ma a potom mi už dali pokoj. Pochopil som, že už si v tom čase netrúfali na nejaké
represie. Stačilo im, že zistili moju totožnosť. Chceli jednoducho iba vedieť, kto sa to s Mikloškom stretol.
Takže taký bol môj zážitok po Sviečkovej manifestácii.
Do Nežnej revolúcie ešte zostávalo viac ako jeden a pol roka. Predpokladám, že ste odvtedy figurovali
v záznamoch Štátnej bezpečnosti...
Áno, potom už vedeli, kto som. Mali ma identifikovaného a sledovali aj mňa. Čarnogurský a Mikloško
sa ma totiž spýtali, či by som im nemohol pomôcť informovať Antona Hlinku v Mníchova. Ten pravidelne
prinášal správy o tom, čo sa deje v Československu, ako aj o aktivitách tajnej cirkvi. Samozrejme, v tom
období to bolo veľmi náročné, ale s odstupom času sa priznám, že z istého hľadiska aj veľmi komické,
úsmevné a zábavné. Nedalo sa totiž do zahraničia volať z každej telefónnej búdky. Boli to špeciálne
búdky na päťkorunové volania. Po niekoľkých telefonátoch som si však povedal, že už nemá význam sa
takto istiť. Tak som telefonoval aj z domu, z vlastného bytu. Potom som už som nezaregistroval žiadnu
reakciu. Pravdepodobne už toho diania bolo toľko, že s blížiacim sa novembrom tajná polícia predsa len
už nebola taká zubatá.
https://slovensko.hnonline.sk/1716116-policajti-vytrhavali-ludi-z-davu-a-vliekli-ich-do-aut-v-ulickach
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

210. V Považskej Bystrici pokračujú protesty aj po vymenovaní novej vlády
(23.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 11:38, s. -; Lukáš Vráblik)

Piatkový protest v Považskej Bystrici sa uskutoční napriek tomu, že ho v Bratislave zrušili. Príde naň
aj Zuzana Wienk či Daniel Pastirčák.
Organizátor pochodov Za slušné Slovensko v Považskej Bystrici Tomáš Bořuta vo štvrtok oznámil, že
v meste sa protest uskutoční napriek tomu, že v Bratislave ho zrušili: "Rešpektujeme spoločne s
organizátormi protestov Za slušné Slovensko v Bratislave vymenovanie novej vlády prezidentom
Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Zároveň sa plne stotožňujeme s bratislavskými organizátormi, že
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hlas občianskej verejnosti nepovedal bodku, ale dvojbodku."
"Od dvojnásobnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uplynul už mesiac, spoločnosť však stále
nepozná páchateľov a zatiaľ to ani náznakom nevyzerá, že by sa ich niekedy mohla dozvedieť," dodal
Bořuta, ktorý v minulosti pracoval pre portál Aktuality.sk, rovnako ako zavraždený novinár Kuciak.
Dnes je občianskym aktivistom, podnikateľom, jedným zo zakladajúcich členov OZ CoolTajneR a
majiteľom kaviarne Retro na prízemí bývalého Domu kultúry. Okrem neho protesty v Považskej Bystrici
organizuje aj profesorka považskobystrického Gymnázia Iva Semančíková-Poslúchová.
Minulý týždeň na proteste vystúpila s príhovorom aj spisovateľka Soňa Uríková, poslal ho aj kapitán
hokejistov Žiliny Rastislav Konečný, ktorý naň nemohol prísť osobne.
"Po minulotýždňovej návšteve Ľudky Kolesárovej z Dobrého anjela medzi nás zajtra zavítajú aj
Zuzana Wienk z Aliancie Fair-Play a kazateľ a spisovateľ Daniel Pastričák," povedal Bořuta.
Piatkový protest sa koná o 17:00 na inom mieste - pred Mestským úradom v Považskej Bystrici.
"Chceme ním symbolicky vyjadriť rozlúčku s bezcharakterným Slovenskom, ktoré pripravilo dvoch
mladých ľudí o život a zároveň si pripomenúť tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, ktorá začala
demokratické zmeny v našej krajine po takmer 40 rokoch totality. Práve vražda investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho partnerky je symbolom a stelesnením bezprecedentného útoku na súčasných
strážcov slobody a demokracie. Radi by sme vyzvali Bystričanov, aby si podľa svojich možností na
sprievod priniesli červený kvet previazaný čiernou stuhou a sviečkou," povedal.
https://dennikn.sk/1073896/v-povazskej-bystrici-pokracuju-protesty-aj-po-vymenovani-novej-vlady/?ref=lis
t
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

211. 12:04; Bývalý nemecký prezident Joachim Gauck navštív...
(23.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:04, s. -; Minúta po minúte)

Bývalý nemecký prezident Joachim Gauck navštívi Slovensko pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spolu s Andrejom Kiskom položia vence k Pamätníku sviečkovej
manifestácie. (tasr)
https://dennikn.sk/minuta/1073970/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

212. Sviečková demonštrácia: Išli sme do toho ako nevinné deti
[akt.14:32:14]
(23.03.2018; www.plus.sme.sk; Sme Plus / Plus, , s. -; Boris Vanya,Ela Rybárová)

Tisícky ľudí stáli so sviečkami na námestí a modlili sa. Polícia ich však surovo zbila a použila vodné
delá. Bolo to pred tridsiatimi rokmi.
"Azbuka, Azbuka 13, príjem: Hviezdoslavák je skoro zaplnený po tie stromy. Na tejto strane, ako je
kostol, stojí strašne veľa ľudí a z kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami... Za pomoci
služobných áut vytláčať masu....Zaraďte sa vedľa seba a vytláčajte to."
Takéto pokyny si posúvala polícia počas bratislavského veľkého piatka, Sviečkovej demonštrácie,
ktorá sa konala 25. marca pred tridsiatimi rokmi. Nenásilné zhromaždenie vtedy dostalo do bratislavských
ulíc tisícky ľudí z celého Slovenska, no bolo brutálne potlačené.
Táto akcia bola jedným z najvýznamnejších vystúpení proti komunistickému režimu a predznamenala
Nežnú revolúciu.
Hoci hnacím motorom demonštrácie bola tajná cirkev, jej organizátori žiadali nielen náboženskú
slobodu, ale aj úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých - veriacich aj
ateistov.
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"Žiadali sme slobodu pre cirkev, ale tiež sme chápali, že nemožno bojovať len za seba samých, za
naše náboženské záujmy. V spoločnosti boli ďalší ľudia, ktorí, aj keď neboli kresťanmi, trpeli podobne a
možno aj viac ako my. My sme chceli byť s týmito ľuďmi solidárni, teda aj pre nich žiadať práva,
rešpektovanie demokratických ľudských práv," vysvetľoval jeden z hlavných aktivistov tajnej cirkvi
Vladimír Jukl v knihe Čas svitania od Jána Šimulčíka.
Sviečková manifestácia pred 30 rokmi
(8 fotografií)
Slovensko zostalo osamotené
Na začiatku bola iniciatíva Mariána Šťastného zo Svetového kongresu Slovákov zorganizovať protesty
pred československými veľvyslanectvami vo svete za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v ČSSR.
Správu o tom poslal tajne aj disidentovi Jánovi Čarnogurskému.
"Odkaz dostal v čokoláde Milka, ktorú najprv chcel niekomu darovať, ale potom sa predsa na ňu
ulakomil, otvoril ju a bol tam tento list," spomína dnes František Mikloško, ktorý bol jedným z
organizátorov manifestácie.
Na začiatku však nebol presvedčený, že sa chce do takejto akcie pustiť. Na rozdiel od Čarnogurského,
ktorý mal podľa Mikloška "hneď chuť do toho ísť, lebo bol politikom od detstva".
Platený obsah (pod touto čiarou)
Sviečková demonštrácia Konala sa 25. marca 1988. Na Hviezdoslavovom námestí pred Slovenským
národným divadlom sa podvečer zhromaždilo vyše tritisíc ľudí, tisíce ďalších zostali zablokované
príslušníkmi bezpečnostných síl v priľahlých uličkách. Na potlačenie zhromaždenia veriacich nasadila
vtedajšia vládna moc takmer tisíc príslušníkov bezpečnostných síl. Zásah bol riadený z hotela Carlton,
odkiaľ ho sledovala aj politická komisia zložená z vtedajších elitných komunistických funkcionárov. Proti
demonštrantom nasadili aj dve vodné delá a kropiace vozidlá technických služieb. Na konci demonštrácie
zasiahli obuškami príslušníci pohotovostného oddielu so špeciálnym výstrojom. Na mestskú správu
Verejnej bezpečnosti predviedli 126 československých občanov a 12 cudzích štátnych príslušníkov
vrátane západných novinárov.
Pre Mikloška to však bol dosť veľký zlom.
"Dovtedy sme organizovali veľa podujatí, pútí, ale väčšinou na cirkevných miestach, kde polícia
nemohla mať žiadne pripomienky. Čiže mne to chvíľu trvalo."
V socialistickom Československu pôsobilo združenie katolíckych duchovných Pacem in terris
kolaborujúce s komunistickým režimom. Zároveň fungovala aj tajná cirkev, za ktorej aktivity hrozilo
prenasledovanie i väzenie.
Kľúčovým podľa Mikloška bolo, aby pre manifestáciu získali vplyvné jadro tajnej cirkvi, Silvestra
Krčméryho, Vladimíra Jukla a tajne vysväteného biskupa Jána Chryzostoma Korca. Prví dvaja, ktorí mali
bližšie k politike, súhlasili, no u Korca to nebolo také jednoduché. Spájanie s politikou mu nebolo blízke.
"Keby Korec povedal nie, nedostaneme tam (na demonštráciu) nikoho. Keď som mu to povedal, zostal
ticho a potom sa spýtal: "Čo chceš, aby som ti povedal?" "Aby si nebol proti." Spontánne odvetil, "to nie
som". Tak som sa veľmi rýchlo porúčal, aby sme to náhodou nerozvádzali," rozpráva s úsmevom
Mikloško.
Pred zastupiteľskými úradmi sa napokon protesty nekonali. Slovensko zostalo osamotené. No aj tak
sa organizátori rozhodli, že tichý protest so sviečkami v Bratislave bude.
Nevinné deti
Mikloško dnes tvrdí, že pred demonštráciou nemali veľké očakávania.
"Vlada Jukla sa niekto pýtal, aké to bude. Odvetil: Tak príde nás dvadsať až tridsať, zapálime sviečky,
zbalia nás do antona a bude po všetkom... Na Slovensku nebola skúsenosť s takouto akciou a okrem
toho sme sa pri protestoch tradične skôr pridávali k Prahe. Išli sme do toho ako nevinné deti, že uvidíme."
Oznámenie o konaní zhromaždenia podal Mikloško 10. marca. Rátal s tým, že ho zakážu, on sa
odvolá a odpoveď na odvolanie už nestihnú úrady pred manifestáciou doručiť.
Správa o manifestácii sa šírila prostredníctvom Rádia Vatikán, rozhlasových staníc Hlas Ameriky a
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Slobodná Európa a tiež amatérskymi plagátmi a letákmi po celom Slovensku a na Morave.
Zamietavú odpoveď na odvolanie skutočne Mikloškovi doručili až v deň konania Sviečkovej
demonštrácie, keď už bol spolu s ďalšími organizátormi zadržaný na polícii.
Dianie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave to už nezastavilo. Odradiť účastníkov nepomohlo
zastrašovanie, voľno pre školy ani televízne vysielanie vtedy populárneho filmu Angelika, markíza
anjelov.
Necelú hodinu pred začiatkom protestu, ktorý bol naplánovaný na šiestu hodinu večer, bolo na
námestí asi 3500 ľudí. Vtedy uzavreli prístupové cesty, aby sa dav nezväčšoval. V priľahlých uličkách tak
podľa údajov Ústavu pamäti národa (ÚPN) zostalo uväznených ďalších asi 6000 ľudí.
Policajti ich bili a kopali
Po námestí už dávno pred začiatkom protestu jazdili kropiace autá technických služieb, hoci husto
pršalo. Neskôr dokonca začali vodu striekať na zhromaždených občanov.
Pokojná demonštrácia mala trvať len pol hodiny. Oficiálny začiatok uviedli tajný kňaz František
Vikartovský a Július Brocka, ktorí začali spievať československú a po nej pápežskú hymnu. Potom sa
všetci modlili ruženec.
Polícia vyzvala účastníkov, aby sa rozišli, pretože protest nie je povolený. "V skutočnosti počulo výzvu
na rozchod málo ľudí. Zapríčinil to hluk na námestí a slabé ozvučenie," vysvetľuje v knihe Čas svitania
Ján Šimulčík. Keďže ľudia na výzvu nereagovali, polícia brutálne zasiahla.
Ľudí zrážali policajnými autami, ktoré mali zapnuté sirény a majáky. Policajti podľa analýzy ÚPN na
ľudí kričali, bili ich obuškami, tých, čo padli, kopali na zemi, striekali účastníkom demonštrácie do očí
slzotvorný plyn.
Mnohí ľudia boli zranení. Príslušníci Verejnej bezpečnosti a tajnej polície ŠtB nešetrili ani starých ľudí
či mladé dievčatá. Vyše sto ľudí predviedli na policajnú stanicu, medzi nimi aj akreditovaných
zahraničných novinárov.
Na námestí vládol chaos, bolo tam niekoľko stoviek tajných policajtov v civile, ktorí pochádzali z
rôznych útvarov a dobre sa nepoznali.
"Rozkaz nedovoliť fotografovať účastníkom manifestácie viedol k tomu, že príslušníci polície zaisťovali
všetkých, ktorí mali v ruke fotoaparát, nevynímajúc policajtov, ktorí dokumentovali demonštráciu,"
približuje zmätok Šimulčík.
Napokon, krátko pred plánovaným ukončením tichého protestu na účastníkov použili vodné delá. "To,
čo nasledovalo, vyrazilo dych aj najsilnejším povahám. Z davu sa ozvali výkriky: Toto je prestavba?,
Gestapáci!, To sviečky hasíte vodným delom?, Fašisti! a podobne. Tieto sporadické výkriky občas
prerastali do piskotu tisícového davu a skandovania Hanba, hanba!" uviedol jeden z pamätníkov
zhromaždenia vo svojom svedectve.
Svetová udalosťFrantišek Mikloško strávil dva dni na policajnej stanici a o tom, ako dopadol protest,
dlho nič nevedel. (zdroj: SME- Gabriel Kuchta)
Mikloško zatiaľ tŕpol v cele predbežného zadržania, kde strávil dva dni a o ničom nevedel. "V sobotu
som bol úplne sám, ani na dvore nikto nebol, aj polícia mala voľno. Mal som pochybnosti, či to malo
význam. Až potom, keď som prišiel domov, pani suseda Glasová mi povedala, že je to svetová udalosť a
celý svet o nej hovorí."
Mikloško tvrdí, že najemotívnejšie prežil Sviečkovú demonštráciu až po revolúcii, keď ako poslanec
sledoval videokazetu, ktorú im poskytla polícia. "Tam sa ukázala tá dráma, ako autá aj vodné delá tých
ľudí zrážali a oni vstávali a znovu si zapaľovali sviečky."
"Tu je nejaká žena v modrom, treba ju predviesť, tú ženu v modrom treba predviesť, gama jedna
príjem," znie na pamätnom magnetofónovom zázname povelov riadenia zásahu proti demonštrantom.
Žena v modrom sa stala jednou z hrdiniek demonštrácie.
Mikloško hovorí, že pani v modrom kabáte získala zvláštnu symboliku.
"Bol práve mariánsky rok a k tomu mal katolícky kňaz Don Bosco víziu, že najneskôr sto rokov po jeho
smrti Panna Mária urobí obrovský zázrak. V roku 1988 bola storočnica. Taktiež sa hovorilo zjaveniach
Panny Márie v Medžugorí, kde deti tvrdili, že sa zjavuje v modrom. Majáky policajných áut svietili na
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modro, ľudia, ktorí sa pozerali z Hradu, hovorili, že na Hviezdoslavovom námestí bola modrá farba, a do
toho pani v modrom, tak sme si povedali, to musí byť Panna Mária," usmieva sa Mikloško.
Bola to 21-ročná Ľudmila Heribanová, zdravotná sestra z Ružindola. Policajnému štábu v hoteli
Carlton, ktorý dohliadal na celú akciu, sa zdala príliš aktívna. Zadržali ju a predviedli na políciu.
Sama na to spomína takto: "Uprostred chodby stáli ľudia otočení tvárou k stene. Videla som len
samých mužov. Postavili ma tiež k stene. Mnohí sa polohlasne modlili, a tak som sa i ja nahlas pomodlila.
(...) Jasne som im povedala, že som tam bola pre svoju vieru, ktorú vyznávam a o ktorej som
presvedčená, za ktorú sa nehanbím a viem, že je správna. Ani jediným slovom ma nevedeli presvedčiť o
opaku."
Historické slušné Slovensko
Jediný, koho Vojenská obvodná prokuratúra v Bratislave po Nežnej revolúcii v súvislosti so zásahom
obvinila, bol major Alexander Kysucký. Zneužil svoju právomoc vraj vtedy, keď pred demonštráciou
nezákonne predviedol a zaistil Františka Mikloška.
Mikloško s Čarnogurským však požiadali o zastavenie stíhania. "Zdalo sa nám to absurdné. Celý
režim od straníckych štruktúr cez policajné štruktúry a Štátnu bezpečnosť bol v pohode a na tomto
jednom vyšetrovateľovi sa mala spoločnosť odbaviť," vysvetľuje Mikloško.
Dnes sú podľa Mikloška takmer kamoši a bývalý vyšetrovateľ ho volá "Ferko". Výborné vzťahy má aj s
ochrankármi, ktorí v tom čase pracovali pre lídrov komunistického režimu. "Po novembri 1989 totiž robili
ochrankárov mne," smeje sa Mikloško, ktorý bol začiatkom deväťdesiatych rokoch 20. storočia
predsedom parlamentu.
Nedávno sa František Mikloško opäť ocitol na tribúne pred plným námestím. Na zhromaždení Za
slušné Slovensko. Tvrdí, že hoci nie je tribúnový typ, cíti hrdosť.
"Ak by sa slušné Slovensko stalo generačnou výzvou, je to niečo historické. Som šťastný, že to vyšlo
zo Slovenska. Myslím, že to čaká Česko aj Maďarsko, ale Slovensko vykríklo prvé. Som na to hrdý,"
hovorí Mikloško.
Tým, ktorí vládnu, podľa neho chýba zodpovednosť k štátu.
"Na Slovensku sa preniesla mentalita zo socializmu, keď štát boli naši nepriatelia a okradnúť ho bolo v
poriadku. Dnes je štát opäť dojnou kravou a hoci sa privatizácia skončila, v štátnom rozpočte je stále
veľký balík peňazí, plus máme eurofondy. Po celom Slovensku vidno, ako Smer za desať rokov obsadil
kľúčové pozície a ľudia zovšadiaľ cítia, že to nie je v poriadku. Situácia na protest dozrela, tak ako
dozrela pred tridsiatimi rokmi."
Svedectvá zo Sviečkovej demonštrácie
"Videla som, ako mladý muž išiel po priestore a zozadu doňho vrazilo policajné auto. Pribehla som k
nemu a chcela som ho zodvihnúť, ale nevládala som. Hovorila som policajtovi v aute, že chlapec je
zranený, aby mu nejako pomohol. (...) Vtom bežal od svetiel vysoký policajt k nám. Myslela som si:
Predsa nie sú takí zlí, teraz mu pomôže. Ale čo som uvidela, to ma zdesilo. Priskočil k zranenému
mládencovi, schmatol ho za vetrovku, kopancom odhodil spred auta a začal ho celou silou trieskať
obuškom."
"Za autom sa hneď hnali policajti s prilbami, štítmi a palicami. Bili nás hlava-nehlava. Ja sama som
dostala tri údery na chrbát. Boli sme hneď vpredu, a tak sa skoro každému ušlo, niektorým i po hlave. A
boli to silné údery. Niektorí i padli na zem. Niektorých odvliekli do áut. Od kina Mladosť sa objavili policajti
so psami. Držali na remeni psy s náhubkami a tak šli na ľudí."
"Na chodníku bola aj staršia pani s paličkou (asi 70-ročná). Policajt, ktorý obsluhoval delo, zamieril
prúd vody i do nej. Samozrejme, že ju to skosilo a spadla na chodník. Keď to videli mladší veriaci,
rozhodli sa jej pomôcť zo zeme. Tu priskočili dvaja policajti s obuškami a začali biť tých, ktorí pomáhali
panej. Oplzlo im nadávali... Rozkázali im, aby sa pratali a na staršiu ženu, aby sa vykašľali."
Zdroj - Ján Šimulčík, Čas svitania, Sviečková manifestácia - 25. marec 1988, tretie vydanie, 2018
https://plus.sme.sk/c/20787951/svieckova-manifestacia-isli-sme-do-toho-ako-nevinne-deti-hovori-frantisek
-miklosko.html
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213. Sviečková demonštrácia: Išli sme do toho ako nevinné deti
(23.03.2018; www.plus.sme.sk; Sme Plus / Plus, , s. -; Ela Rybárová, Boris Vanya)

Tisícky ľudí stáli so sviečkami na námestí a modlili sa. Polícia ich však surovo zbila a použila vodné
delá. Bolo to pred tridsiatimi rokmi.
"Azbuka, Azbuka 13, príjem: Hviezdoslavák je skoro zaplnený po tie stromy. Na tejto strane, ako je
kostol, stojí strašne veľa ľudí a z kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami... Za pomoci
služobných áut vytláčať masu....Zaraďte sa vedľa seba a vytláčajte to."
Takéto pokyny si posúvala polícia počas bratislavského veľkého piatka, Sviečkovej demonštrácie,
ktorá sa konala 25. marca pred tridsiatimi rokmi. Nenásilné zhromaždenie vtedy dostalo do bratislavských
ulíc tisícky ľudí z celého Slovenska, no bolo brutálne potlačené.
Táto akcia bola jedným z najvýznamnejších vystúpení proti komunistickému režimu a predznamenala
Nežnú revolúciu.
Hoci hnacím motorom demonštrácie bola tajná cirkev, jej organizátori žiadali nielen náboženskú
slobodu, ale aj úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých - veriacich aj
ateistov.
"Žiadali sme slobodu pre cirkev, ale tiež sme chápali, že nemožno bojovať len za seba samých, za
naše náboženské záujmy. V spoločnosti boli ďalší ľudia, ktorí, aj keď neboli kresťanmi, trpeli podobne a
možno aj viac ako my. My sme chceli byť s týmito ľuďmi solidárni, teda aj pre nich žiadať práva,
rešpektovanie demokratických ľudských práv," vysvetľoval jeden z hlavných aktivistov tajnej cirkvi
Vladimír Jukl v knihe Čas svitania od Jána Šimulčíka.
Sviečková manifestácia pred 30 rokmi
(8 fotografií)
Slovensko zostalo osamotené
Na začiatku bola iniciatíva Mariána Šťastného zo Svetového kongresu Slovákov zorganizovať protesty
pred československými veľvyslanectvami vo svete za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v ČSSR.
Správu o tom poslal tajne aj disidentovi Jánovi Čarnogurskému.
"Odkaz dostal v čokoláde Milka, ktorú najprv chcel niekomu darovať, ale potom sa predsa na ňu
ulakomil, otvoril ju a bol tam tento list," spomína dnes František Mikloško, ktorý bol jedným z
organizátorov manifestácie.
Na začiatku však nebol presvedčený, že sa chce do takejto akcie pustiť. Na rozdiel od Čarnogurského,
ktorý mal podľa Mikloška "hneď chuť do toho ísť, lebo bol politikom od detstva".
Platený obsah (pod touto čiarou)
Sviečková demonštrácia Konala sa 25. marca 1988. Na Hviezdoslavovom námestí pred Slovenským
národným divadlom sa podvečer zhromaždilo vyše tritisíc ľudí, tisíce ďalších zostali zablokované
príslušníkmi bezpečnostných síl v priľahlých uličkách. Na potlačenie zhromaždenia veriacich nasadila
vtedajšia vládna moc takmer tisíc príslušníkov bezpečnostných síl. Zásah bol riadený z hotela Carlton,
odkiaľ ho sledovala aj politická komisia zložená z vtedajších elitných komunistických funkcionárov. Proti
demonštrantom nasadili aj dve vodné delá a kropiace vozidlá technických služieb. Na konci demonštrácie
zasiahli obuškami príslušníci pohotovostného oddielu so špeciálnym výstrojom. Na mestskú správu
Verejnej bezpečnosti predviedli 126 československých občanov a 12 cudzích štátnych príslušníkov
vrátane západných novinárov.
Pre Mikloška to však bol dosť veľký zlom.
"Dovtedy sme organizovali veľa podujatí, pútí, ale väčšinou na cirkevných miestach, kde polícia
nemohla mať žiadne pripomienky. Čiže mne to chvíľu trvalo."
V socialistickom Československu pôsobilo združenie katolíckych duchovných Pacem in terris
kolaborujúce s komunistickým režimom. Zároveň fungovala aj tajná cirkev, za ktorej aktivity hrozilo
prenasledovanie i väzenie.
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Kľúčovým podľa Mikloška bolo, aby pre manifestáciu získali vplyvné jadro tajnej cirkvi, Silvestra
Krčméryho, Vladimíra Jukla a tajne vysväteného biskupa Jána Chryzostoma Korca. Prví dvaja, ktorí mali
bližšie k politike, súhlasili, no u Korca to nebolo také jednoduché. Spájanie s politikou mu nebolo blízke.
"Keby Korec povedal nie, nedostaneme tam (na demonštráciu) nikoho. Keď som mu to povedal, zostal
ticho a potom sa spýtal: "Čo chceš, aby som ti povedal?" "Aby si nebol proti." Spontánne odvetil, "to nie
som". Tak som sa veľmi rýchlo porúčal, aby sme to náhodou nerozvádzali," rozpráva s úsmevom
Mikloško.
Pred zastupiteľskými úradmi sa napokon protesty nekonali. Slovensko zostalo osamotené. No aj tak
sa organizátori rozhodli, že tichý protest so sviečkami v Bratislave bude.
Nevinné deti
Mikloško dnes tvrdí, že pred demonštráciou nemali veľké očakávania.
"Vlada Jukla sa niekto pýtal, aké to bude. Odvetil: Tak príde nás dvadsať až tridsať, zapálime sviečky,
zbalia nás do antona a bude po všetkom... Na Slovensku nebola skúsenosť s takouto akciou a okrem
toho sme sa pri protestoch tradične skôr pridávali k Prahe. Išli sme do toho ako nevinné deti, že uvidíme."
Oznámenie o konaní zhromaždenia podal Mikloško 10. marca. Rátal s tým, že ho zakážu, on sa
odvolá a odpoveď na odvolanie už nestihnú úrady pred manifestáciou doručiť.
Správa o manifestácii sa šírila prostredníctvom Rádia Vatikán, rozhlasových staníc Hlas Ameriky a
Slobodná Európa a tiež amatérskymi plagátmi a letákmi po celom Slovensku a na Morave.
Zamietavú odpoveď na odvolanie skutočne Mikloškovi doručili až v deň konania Sviečkovej
demonštrácie, keď už bol spolu s ďalšími organizátormi zadržaný na polícii.
Dianie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave to už nezastavilo. Odradiť účastníkov nepomohlo
zastrašovanie, voľno pre školy ani televízne vysielanie vtedy populárneho filmu Angelika, markíza
anjelov.
Necelú hodinu pred začiatkom protestu, ktorý bol naplánovaný na šiestu hodinu večer, bolo na
námestí asi 3500 ľudí. Vtedy uzavreli prístupové cesty, aby sa dav nezväčšoval. V priľahlých uličkách tak
podľa údajov Ústavu pamäti národa (ÚPN) zostalo uväznených ďalších asi 6000 ľudí.
Policajti ich bili a kopali
Po námestí už dávno pred začiatkom protestu jazdili kropiace autá technických služieb, hoci husto
pršalo. Neskôr dokonca začali vodu striekať na zhromaždených občanov.
Pokojná demonštrácia mala trvať len pol hodiny. Oficiálny začiatok uviedli tajný kňaz František
Vikartovský a Július Brocka, ktorí začali spievať československú a po nej pápežskú hymnu. Potom sa
všetci modlili ruženec.
Polícia vyzvala účastníkov, aby sa rozišli, pretože protest nie je povolený. "V skutočnosti počulo výzvu
na rozchod málo ľudí. Zapríčinil to hluk na námestí a slabé ozvučenie," vysvetľuje v knihe Čas svitania
Ján Šimulčík. Keďže ľudia na výzvu nereagovali, polícia brutálne zasiahla.
Ľudí zrážali policajnými autami, ktoré mali zapnuté sirény a majáky. Policajti podľa analýzy ÚPN na
ľudí kričali, bili ich obuškami, tých, čo padli, kopali na zemi, striekali účastníkom demonštrácie do očí
slzotvorný plyn.
Mnohí ľudia boli zranení. Príslušníci Verejnej bezpečnosti a tajnej polície ŠtB nešetrili ani starých ľudí
či mladé dievčatá. Vyše sto ľudí predviedli na policajnú stanicu, medzi nimi aj akreditovaných
zahraničných novinárov.
Na námestí vládol chaos, bolo tam niekoľko stoviek tajných policajtov v civile, ktorí pochádzali z
rôznych útvarov a dobre sa nepoznali.
"Rozkaz nedovoliť fotografovať účastníkom manifestácie viedol k tomu, že príslušníci polície zaisťovali
všetkých, ktorí mali v ruke fotoaparát, nevynímajúc policajtov, ktorí dokumentovali demonštráciu,"
približuje zmätok Šimulčík.
Napokon, krátko pred plánovaným ukončením tichého protestu na účastníkov použili vodné delá. "To,
čo nasledovalo, vyrazilo dych aj najsilnejším povahám. Z davu sa ozvali výkriky: Toto je prestavba?,
Gestapáci!, To sviečky hasíte vodným delom?, Fašisti! a podobne. Tieto sporadické výkriky občas
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prerastali do piskotu tisícového davu a skandovania Hanba, hanba!" uviedol jeden z pamätníkov
zhromaždenia vo svojom svedectve.
Svetová udalosťFrantišek Mikloško strávil dva dni na policajnej stanici a o tom, ako dopadol protest,
dlho nič nevedel. (zdroj: SME- Gabriel Kuchta)
Mikloško zatiaľ tŕpol v cele predbežného zadržania, kde strávil dva dni a o ničom nevedel. "V sobotu
som bol úplne sám, ani na dvore nikto nebol, aj polícia mala voľno. Mal som pochybnosti, či to malo
význam. Až potom, keď som prišiel domov, pani suseda Glasová mi povedala, že je to svetová udalosť a
celý svet o nej hovorí."
Mikloško tvrdí, že najemotívnejšie prežil Sviečkovú demonštráciu až po revolúcii, keď ako poslanec
sledoval videokazetu, ktorú im poskytla polícia. "Tam sa ukázala tá dráma, ako autá aj vodné delá tých
ľudí zrážali a oni vstávali a znovu si zapaľovali sviečky."
"Tu je nejaká žena v modrom, treba ju predviesť, tú ženu v modrom treba predviesť, gama jedna
príjem," znie na pamätnom magnetofónovom zázname povelov riadenia zásahu proti demonštrantom.
Žena v modrom sa stala jednou z hrdiniek demonštrácie.
Mikloško hovorí, že pani v modrom kabáte získala zvláštnu symboliku.
"Bol práve mariánsky rok a k tomu mal katolícky kňaz Don Bosco víziu, že najneskôr sto rokov po jeho
smrti Panna Mária urobí obrovský zázrak. V roku 1988 bola storočnica. Taktiež sa hovorilo zjaveniach
Panny Márie v Medžugorí, kde deti tvrdili, že sa zjavuje v modrom. Majáky policajných áut svietili na
modro, ľudia, ktorí sa pozerali z Hradu, hovorili, že na Hviezdoslavovom námestí bola modrá farba, a do
toho pani v modrom, tak sme si povedali, to musí byť Panna Mária," usmieva sa Mikloško.
Bola to 21-ročná Ľudmila Heribanová, zdravotná sestra z Ružindola. Policajnému štábu v hoteli
Carlton, ktorý dohliadal na celú akciu, sa zdala príliš aktívna. Zadržali ju a predviedli na políciu.
Sama na to spomína takto: "Uprostred chodby stáli ľudia otočení tvárou k stene. Videla som len
samých mužov. Postavili ma tiež k stene. Mnohí sa polohlasne modlili, a tak som sa i ja nahlas pomodlila.
(...) Jasne som im povedala, že som tam bola pre svoju vieru, ktorú vyznávam a o ktorej som
presvedčená, za ktorú sa nehanbím a viem, že je správna. Ani jediným slovom ma nevedeli presvedčiť o
opaku."
Historické slušné Slovensko
Jediný, koho Vojenská obvodná prokuratúra v Bratislave po Nežnej revolúcii v súvislosti so zásahom
obvinila, bol major Alexander Kysucký. Zneužil svoju právomoc vraj vtedy, keď pred demonštráciou
nezákonne predviedol a zaistil Františka Mikloška.
Mikloško s Čarnogurským však požiadali o zastavenie stíhania. "Zdalo sa nám to absurdné. Celý
režim od straníckych štruktúr cez policajné štruktúry a Štátnu bezpečnosť bol v pohode a na tomto
jednom vyšetrovateľovi sa mala spoločnosť odbaviť," vysvetľuje Mikloško.
Dnes sú podľa Mikloška takmer kamoši a bývalý vyšetrovateľ ho volá "Ferko". Výborné vzťahy má aj s
ochrankármi, ktorí v tom čase pracovali pre lídrov komunistického režimu. "Po novembri 1989 totiž robili
ochrankárov mne," smeje sa Mikloško, ktorý bol začiatkom deväťdesiatych rokoch 20. storočia
predsedom parlamentu.
Nedávno sa František Mikloško opäť ocitol na tribúne pred plným námestím. Na zhromaždení Za
slušné Slovensko. Tvrdí, že hoci nie je tribúnový typ, cíti hrdosť.
"Ak by sa slušné Slovensko stalo generačnou výzvou, je to niečo historické. Som šťastný, že to vyšlo
zo Slovenska. Myslím, že to čaká Česko aj Maďarsko, ale Slovensko vykríklo prvé. Som na to hrdý,"
hovorí Mikloško.
Tým, ktorí vládnu, podľa neho chýba zodpovednosť k štátu.
"Na Slovensku sa preniesla mentalita zo socializmu, keď štát boli naši nepriatelia a okradnúť ho bolo v
poriadku. Dnes je štát opäť dojnou kravou a hoci sa privatizácia skončila, v štátnom rozpočte je stále
veľký balík peňazí, plus máme eurofondy. Po celom Slovensku vidno, ako Smer za desať rokov obsadil
kľúčové pozície a ľudia zovšadiaľ cítia, že to nie je v poriadku. Situácia na protest dozrela, tak ako
dozrela pred tridsiatimi rokmi."
Svedectvá zo Sviečkovej demonštrácie
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"Videla som, ako mladý muž išiel po priestore a zozadu doňho vrazilo policajné auto. Pribehla som k
nemu a chcela som ho zodvihnúť, ale nevládala som. Hovorila som policajtovi v aute, že chlapec je
zranený, aby mu nejako pomohol. (...) Vtom bežal od svetiel vysoký policajt k nám. Myslela som si:
Predsa nie sú takí zlí, teraz mu pomôže. Ale čo som uvidela, to ma zdesilo. Priskočil k zranenému
mládencovi, schmatol ho za vetrovku, kopancom odhodil spred auta a začal ho celou silou trieskať
obuškom."
"Za autom sa hneď hnali policajti s prilbami, štítmi a palicami. Bili nás hlava-nehlava. Ja sama som
dostala tri údery na chrbát. Boli sme hneď vpredu, a tak sa skoro každému ušlo, niektorým i po hlave. A
boli to silné údery. Niektorí i padli na zem. Niektorých odvliekli do áut. Od kina Mladosť sa objavili policajti
so psami. Držali na remeni psy s náhubkami a tak šli na ľudí."
"Na chodníku bola aj staršia pani s paličkou (asi 70-ročná). Policajt, ktorý obsluhoval delo, zamieril
prúd vody i do nej. Samozrejme, že ju to skosilo a spadla na chodník. Keď to videli mladší veriaci,
rozhodli sa jej pomôcť zo zeme. Tu priskočili dvaja policajti s obuškami a začali biť tých, ktorí pomáhali
panej. Oplzlo im nadávali... Rozkázali im, aby sa pratali a na staršiu ženu, aby sa vykašľali."
Zdroj - Ján Šimulčík, Čas svitania, Sviečková manifestácia - 25. marec 1988, tretie vydanie, 2018
https://plus.sme.sk/c/20787951/svieckova-manifestacia-isli-sme-do-toho-ako-nevinne-deti-hovori-frantisek
-miklosko.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

214. Brutálny zásah československej polície rozbil mnohé ilúzie, písal Die
Welt
(23.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; František Neupauer)

"Keď berlínsky múr konečne padol, jeden komunistický funkcionár predniesol pozoruhodné
vyhlásenie: Boli sme pripravení na všetko, ale nepočítali sme so sviečkami a modlitbami!" píše Pete
Greig v publikácii Red Moon Rising (Krvavý mesiac na obzore).
Udalosť z 25. marca 1988 charakterizovaná "sviečkou" a "modlitbou" bola inšpiratívna. Neotvorila "len"
cestu k našej Nežnej revolúcii, ale aj k sviečkovým protestom v nemeckom Lipsku (9. október 1989) a
následnému pádu Berlínskeho múru. Veľkosť daného dňa si uvedomujeme i z pozície občanov
Slovenskej republiky, nakoľko daný deň slávime ako pamätný deň - Deň zápasu za ľudské práva.
Požiadavky manifestácie
Známe fakty hovoria jasne. 25. marec 1988, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie v čase od 18.00 do
18.30 hod. V daný deň sa uskutočnilo verejné zhromaždenie za menovanie katolíckych biskupov pre
uprázdnené diecézy na Slovensku, za úplnú náboženskú slobodu a úplné dodržiavanie občianskych práv
v Československu. Keď si čítame dané požiadavky, pozornosti neunikne ich charakteristika: katolícka,
náboženská, občianska. Zároveň si môžeme všimnúť aj celorepublikové uchopenie požiadaviek za
náboženské a občianske práva a slovenskú požiadavku za menovanie biskupov. Prečo nežiadali
manifestujúci menovanie biskupov v celom Československu? Rešpektovali existenciu samostatnej
slovenskej cirkevnej provincie vyhlásenej pápežom Pavlom VI. v roku 1977.
Totalitný režim živil atmosféru strachu. Dodnes nevyjasnená vražda štyridsaťsedemročného kňaza
Štefana Poláka na fare v Borovciach v noci zo 7. na 8. októbra 1987 mala byť silným mementom.
Manifestácia sa konala v období komunistického režimu, ktorého črtou bolo i zastrašovanie, šírenie
strachu, a to i koncom osemdesiatych rokov. Lekár Blažej zo Širokého, ktorý zažil vyšetrovanie Štátnej
bezpečnosti v Košiciach, mi povedal: "Tak ma dobili, že som močil krv," a nechýbali ani slovné prejavy
vydierania: "Pošleme ťa do Jáchymova!" "Viete, keď pôjde vaša dcérka domov, môže ju kedykoľvek
zraziť auto!" počula pani Emília, ktorej manžela chcela ŠtB prinútiť k spolupráci. Čo by sme odpovedali na
jej mieste? Koľkí z nás by podpísali všetko, čo by si ŠtB zažiadala, len aby dali pokoj naším deťom. Pani
Emília však odpovedala, že jej dcérka chodí zo školy domov po chodníku a tam autá nejazdia.
Režim sa snažil, aby sa ľudia báli. Totalitný režim živil atmosféru strachu. Dodnes nevyjasnená vražda
štyridsaťsedemročného kňaza Štefana Poláka na fare v Borovciach v noci zo 7. na 8. októbra 1987 mala
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byť silným mementom. Autor publikácie Čas svitania Ján Šimulčík o tom píše: "Polák mal ruky zviazané
tenkým drôtom a pripútané k horúcemu radiátoru, tvár mal zohavenú, ústa plné papiera a prelepené
páskou na koberce, oči zviazané a celé telo doráňané. Oficiálna tlač písala o lúpežnej vražde, hoci
páchatelia nič neodcudzili. Medzi ľuďmi prevládal názor, že za vraždou stála Štátna bezpečnosť."
Na Slovensku sa v tom čase (december 1987) uvažovalo o verejnom občianskom prejave odporu voči
režimu. Počas koordinačného stretnutia vo Vrútkach Richard Greisiger vyslovil myšlienku, "že treba
urobiť manifestáciu alebo demonštráciu, a takto požadovať svoje práva." Do popredia sa však dostáva
Podnet katolíkov k riešeniu situácie veriacich občanov v Československu z 29. novembra 1987, známy aj
ako Výzva moravských katolíkov, ktorá vyústila v masovú podpisovú akciu za náboženské slobody. V
januári 1988 sa v duchu tejto výzvy aj s podporou kardinála Františka Tomáška v plnej sile rozbiehala
najväčšia podpisová akcia za náboženskú slobodu. Neuveriteľných tristo tisíc podpisov zo Slovenska
hovorí o počte slobodných ľudí, ktorí sa nebáli. Do konca apríla 1988 sa v Československu vyzbiera pol
milióna podpisov.
Foto: svieckovamanifestacia.sk
Výzva k aktivite medzi Slovákmi v zahraničí
Výkonný podpredseda Svetového kongresu Slovákov hokejista Marián Šťastný spomína, ako prišiel v
decembri 1987 s iniciatívou demonštrovať v zahraničí. List dodnes neznámeho pisateľa na neho
apeloval, aby ako predstaviteľ mladšej generácie v slobodnom svete podnikol nejaké konkrétne kroky na
pomoc prenasledovaným. "Aby to nedopadlo tak ako v Poľsku, kde bol zabitý kňaz Popieluszko,"
spomína obsah listu Marián Šťastný a dodáva: "Premýšľal som, čo by bolo dobré spraviť tak, aby to bolo
nenásilné, pokojné, ale dôstojné nás kresťanov a dôstojné aj neveriacich, ktorí sa chcú pridať." Pavol
Arnold, predseda Združenia Slovákov vo Švajčiarsku, si rovnako spomína na list "písaný ťažkou rukou,
akoby v amatérskej slovenčine", ktorý mu priniesol začiatkom januára 1988 Marián Šťastný. Tento list
vyburcoval Slovákov k aktivite. "V liste sa písalo, že vy v zahraničí (...) vy sa tam predvádzate,
fotografujete a v skutočnosti to nie je nič iné, len si tam robíte svoje profily, a tento národ o vás nič nevie.
Musíte urobiť niečo, čím nám dokážete, že pracujete pre národ. Nám tu vraždia kňazov a utláčajú ľudí,"
spomína Pavol Arnold.
"V liste sa písalo, že vy v zahraničí (...) vy sa tam predvádzate, fotografujete a tento národ o vás nič
nevie. Musíte urobiť niečo, čím nám dokážete, že pracujete pre národ. Nám tu vraždia kňazov a utláčajú
ľudí," spomína Pavol Arnold.
Šťastný sa témy chopil s nasadením. V liste z 30. decembra 1987 píše: "V snahe dosiahnuť väčšiu
pozornosť pre naše slovenské záujmy vo svete, dovolím si Vás ako zástupcov slovenských organizácií
požiadať o vyjadrenie Vášho názoru (tiež o pomoc) k spoločnej pokojnej demonštrácii v slobodnom svete.
Demonštrácia by sa mala konať 25. marca 1988 pred budovami štátnych zastupiteľstiev. Jej priebeh Vám
presnejšie oznámim po Vašom vyjadrení. Predseda Združenia Slovákov vo Švajčiarsku doktor Pavol
Arnold s myšlienkou už dnes súhlasí. Cieľom tohto prejavu nesúhlasu budú brutálne vraždy
predstaviteľov Cirkvi na Slovensku, upieranie náboženských práv v praxi, ako aj ostatných ľudských
práv."
Na prvom mieste bola, v pôvodnej iniciatíve zahraničných Slovákov, snaha demonštrovať proti
zákerným vraždám veriacich i dátum demonštrácií navrhovaný na 25. marec 1988.
Informácia o pripravovaných demonštráciách sa dostala aj na Slovensko s výzvou, aby sa Slováci
pridali. Paradoxne, slobodné zahraničie nakoniec od pôvodne plánovaných demonštrácií z rôznych
dôvodov ustúpilo. Nielen pre nevybavené povolenia demonštrovať, ale aj pre úmrtie predsedu Svetového
kongresu Slovákov Štefana Romana 23. marca 1988.
Diskusia na neslobodnom Slovensku dospela k rozhodnutiu zorganizovať verejné zhromaždenie.
Požiadavky sa však oproti návrhu Šťastného menia. Slovo "demonštrácia" nahrádza slovo "manifestácia".
Človek má pocit, že slovo "demonštrácia" je proti niečomu, kým manifestácia je "za niečo" a je zároveň
manifestovaním vlastnej slobody, ktorú chcú totalitné režimy potlačiť. Slová: "proti brutálnym vraždám
predstaviteľov Cirkvi na Slovensku" nahrádza pozitívny princíp: "slobodné vymenovanie biskupov bez
zasahovania štátu." Takto totalitný režim nemohol vystúpiť proti zvolávateľom manifestácie a osočovať
ich, že za "lúpežné prepady" vinia štátnu moc.
Informácie zachytili aj bezpečnostné orgány. V denných situačných správach XII. správy Zboru
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národnej bezpečnosti z 11. marca 1988 sa píše: "O pripravovanej akcii informoval Čarnogurský
telefonicky pracovníka rozhlasovej stanice Hlas Ameriky Antona Hlinku do Mníchova. Zároveň ho žiadal,
aby sa o pripravovanej akcii zmienil vo vysielaní 13. marca 1988, ako aj v ďalších dňoch s príslušným
komentátorom."
Priebeh a opatrenia
Vládne orgány najskôr mlčali, potom začali celú akciu spochybňovať a ľudí zastrašovať. V novinovom
článku z 23. marca 1988 sa píše: "Cieľom tohto podujatia je vytvárať dojem prenasledovania katolíkov,
narušiť vzťahy štátu a cirkví, jednotu pracujúcich. Chcú využiť prestavbu a ďalšiu demokratizáciu,
oklamať veriacich a zneužiť ich náboženské cítenie proti hodnotám socializmu a rýchlejšiemu
napredovaniu našej spoločnosti" (článok s názvom Chcú sa skryť v novinách Hlas ľudu).
V rozhlase i v televízii zaznievali slová prorežimového kňaza Štefana Záreckého: "Kto sa to pokúša
odvádzať pozornosť od trpiaceho Krista a láka ich na manifestáciu?"
Organizátori manifestácie boli zatknutí. Nahovárali ich, aby aj niekoľko hodín pred manifestáciou
vystúpili v rozhlase a informovali verejnosť o zrušení manifestácie. Stačilo slovko. Zbor ordinárov sa od
manifestácie dištancoval.
Jedna zo zatknutých Mária Kéryová: "Štátna bezpečnosť sa o mňa zaujímala aj v práci. Žiadali aj môj
kádrový materiál a myslím, že ma aj niekoľko dní pred budovou sledovali. Ekonomický námestník ma
predvolal a žiadal, aby som napísala výpoveď."
Samotný priebeh manifestácie a pohľady účastníkov sú sčasti zdokumentované vo filmovej tvorbe
Ústavu pamäti národa (Sviečková manifestácia - rež. O. Krajňák), ako aj mladého dokumentaristu Petra
Vlkoviča s názvom Nikdy nezhasne. Niektoré dokumenty, svedectvá má k dispozícii Ústav pamäti národa
alebo sú sprístupnené na stránke www.svieckovamanifestacia.sk.
Informácie o manifestácii, zatknutí pracovníka BBC či štábu rakúskej televízie obleteli celý svet.
Udalosti 25. marca 1988 boli "top" správou v celom svete. "Brutálny zásah československej polície proti
pokojným, iba sviečkami vyzbrojeným účastníkom manifestácie rozbil mnohé ilúzie," písal nemecký
denník Die Welt. "Nikde na svete v kultúrnych a vyspelých krajinách sa veriaci nemusia báť boja a čakať
na výsluch so zdvihnutými rukami a s tvárou k stene aj niekoľko hodín, ako to bolo teraz v Bratislave,"
uverejnil Courant. Na pôde Európskeho parlamentu sa prvýkrát spomína Bratislava. Dňa 14. apríla 1988
europoslanci podpisujú rezolúciu, v ktorej píšu o pobúrení z "nehoráznej brutality" a "zdesení, že v srdci
Európy (...) vláda cynicky a neľudsky obišla vážne sľuby zahrnuté v Záverečnom akte Helsinskej
konferencie."
"Štátna bezpečnosť sa o mňa zaujímala aj v práci. Zisťovali, s kým sa priatelím, a či som na
manifestáciu nikoho nenahovárala. Žiadali aj môj kádrový materiál a myslím, že ma aj niekoľko dní pred
budovou sledovali. Ekonomický námestník ma predvolal a žiadal, aby som napísala výpoveď, čo som
neurobila, veď kto by ma zamestnal? Niektorí spolupracovníci ma prestali zdraviť, a keď ma videli na
chodbe, rýchlo sa skryli v kancelárii. Len dvaja muži boli odvážni a nebáli sa. Mohla som sa s nimi
porozprávať aj v kancelárii. V zamestnaní som rok mala dosť problémov. Pracovné hodnotenie som mala
vždy dobré. Následne som však rok bola nespoľahlivá a znížili mi aj osobné ohodnotenie. Napísali na
mňa zlé pracovné hodnotenie aj na Verejnú bezpečnosť," spomína jedna zo zatknutých Mária Kéryová.
Pre mnohých udalosti z 25. marca 1988 neznamenali vytúženú cestu k slobode, ale postihy,
perzekúcie. O to viac je potrebné vážiť si odvahu tých, ktorí prišli 25. marca 1988 na Hviezdoslavovo
námestie, zaznamenať príbehy každého z účastníkov i aktérov danej doby je výzvou pre historikov i
média.
František Neupauer Autor je historik Ústavu pamäti národa.
Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len
vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa
my mohli naplno venovať tvorbe obsahu. Ďakujeme!
https://www.postoj.sk/31789/brutalny-zasah-ceskoslovenskej-policie-rozbil-mnohe-iluzie-pisal-die-welt
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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215. Mikloško: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť
(23.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Bol to okamih pochopenia, že sa nemožno pohybovať len v úzko vymedzenom priestore náboženstva,
ale je potrebné osloviť celú slovenskú spoločnosť.
O príprave, formulácii požiadaviek a posolstve bratislavskej Sviečkovej manifestácie z roku 1988 to
pre TASR uviedol zvolávateľ tohto podujatia, František Mikloško.
Pri 30. výročí Bratislavského Veľkého piatku pripomenul, že výzvy, ktoré chceli protestujúci svojím
tichým zhromaždením so sviečkou v ruke adresovať vládnúcej komunistickej garnitúre, boli iné, ako tie od
výkonného podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS) Mariána Šťastného, ktorý prišiel s
myšlienkou uskutočniť v jeden deň takýto protest vo svetových metropolách i na Slovensku. Prvotným
cieľom duchovného otca myšlienky Sviečkovej manifestácie bolo, aby manifestujúci vyjadrili
nespokojnosť s komunistickým režimom aj vo forme transparentov s motívom mapy Slovenska, na ktorú
mala šliapať veľká červená ruská čižma.
"My sme nechceli ísť do takejto konfrontácie a nakoniec sme zvolili kompromis. Rozhodli sme sa pre
nenásilný pokojný protest s horiacimi sviečkami v ruke a zároveň sme si stanovili tri požiadavky protestu,
ktoré boli aj kresťanské a aj všeľudské," uviedol Mikloško v súvislosti s požiadavkami na občiansku
slobodu, náboženskú slobodu a slobodné menovanie biskupov.
Priznal, že symbol sviečky v rukách ticho protestujúcich mal nielen symbolický význam. "Sviečka je
nádherný symbol - je to niečo veľmi intímne, krásne a navyše také jednoduché, že sme si povedali, že
každý, kto si v ten deň zapáli sviečku, symbolicky podporí naše požiadavky. V ten podvečer sa tisíce
sviec rozhoreli nielen priamo na námestí, ale ľudia, ktorí sa naň nedostali, si zapaľovali sviečky v bočných
uličkách a mnohí ďalší po celom Slovensku, doma - v kruhu rodiny," upozornil Mikloško.
Vrátil sa aj k návšteve kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorého organizátori akcie prišli navštíviť so
žiadosťou o odobrenie uskutočniť takýto krok. "Bol morálnou autoritou, neskutočne charizmatický a silný v
obrane viery. Aj preto bolo podstatné, aby so zámerom zhromaždenia súhlasil práve on, pretože v
opačnom prípade by to mohlo vyvolať medzi veriacimi pred zhromaždením istý vnútorný zmätok,"
vysvetlil.
Mikloško tiež priznal, že 10 000 ľudí, ktorí sa na Hviezdoslavovom námestí a v jeho okolí na
Sviečkovej manifestácii znapokon zišlo, nikto z organizátorov nečakal. Skôr sa hovorilo o pár
desiatkach ľudí, ktorých polícia poľahky zadrží.
"Uvedomte si, že v čase komunistických represálií a bezprávia bola účasť na takomto zhromaždení
osobnou drámou a existenčnou otázkou. Nik nemohol vedieť, či nepríde o prácu, o existenčné istoty, či
nebude režimom perzekvovaný on a jeho rodina. Aj preto sú pre mňa všetci, ktorí tam prišli, zapálili si
sviečky a modlili sa, neskutoční hrdinovia, morálni víťazi, do ktorých amorálna komunistická moc a jej
represívne zložky "rúbali" obuškami, vodnými delami, policajnými psami, či vrážali autami. Zábery z ich
besnenia obleteli celý svet a ukázali totalitný režim v jeho nahote," pripomenul oficiálny hlavný
organizátor sviečkovej manifestácie F. Mikloško.
-END
https://www.postoj.sk/31804/miklosko-svieckova-manifestacia-oslovila-celu-slovensku-spolocnost
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

216. Najpozitívnejšie vnímanou historickou udalosťou je SNP, vyplýva z
prieskumu
(23.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie. Slováci so zbraňou v ruke bránili svoju vlasť
pred cudzím okupantom. Autor - historum.com
Prieskum agentúry FOCUS pre Inštitút pre verejné otázky a Sociologický ústav SAV.
Najpozitívnejšie vnímanou historickou udalosťou je Slovenské národné povstanie. Vyplýva to z
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prieskumu agentúry FOCUS, ktorý robila v dňoch 7. až 13. marca formou osobného dopytovania sa.
Výberovú vzorku tvorilo 1 012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z
hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského
členenia.Prieskum je súčasťou výskumu Sociologického ústavu SAV a Inštitútu pre verejné otázky. V
rámci prieskumu sa respondentov pýtali "Ako hodnotíte nasledujúce udalosti alebo obdobia našej
histórie?"
Podľa prieskumu hodnotí SNP jednoznačne a skôr kladne 63% opýtaných. Ďalších 20% hodnotí
povstanie rovnako kladne ako záporne, jednoznačne a skôr záporne ho hodnotí 8% opýtaných. Na
druhom mieste sa umiestnil vznik samostatnej SR. Ten jednoznačne a skôr kladne hodnotí 59%
opýtaných. Rovnako kladne ako záporne túto historickú udalosť vníma 23% respondentov a jednoznačne
a skôr záporne 13%. Na treťom mieste sa umiestnila nežná revolúcia z roku 1989. Tú jednoznačne a skôr
kladne vníma 56% opýtaných, rovnako kladne ako záporne 25% a jednoznačne a skôr záporne 13%
respondentov. V kategórii jednoznačné a skôr kladné hodnotenie dosahuje rovnaké číslo ako nežná
revolúcia aj vstup SR do EÚ z roku 2004.
Pri príležitosti 30. výročia tzv. Sviečkovej manifestácie, ktoré si pripomíname v nedeľu 25. marca, sa
výskum zameral aj na vnímanie tejto udalosti. Konkrétne túto udalosť jednoznačne a skôr kladne hodnotí
47% opýtaných, rovnako kladne ako záporne 28% a jednoznačne a skôr záporne 12% respondentov.
"Priaznivé hodnotenie prevažuje nad záporným vo všetkých sociálno-demografických skupinách - u žien i
mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska.
Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení Sviečkovej
manifestácie neodlišujú od neveriacich, u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú
udalosť," konštatuje výskum.
Zároveň sa však podľa výskumu prejavili aj nezanedbateľné rozdiely. "Tým prvým je odlišná
schopnosť zaujať hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov, ktorým pojem
Sviečková manifestácia nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 %) a medzi študentmi (25
%). Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 %) na rozdiel od najstarších (41 %);
podnikatelia a živnostníci (70 %) v kontraste k nezamestnaným (35 %); obyvatelia Trnavského kraja (65
%) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 %)," konštatuje štúdia.
Významným faktorom je podľa materiálu aj politické presvedčenie. "Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia,
ktorí sú presvedčení o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne
zdržanlivejší názor zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže
by boli stačili iba jeho menšie zmeny. A napokon najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že
na bývalom režime nebolo treba meniť vôbec nič," dodáva štúdia.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463444-najpozitivnejsie-vnimanou-historickou-udalostou-je-snp-v
yplyva-z-prieskumu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

217. Konferencia biskupov Slovenska chystá sériu troch podujatí k
tridsiatemu výročiu Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Bratislava 23. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
Slovensko si tento rok 25. marca pripomenie tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom. Viacdňový program bude spojený s viacerými sprievodnými podujatiami. Pripravujú ho
zástupcovia organizácií pod vedením Fóra kresťanských inštitúcii.
Ilustračné foto
Hlavný program sa uskutoční v nedeľu 25. marca 2018. O 10:30 h sa v Katedrále sv. Martina v
Bratislave uskutoční svätá omša s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom
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Zvolenským, bratislavským arcibiskupom metropolitom. O 18:00 h sa uskutoční spomienkové podujatie
pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa.
Spojené bude s kladením vencov za účasti bývalého prezidenta Spolkovej republiky Nemecko
Joachima Gaucka a prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Očakáva sa účasť zástupcov cirkví,
občianskych spoločností, laických organizácií a členov vlády, parlamentu a predstaviteľov diplomatického
zboru. Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista, ktorý patril k organizátorom Sviečkovej
manifestácie František Mikloško.
Poslednou časťou bude koncert v Slovenskej filharmónii - Redute so začiatkom o 19:00 h, ktorý je pre
pozvaných hostí. S príhovorom na ňom vystúpi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, bývalý
prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck a predsedu Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Stanislava Zvolenského.
Pred dvadsiatimi rokmi sa konalo pred budovou Národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v
Bratislave pokojné zhromaždenie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu. Zástup modliacich sa a
spievajúcich veriacich, so sviecami v rukách, bol rozohnaný príslušníkmi Verejnej a Štátnej bezpečnosti.
Viacero účastníkov manifestácie bolo zaistených a vyšetrovaných. Organizátor zhromaždenia František
Mikloško a niekoľkí jeho blízki spolupracovníci strávili deň na oddelení Bezpečnosti. Biskup Ján
Chryzostom Korec bol zaistený už pri odchode zo svojho bytu v Petržalke. Manifestácia sa konala na
sviatok Zvestovania Pána a dostala označenie Bratislavský Veľký piatok.
Táto manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie
občianskych práv v Československu pre všetkých občanov - veriacich aj neveriacich. Vyrástla z koreňov
náboženského a občianskeho disentu, tajnej cirkvi, laického apoštolátu, samizdatov, zavraždených
kňazov a rehoľníkov, stoviek rokov nespravodlivo väznených, utrpenia intelektuálov a z pôdy pontifikátu
Jána Pavla II. a jeho výzvy "Nebojte sa!". Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek,
odvahou vzoprieť sa monolitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok
definitívneho pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.
PROGRAM
Nedeľa 25. marca 2018
10:30 h
slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave (celebruje predseda Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský)
/vstup pre médiá je možný bez akreditácie/
18:00 h
pietne zhromaždenie spojené s kladením vencov na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave (za účasti
bývalého prezidenta Spolkovej republiky Nemecko Joachima Gaucka a prezidenta Slovenskej republiky
Andreja Kisku)
/vstup pre médiá je možný bez akreditácie - zhromaždia sa na vopred vyčlenenom priestore vedľa
pamätníka sviečkovej manifestácie/
19:00 h
koncert pre pozvaných hostí v Redute (s vystúpením prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku,
bývalého prezidenta Spolkovej republiky Nemecko Joachima Gaucka a predsedu Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského)
/vstup pre médiá NA ZÁKLADE AKREDITÁCIE - z Medenej ulice; odporúčame včasný príchod
vzhľadom na povinnosť prejsť kontrolou - 20 - 25 minút pred začiatkom akcie/
https://www.hlavnespravy.sk/kbs-chysta-seriu-troch-podujati-k-tridsiatemu-vyrociu-svieckovej-manifestaci
e/1350502
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

218. Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 24.-30.
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(23.03.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 08:09, s. -; TASR)

Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 24.-30. marca.
Bratislava 23. marca (TASR) 24. marca
Svetový deň tuberkulózy - vyhlásila ho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná
únia proti tuberkulóze a respiračným chorobám (IUATLD). Pripomína sa od roku 1982. Viaže sa k
udalosti z 24.3.1882, keď na rokovaní Berlínskej fyziologickej spoločnosti nemecký lekár a bakteriológ
Robert Koch podal správu o svojom objave bacila tuberkulózy.
25. marca
Deň zápasu za ľudské práva - viaže sa k sviečkovej manifestácii v Bratislave z roku 1988. V roku
1993 bol vyhlásený za pamätný deň SR.
Kvetná nedeľa - aj Nedeľa utrpenia Pána, posledná pôstna nedeľa pred Veľkou nocou (Paschou).
Spája sa v nej spomienka na triumfálny vstup Ježiša do Jeruzalema, kde mu zástupy volali na slávu s
predzvesťou jeho odsúdenia a umučenia. Kvetnou nedeľou sa začína Veľký alebo Svätý týždeň.
Medzinárodný deň spomienky na obete otroctva a transatlantického obchodu s otrokmi - vyhlásený
bol na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v roku 2007 a pripomína sa od
roku 2008.
Deň nezávislosti - štátny sviatok Grécka (1821).
Deň pamiatky obetí komunistického teroru - v Lotyšsku v roku 1949 uskutočnili hromadné deportácie
Lotyšov.
26. marca
Deň vyhlásenia deklarácie nezávislosti - štátny sviatok Bangladéšskej republiky (1971).
27. marca
Medzinárodný deň divadla - ustanovila ho Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a
kultúru (UNESCO) na základe rozhodnutia 9. kongresu Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) a
pripomína sa od roku 1962.
28. marca
Deň učiteľov - vyhlásila ho vláda Československej republiky (ČSR), prvýkrát sa oslavoval v roku 1955
na počesť dňa narodenia Jana Amosa Komenského (28.3.1592). Pripomína sa v Českej republike (ČR) aj
v Slovenskej republike (SR).
29. marca
Zelený štvrtok - Na Zelený štvrtok sa v katolíckej cirkvi slávia sväté omše na pamiatku poslednej
večere Ježiša so svojimi učeníkmi a na ustanovenie sviatosti oltárnej. Táto omša je známa obradom
umývania nôh 12 mužom.
30. marca
Veľký piatok - je dňom spomienky na utrpenie, ukrižovanie a smrť Ježiša Krista. Evanjelici ho
považujú za najvýznamnejší sviatok, pretože Syn Boží (Ježiš) dokončil dielo vykúpenia sveta. Na
evanjelických službách Božích sa čítajú a spievajú pašie, prisluhuje sa Večera Pánova. Zachováva sa
pôst - nejedáva sa mäso. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži omša, oltáre sú bez
chrámového rúcha, bez kríža a svietnikov. Nezvoní sa, len rapká od štvrtku do soboty večera.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/statne-sviatky-pamatne-dni-svetov/40975-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

219. Oslavy 30. výročia Sviečkovej pokračujú, mladí vyslovia prosby za
Slovensko
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(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, sv, pko; ml ))

<p>Oslavy 30. výročia Sviečkovej pokračujú, mladí vyslovia prosby za Slovensko P:3, 23. 03. 2018
11:45, DOM Bratislava 23. marca (TK KBS) Organizátori spomienkových podujatí pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie pripravili na dnešný večer v spolupráci s bratmi Kapucínmi sviečkový
pochod. Uskutoční sa po svätej omši, ktorá začne o 19:00 h. "Cieľom pochodu a následného krátkeho
stretnutia pri pamätníku Sviečkovej manifestácie pred kostolom Notre Dame je pripomenúť
predovšetkým duchovný odkaz tejto dejinnej udalosti a pýtať sa Pána, čo nám ňou chce povedať pre
súčasný každodenný život. Mladí by mali vysloviť 7 aktuánych prosieb za Slovensko. Toto krátke
zhromaždenie hudobne obohatí aj zbor Radosť zo Senca. Prineste si so sebou kahance," avizuje Pavol
Kossey z Fóra kresťanských inštitúcii. O deň neskôr, v sobotu 24. marca, sa o 15:30 h uskutoční na
Hviezdoslavovom námestí rekonštrukcia policajného zásahu proti Sviečkovej manifestácii. O 17:00 h
bude v kine Mladosť archívny týždenník z marca 1988, premietanie filmu Kawasakiho ruža a diskusia s
historikom. Nedeľný program sa začne o 10:30 h, keď bude v Katedrále sv. Martina slávnostná svätá
omša s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským, bratislavským
arcibiskupom metropolitom. V poobedných hodinách - o 15:00 h - je naplánované modlitbové
zhromaždenie na Rybnom námestí - pri Morovom stĺpe, na ktoré pozýva Združenie Máriina doba.
Záverečná časť bude patriť o 16:00 h slávnostnému podujatiu "Ako zaobchádzame s našou slobodou" v
Primaciálnom paláci v Bratislave (je iba na pozvánky) a spomienkovým podujatím pri pamätníku
Sviečkovej manifestácie (o 18:00 h). Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista, ktorý patril k
organizátorom Sviečkovej manifestácie František Mikloško. Poslednou časťou bude koncert v
Slovenskej filharmónii - Redute so začiatkom o 19:00 h, ktorý je pre pozvaných hostí. Očakáva sa účasť
zástupcov cirkví, občianskych spoločností, laických organizácií a členov vlády, parlamentu a
predstaviteľov diplomatického zboru.
<P>
-END
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180323037
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

220. Na Univerzite Komenského bude výstava k výročiu Sviečkovej
manifestácie
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, uk; ml ))

<p>Na Univerzite Komenského bude výstava k výročiu Sviečkovej manifestácie P:3, 23. 03. 2018
10:16, DOM Bratislava 23. marca (TK KBS) Univerzita Komenského v Bratislave a Ústav pamäti národa
pozývajú na vernisáž výstavy "Sviečková manifestácia 25. marca 1988", ktorá sa uskutoční dňa 26.
marca 2018 o 14.30 h vo foyer historickej budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v
Bratislave. Informovalo o tom oddelenie vzťahov s verejnosťou UK. Pred dvadsiatimi rokmi sa konalo
pred budovou Národného divadla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pokojné zhromaždenie
veriacich za náboženskú a občiansku slobodu. Zástup modliacich sa a spievajúcich veriacich, so
sviecami v rukách, bol rozohnaný príslušníkmi Verejnej a Štátnej bezpečnosti. Viacero účastníkov
manifestácie bolo zaistených a vyšetrovaných. Organizátor zhromaždenia František Mikloško a niekoľkí
jeho blízki spolupracovníci strávili deň na oddelení Bezpečnosti. Biskup Ján Chryzostom Korec bol
zaistený už pri odchode zo svojho bytu v Petržalke. Manifestácia sa konala na sviatok Zvestovania Pána
a dostala označenie Bratislavský Veľký piatok. Táto manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila
však aj požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu pre všetkých
občanov - veriacich aj neveriacich. Vyrástla z koreňov náboženského a občianskeho disentu, tajnej cirkvi,
laického apoštolátu, samizdatov, zavraždených kňazov a rehoľníkov, stoviek rokov nespravodlivo
väznených, utrpenia intelektuálov a z pôdy pontifikátu Jána Pavla II. a jeho výzvy "Nebojte sa!". Kvalitou
občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa monolitnej moci a reálnym
utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu komunistickej totality na
Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.
<P>
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https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180323032
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

221. Výročie Sviečkovej manifestácie pripomenie mladým aj tím P18 v
Prešove
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, kt; ml ))

<p>Výročie Sviečkovej manifestácie pripomenie mladým aj tím P18 v Prešove P:3, 23. 03. 2018
11:28, DOM Bratislava 23. marca (TK KBS) Tím Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove chce na
príklade odvahy účastníkov pamätnej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988 posilniť v mladých
ľuďoch odvahu. V rámci príprav na celonárodné podujatie pripravilo špeciálny tematický materiál s
názvom Odvaha sviec. Jej súčasťou nie sú len aktivity, ale aj pozvanie opätovne sa vydať do ulíc na
sviečkovú výpravu. Záujemcovia ho nájdu v najnovšej časti duchovnej prípravy P18 Odvážny rok. "Pre
mňa je veľmi dôležité viesť mladých k nenásilnej angažovanosti za lepšiu spoločnosť, v ktorej žijeme, v
prepojení na predchádzajúce generácie. Dnes je to veľmi aktuálne a prepojenie so sviečkovou
manifestáciou nám dáva vedomie, že v tomto boji nie sme osamotení," hovorí hlavný zodpovedný za
P18 Ondrej Chrvala, tajomník Rady mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, ktorej tím
chystá národné stretnutie s dobrovoľníkmi a ďalšími partnermi. Na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave
25. marca 1988 prišli stovky ľudí so sviecami v rukách a modlitbou v srdci, aby si vyprosili náboženskú
slobodu. Komunistický režim, ktorý všetkou silou bojoval proti akýmkoľvek prejavom náboženstva,
zasiahol proti pokojne manifestujúcim mimoriadne brutálne - vyše tisíc príslušníkov verejnej bezpečnosti,
kropiace autá a neskôr aj vodné delá, obušky, asi 140 zadržaných a desiatky zranených. "Voda sviece
uhasila. Ale len tie, ktoré veriaci držali v rukách. Manifestácia sa do dejín zapísala ako jedno z
najvýznamnejších vystúpení občanov proti komunistickému režimu v bývalej ČSSR. Ukázala, že v ľuďoch
horí odvaha napriek zastrašovaniu moci, ktorá odhalila svoju neschopnosť riešiť problémy inak ako
násilím," hovorí Chrvala. Mladým ponúka novinka priblížiť dobu, v ktorej sa manifestácia konala, pretože
mnohí možno ani len netušia, čo to znamená náboženská a politická nesloboda. Novinka je súčasťou
piatej katechézy Odvážneho roka. Príprava začala po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána
kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých na P18 v Prešove a SDM v Paname,
stojí tím skúsených lektorov. Počas celej prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa
apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov,
katechétov a učiteľov. TK KBS informoval Komunikačný tím P18
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180323036
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

222. Pokyny pre médiá na nedeľnej slávnosti k 30. výročiu Sviečkovej
manifestácie
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ml; ml ))

<p>Pokyny pre médiá na nedeľnej slávnosti k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie P:3, 23. 03. 2018
11:00, DOM Bratislava 23. marca (TK KBS) V Bratislave sa v nedeľu 25. marca 2018 uskutočnia
spomienkové oslavy 30. výročia Sviečkovej manifestácie. Upozorňujeme, že na monitorovanie
záverečnej časti - koncertu v Redute - je potrebná akreditácia. Ostatné podujatia sú otvorené pre
verejnosť. Tým médiám, ktorí boli akreditovaní, odporúčame prísť vo formálnom spoločenskom
oblečení - optimálne v čiernej farbe. Ďalšie pokyny a upozornenia pre médiá: * Zástupcovia médií, ktorí
sa akreditovali, sú povinní prísť do priestorov Reduty v dostatočnom predstihu, a to najneskôr 20 - 30
minút pred začiatkom podujatia. Súvisí to s povinnou prehliadkou pred vstupom. * Do Reduty vchádzajú
zástupcovia médií vchodom z Medenej ulice. * Upozorňujeme, že parkovanie áut pre médiá
nezabezpečujeme. * Na mieste nebude žiadna press miestnosť, k dispozícii bude iba možnosť sledovať
koncert z balkóna (vrátane kamier). Po skončení slávnosti sa neplánuje brífing s hosťami a vystupujúcimi,
odporúčame ich nahrať vopred - pred slávnosťou. * Po slávnosti sú médiá povinné opustiť priestory
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Reduty. Viac informácií o 30. výročí Sviečkovej manifestácie
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180323035
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

223. Pozvánka na otvárací koncert ďalšieho ročíka festivalu Cíferská
hudobná jar
(23.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, dca; ml ))

<p>Pozvánka na otvárací koncert ďalšieho ročíka festivalu Cíferská hudobná jar P:3, 23. 03. 2018
06:31, DOM Cífer 22. marca (TK KBS) Už túto nedeľu 25. marca 2018 začína v Cíferi jar. Konkrétne
XXXIII. ročník Cíferskej hudobnej jari. Na otváracom koncerte, ktorý sa koná v deň 30. výročia
Sviečkovej manifestácie, budú účinkovať Slovenský spevácky zbor ADOREMUS s dirigentom Dušanom
Billom, Mucha Quartet (Juraj Tomka - 1. husle, Jozef Ostrolucký - 2. husle, Roman Rusnák, a.h. - viola,
Pavol Mucha - violončelo), Hilda Gulyásová - soprán a Radka Kováčová - klavír. Poslucháči sa môžu
tešiť napríklad na spevy liturgie Kvetnej nedele v úprave Dušana Billa, skladby starých majstrov i autorov
20. a 21. storočia, či už slovenských alebo svetových. Koncert začína o 16:00 h v Kostole sv. Michala
Archanjela v Cíferi a vstupné je dobrovoľné. Cíferskú hudobnú jar založil a organizuje MUDr. Viliam
Hafner, laureát Ceny Fra Angelica, informoval TK KBS Dušan Caja.
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180323031
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

224. Mikloško: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Bratislava 23. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
Bol to okamih pochopenia, že sa nemožno pohybovať len v úzko vymedzenom priestore náboženstva,
ale je potrebné osloviť celú slovenskú spoločnosť. O príprave, formulácii požiadaviek a posolstve
bratislavskej Sviečkovej manifestácie z roku 1988 to pre TASR uviedol zvolávateľ tohto podujatia,
František Mikloško.
Na snímke František Mikloško
Pri 30. výročí Bratislavského Veľkého piatku pripomenul, že výzvy, ktoré chceli protestujúci svojím
tichým zhromaždením so sviečkou v ruke adresovať vládnúcej komunistickej garnitúre, boli iné, ako tie od
výkonného podpredsedu Svetového kongresu Slovákov (SKS) Mariána Šťastného, ktorý prišiel s
myšlienkou uskutočniť v jeden deň takýto protest vo svetových metropolách i na Slovensku. Prvotným
cieľom duchovného otca myšlienky Sviečkovej manifestácie bolo, aby manifestujúci vyjadrili
nespokojnosť s komunistickým režimom aj vo forme transparentov s motívom mapy Slovenska, na ktorú
mala šliapať veľká červená ruská čižma. "My sme nechceli ísť do takejto konfrontácie a nakoniec sme
zvolili kompromis. Rozhodli sme sa pre nenásilný pokojný protest s horiacimi sviečkami v ruke a zároveň
sme si stanovili tri požiadavky protestu, ktoré boli aj kresťanské a aj všeľudské," uviedol Mikloško v
súvislosti s požiadavkami na občiansku slobodu, náboženskú slobodu a slobodné menovanie biskupov.
Priznal, že symbol sviečky v rukách ticho protestujúcich mal nielen symbolický význam. "Sviečka je
nádherný symbol - je to niečo veľmi intímne, krásne a navyše také jednoduché, že sme si povedali, že
každý, kto si v ten deň zapáli sviečku, symbolicky podporí naše požiadavky. V ten podvečer sa tisíce
sviec rozhoreli nielen priamo na námestí, ale ľudia, ktorí sa naň nedostali, si zapaľovali sviečky v bočných
uličkách a mnohí ďalší po celom Slovensku, doma - v kruhu rodiny," upozornil Mikloško.
Vrátil sa aj k návšteve kardinála Jána Chryzostoma Korca, ktorého organizátori akcie prišli navštíviť so
žiadosťou o odobrenie uskutočniť takýto krok. "Bol morálnou autoritou, neskutočne charizmatický a silný v
obrane viery. Aj preto bolo podstatné, aby so zámerom zhromaždenia súhlasil práve on, pretože v
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opačnom prípade by to mohlo vyvolať medzi veriacimi pred zhromaždením istý vnútorný zmätok,"
vysvetlil.
Mikloško tiež priznal, že 10.000 ľudí, ktorí sa na Hviezdoslavovom námestí a v jeho okolí na
Sviečkovej manifestácii znapokon zišlo, nikto z organizátorov nečakal. Skôr sa hovorilo o pár
desiatkach ľudí, ktorých polícia poľahky zadrží. "Uvedomte si, že v čase komunistických represálií a
bezprávia bola účasť na takomto zhromaždení osobnou drámou a existenčnou otázkou. Nik nemohol
vedieť, či nepríde o prácu, o existenčné istoty, či nebude režimom perzekvovaný on a jeho rodina. Aj
preto sú pre mňa všetci, ktorí tam prišli, zapálili si sviečky a modlili sa, neskutoční hrdinovia, morálni
víťazi, do ktorých amorálna komunistická moc a jej represívne zložky "rúbali" obuškami, vodnými delami,
policajnými psami, či vrážali autami. Zábery z ich besnenia obleteli celý svet a ukázali totalitný režim v
jeho nahote," pripomenul oficiálny hlavný organizátor sviečkovej manifestácie F. Mikloško.
https://www.hlavnespravy.sk/miklosko-svieckova-manifestacia-oslovila-celu-slovensku-spolocnost/135103
4
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

225. Česi a Slováci sa v Bratislave radili ako sa vysporiadať s korupciou
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Kancelária europoslanca Branislava Škripeka)

Bratislava 23. marca 2018 (HSP/Foto:Kancelária europoslanca Branislava Škripeka)
Od včera prebieha dvojdňová konferencia s názvom Government & Business Leaders Summit
(GBLS). Ide o prvý ročník samitu, ktorý sa snaží prepájať ľudí pôsobiacich v politike a v podnikaní na
základne biblických a praktických princípov pre úspešné fungovanie celej krajiny. Hostiteľmi samitu sú
Branislav Škripek (SK), Libor Michálek (CZ) a Tom Hess (USA).
Na snímke zľava Branislav Škripek a Libor Michálek
Politika ako aj podnikanie majú značný vplyv na celú spoločnosť. Ak sú dobre nastavené paradigmy
spolupráce, tak sa krajina rozvíja a prosperuje. Ak sa však hľadí len na vlastné záujmy jednotlivca, alebo
len na prospech určitých skupín, vytvára sa priestor na korupciu. Branislav Škripek, europoslanec za
OĽaNO a predseda Európskeho kresťanského politického hnutia hovorí: "Žijeme v pohnutých časoch,
kedy píšeme kúsok svojej občianskej histórie. Na jednej strane si pripomíname 30te výročie Sviečkovej
manifestácie, kedy sa ľudia ticho vzbúrili proti komunistickej politickej moci. A na strane druhej
nezabúdame na popravu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. On ako novinár
odhaľoval práve tie zlé a nezdravé prepojenia medzi politikmi a tzv. podnikateľmi." Ľudia na Slovensku
vyšli do ulíc, lebo chcú zmeny v krajine. "To, aby sa zo Slovenska stala slušná krajina, potrvá istý čas. K
tomu však potrebujeme získať skúsenosti, ako sa vysporiadať so súčasnými problémami. Som preto rád,
že sa tu môžu stretnúť renomovaní podnikatelia zo zahraničia, ako aj politici a spoločne diskutovať, ako
ísť ďalej," vysvetľuje podstatu konferencie Branislav Škripek.
Hlavným problémom Slovenska je korupcia a jej prepojenie nielen na vládu. Zasahuje však do
všetkých oblastí spoločnosti. Na samite vystúpil aj Libor Michálek zo susednej Českej republiky, ktorý je
známym bojovníkom proti korupcii. "Vítam, že sa 25 rokov od rozdelenia Česko-Slovenska darí stále vo
väčšej miere prehlbovať spoluprácu politikov a biznis lídrov z obidvoch krajín, ktorým záleží na prosperite
našich národov. Samit vnímam ako príležitosť pre osobnosti, ktoré sú hodnotovo zakotvené, schopné
diskutovať o vízii, konštruktívne riešiť výzvy pred ktorými stojí nielen Česko a Slovensko, ale i ďalšie štáty
Európskej únie," povedal Libor Michálek. Program dvojdňovej konferencie sa skladá z prednášok,
workshopov, kde účastníci môžu získať skúseností s tým ako efektívne, slušne a bez korupcie
spolupracovať. Libor Michálek, ktorý pôsobí ako senátor v hornej komore českého parlamentu, pokračuje:
"Dúfam, že sa nám podarí prepojiť poctivých a zodpovedných politikov aj podnikateľov a predstaviť
spoločnosti alternatívy spoločenského vývoja, ktoré budú založené na morálke, vzájomnej úcte a
spoločnej snahe čo najviac rozvíjať potenciál národov."
Podnikateľský sektor bude zastupovať okrem iných aj známy holandský podnikateľ Wouter Droppers,
ktorý je v súčastnosti predsedom organizácie Europartners. Pracoval 22 rokov na rôznych manažérskych
postoch v Holandsku, počas ktorých získal bohaté skúsenosti. Preto bol hlavným hosťom piatkových
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biznis raňajok. Program potom pokračoval ďalšími workshopmi. Skončenie podujatia je naplánované na
neskoré popoludnie.
Redakciu informovali z Kancelárie europoslanca Branislava Škripeka.
https://www.hlavnespravy.sk/cesi-slovaci-sa-v-bratislave-radili-ako-sa-vysporiadat-s-korupciou/1350360
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

226. Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ilustračná snímka.
Prešov/Bratislava 23. marca (TASR) - Tím Národného stretnutia mládeže P18 chce na príklade
odvahy účastníkov pamätnej Sviečkovej manifestácie z 25. marca 1988 posilniť v mladých ľuďoch
odvahu. V rámci príprav na celonárodné podujatie v Prešove pripravil špeciálny tematický materiál s
názvom Odvaha sviec. Jeho súčasťou nie sú len aktivity, ale aj pozvanie opätovne sa vydať do ulíc na
sviečkovú výpravu. Záujemcovia ho nájdu v najnovšej časti duchovnej prípravy P18 Odvážny rok.
Informoval o tom Michal Lipiak, zodpovedný za komunikačný tím P18.
"Pre mňa je veľmi dôležité viesť mladých k nenásilnej angažovanosti za lepšiu spoločnosť, v ktorej
žijeme, v prepojení na predchádzajúce generácie. Dnes je to veľmi aktuálne a prepojenie so Sviečkovou
manifestáciou nám dáva vedomie, že v tomto boji nie sme osamotení," povedal hlavný zodpovedný za
P18 Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Pripomenul, že na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave prišli pred 30 rokmi stovky ľudí so sviecami v
rukách a modlitbou v srdci, aby si vyprosili náboženskú slobodu. Komunistický režim, ktorý všetkou silou
bojoval proti akýmkoľvek prejavom náboženstva, zasiahol proti pokojne manifestujúcim mimoriadne
brutálne, keď nasadil vyše 1000 príslušníkov Verejnej bezpečnosti, kropiace autá a neskôr aj vodné delá.
Výsledkom bolo asi 140 zadržaných a desiatky zranených.
"Voda sviece uhasila. Ale len tie, ktoré veriaci držali v rukách. Manifestácia sa do dejín zapísala ako
jedno z najvýznamnejších vystúpení občanov proti komunistickému režimu v bývalej ČSSR. Ukázala, že v
ľuďoch horí odvaha napriek zastrašovaniu moci, ktorá odhalila svoju neschopnosť riešiť problémy inak
ako násilím," dodal Chrvala. Mladým ponúka materiál Odvaha sviec priblíženie doby, v ktorej sa
manifestácia konala. Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS uviedol, že mnohí možno ani netušia,
čo to znamená náboženská a politická nesloboda.
Novinka je súčasťou piatej katechézy Odvážneho roka. Príprava na P18 sa začala po vlaňajšom
blahorečení slovenského saleziána, kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých
na celonárodné stretnutie P18 v Prešove 26. - 29. júla, ktoré bude predchádzať Svetovým dňom mládeže
v Paname, stojí tím skúsených lektorov. Počas prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa
apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov,
katechétov a učiteľov.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/svieckovu-manifestaciu-pripomenie-tematicky-material-odvaha-sviec-cl575464.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

227. HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Po trinástich rokoch útrap vo väzení mohol túžiť po tom, aby mal svoj pokoj. Napriek tomu bol
Silvester Krčméry jedným z hlavných organizátorov Sviečkovej ...
Bratislava 23. marca (TASR) - Po trinástich rokoch útrap vo väzení mohol túžiť po tom, aby mal svoj
pokoj. Napriek tomu bol Silvester Krčméry jedným z hlavných organizátorov Sviečkovej manifestácie.
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"Hlavnými iniciátormi boli František Mikloško a Ján Čarnogurský vďaka impulzu od Mariana
Šťastného. Samotný Čarnogurský však vo svojich spomienkach hovorí, že bez Spoločenstva Fatima a
bez podzemnej cirkvi by také zhromaždenie, akým bola Sviečková manifestácia, nebolo možné.
Napríklad aj predstavitelia Charty 77 sa v Československu snažili o nejaké demonštrácie a stretnutia, no
z pohľadu účasti neboli veľmi úspešné. Niekedy nebolo jasné, či tam nebolo viac eštebákov, než
skutočných sympatizantov," povedal pre TASR historik a publicista František Neupauer.
Ako sa vyjadril na Hlase Ameriky kňaz Anton Hlinka, Silvester Krčméry bol najprenasledovanejšou
osobou vo vtedajšom Československu a už len tým, že tu bol, predstavoval nádej na zmenu. Narodil sa
5. augusta 1924 a pre cirkevnú činnosť v Kolakovičovom spoločenstve Rodina ho Štátna bezpečnosť
vyšetrovala už v roku 1946. V roku 1951 počas výkonu základnej vojenskej služby bol zaistený. Tri roky
strávil vo vyšetrovacej väzbe, pričom bol vystavený najrôznejším formám fyzického i duševného
mučenia - vrátane používaných metód, keď musel väzeň celé hodiny stáť, alebo mu nedovolili spať a
musel celé dni a noci chodiť vo svojej cele. Tĺkli mu hlavu o stenu, kým neupadol do bezvedomia, zlámali
mu rebrá a nechali bez ošetrenia.
Prežiť tieto muky umožnila Krčmérymu viera v Boha, teda aj presvedčenie, že utrpenie, ktoré prežíva,
musí mať svoje opodstatnenie a môže ho prijímať ako dar. Odmietal sa priznať k vlastizrade, z ktorej bol
obvinený, hoci mu sľubovali miernejší trest. Nemohol súhlasiť s niečím, čo nebola pravda. Počas svojej
záverečnej reči na súde povedal známe slová: "Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu! My vám tú
moc nezávidíme a netúžime po nej, stačí nám tá pravda!"
Ako zachytáva aj divadelná hra Nepolepšený svätec, ktorú na základe jeho spomienok napísal
Ľubomír Feldek, odmietal prijať udelenú amnestiu, pretože by tým priznal, že ho väznili právom. Silvester
Krčméry napokon vyšiel na slobodu po viac než trinástich rokoch, pričom vystriedal dohromady
sedemnásť väzníc a pracovných táborov. Mnohí ho odhovárali od ďalších aktivít, no nedal sa presvedčiť.
"Títo ľudia už vyšli z väzenia s tým, že sa budú venovať mladým, že budú vytvárať priestor, aby boli
ľudia vnútorne slobodní. Pretože, ako hovoril Vladimír Jukl, sloboda je dar, ktorý je pre všetkých. Je
nedeliteľná, či už ide o slobodu občiansku alebo náboženskú," povedal František Neupauer.
Oporou im bol aj tajný biskup Ján Korec. V roku 1974 založili Silvester Krčméry, Vladimír Jukl a Rudolf
Fiby Spoločenstvo Fatima, ktoré sa pôvodne nazývalo Komunita aktuálnych služieb. Neskôr sa k nim
pridal aj Evžen Valovič a ďalší. A práve slovo tohto spoločenstva bolo pri príprave Sviečkovej
manifestácie rozhodujúce.
"Dňa 6. marca 1988 sa konalo stretnutie, na ktorom Rudolf Fiby, ktorý bol v tom čase predstaveným
Spoločenstva Fatima, odobril organizovanie Sviečkovej manifestácie. Bez ich podpory a zapojenia by
možno ani manifestácia nebola, či prinajmenšom by nedosiahla taký masový charakter. V deň
manifestácie mal Silvester Krčméry vytknutý členok, takže príslušníkom ŠtB, ktorí ho strážili, oznámil, že
môžu ísť domov, pretože on sa z bytu aj tak nikam nepohne. Po skončení manifestácie sa konalo
hodnotiace stretnutie priamo v Krčméryho byte na Košickej ulici. Už aj z toho vidieť, že jeho význam a
autorita medzi členmi podzemnej cirkvi bola veľká," dodal historik František Neupauer.
Sviečková manifestácia napokon podľa neho otvorila cestu k revolúcii v novembri 1989. Aj v
nemeckom Lipsku vyšli do ulíc 9. októbra 1989 ľudia so sviečkami v rukách a o mesiac nato padol
berlínsky múr. Láska k pravde a k človeku, viera, že sa človek môže zmeniť, aby bol lepší a že nám je
každý človek rodinou, je stále aktuálnym odkazom Silvestra Krčméryho.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/historik-s-krcmery-zasadne-prispel-k-sile-svieckovej-manifestacie-cl575466.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

228. Sviečkovou manifestáciou ľudia poukázali na náboženské a ľudské
práva
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ilustračná snímka.
Bratislava 23. marca (TASR) - 25. marca 1988, sa v Bratislave uskutočnila Sviečková manifestácia,
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známa aj ako Bratislavský Veľký piatok. Od roku 1993 je 25. marec Dňom zápasu za ľudské práva, a zo
zákona pamätným dňom Slovenskej republiky.
Program k Sviečkovej manifestácii v roku 2018 pri príležitosti 30. výročia tejto udalosti sa začína v
piatok 23. marca a potrvá do nedele 25. marca. V danom termíne sú pripravené viaceré podujatia,
podrobný program je na webovej stránke svieckovamanifestacia.sk aj na portáli Fóra kresťanských
inštitúcií. Pred 30 rokmi Sviečková manifestácia otriasla vtedajšou spoločenskou a politickou situáciou a
stala sa predzvesťou veľkých zmien.
Autor myšlienky Sviečkovej manifestácie a bývalý hokejový reprezentant Marián Šťastný na tlačovej
konferencii 21. marca 2013 v Bratislave uviedol, že v roku 1987 bol zvolený do Svetového kongresu
Slovákov za výkonného podpredsedu. "Od začiatku bolo mojím cieľom zblížiť Svetový kongres Slovákov
so Slovenskom a naopak. V tej dobe prišla na svet myšlienka Sviečkovej manifestácie. V mojom
záujme bolo, aby na tejto aktivite participovalo čo najväčšie množstvo ľudí. Nad manifestáciou som začal
premýšľať sám, ale nechcel som vyniknúť ako individualista," priznal.
Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa 25. marca 1988 konala Sviečková manifestácia, na
ktorej sa zišli tisícky občanov z hlavného mesta i ďalších miest a obcí Slovenska. So sviečkami v rukách
vyjadrili názor na nedodržiavanie ľudských a najmä náboženských práv vo vtedajšom Československu.
Manifestácia v roku 1988 sa stala najväčším verejným vystúpením proti komunistickému režimu vo
vtedajšej ČSSR od roku 1968. Pripravili ju predstavitelia náboženskej opozície, biskup Ján Chryzostom
Korec (1924-2015), Silvester Krčméry (1924-2013), Vladimír Jukl (1925-2012), Ján Čarnogurský,
František Mikloško a ďalší členovia katolíckeho disentu. Ten na území Slovenska plnil úlohu opozičného
hnutia proti totalitnému socialistickému systému s vládnucou úlohou KSČ a KSS.
Na programe verejného zhromaždenia bola tichá manifestácia občanov za vymenovanie katolíckych
biskupov, za úplnú náboženskú slobodu a za úplné dodržiavanie občianskych práv. Akcia sa uskutočnila
aj napriek rozsiahlym protiopatreniam vtedajších straníckych a štátnych orgánov a aj napriek výzvam
vtedajšieho Združenia katolíckych duchovných Pacem in terris, ktoré spolupracovalo s komunistickým
režimom bývalého Česko-Slovenska v rokoch 1971-1989.
Hotel Carlton na Hviezdoslavovom námestí v ten deň pre verejnosť zatvorili. Pôsobila v ňom stranícka
a vládna komisia, ktorá sledovala priebeh udalostí a viedla zásah bezpečnostných síl režimu proti
veriacim účastníkom manifestácie a ich priaznivcom.
Sviečkovú manifestáciu neprekazilo jazdenie obrnených transportérov po meste, obmedzenia v
hromadnej mestskej a prímestskej doprave, ani ďalšie opatrenia vtedajšej moci. Tisíce ľudí okrem
Hviezdoslavovho námestia zaplnili aj priľahlé ulice pri námestí, a to aj napriek nepriaznivému počasiu.
Manifestácia trvala od 18.00 do 18.30 h. Po zaspievaní štátnej a pápežskej hymny sa ľudia začali verejne
modliť. Prítomní neposlúchli výzvu na rozchod z amplióna policajného auta a vytrvali aj pri ohlušujúcich
sirénach áut bezpečnostných zložiek. Niekoľko minút pred plánovaným ukončením zhromaždenia zasiahli
bezpečnostné sily aj vodnými delami. Polícia použila slzotvorný plyn, psov, obušky a fyzické násilie.
Príslušníci bezpečnostných síl bili a zatýkali aj nezainteresovaných občanov, ktorí sa im náhodne dostali
na dosah. Zásah proti účastníkom manifestácie nebol zameraný na stabilizáciu a ochranu verejného
poriadku, ale na prezentovanie moci komunistami ovládaného socialistického režimu. Jeho cieľom bolo
zastrašiť opozičné sily, ktoré nesúhlasili s praktikami nedemokratického spoločenského systému.
Sviečková manifestácia patrí medzi udalosti v slovenských dejinách, ktoré sa radia k medzníkom
boja za demokratizáciu slovenskej spoločnosti.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/svieckovou-manifestaciou-ludia-poukazali-na-nabozenske-a-ludske-prava-cl575442.
html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

229. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim
Gauck
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)
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Bratislava 23. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)
Pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie navštívi Slovenskú republiku v dňoch
25.- 26. marca 2018 bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck. TASR o tom
informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.
Na snímke nemecký prezident Joachim Gauck
"Spoločne s prezidentom Andrejom Kiskom položia vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia tejto významnej udalosti,"
uviedla Hajtová.
Návšteva Joachima Gaucka na Slovensku sa podľa nej nesie v duchu boja za slobodu a demokraciu a
je zároveň prejavom vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov.
https://www.hlavnespravy.sk/na-navstevu-slovenska-pride-byvaly-nemecky-prezident-joachim-gauck/135
0676
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

230. Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Š.
Poláka
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ilustračná snímka.
Bratislava 23. marca (TASR) - Hoci bezprostredným impulzom pre konanie Sviečkovej manifestácie
v Bratislave bola výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS), podujatie bolo v širšom kontexte vyústením
rastúcej intenzity kresťanskej protikomunistickej opozície a zároveň i represií voči predstaviteľom a
zástancom cirkvi. Poslednou kvapkou bola násilná smrť kňaza Štefana Poláka. V hodnotení východísk
najväčšieho verejného protestu proti komunistickému režimu po roku 1968 na Slovensku to uviedol
historik Patrik Dubovský zo Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Dubovský v tejto súvislosti pripomenul, že v polovici 80. rokov minulého storočia začali v
Československu narastať náboženské aktivity, ktoré komunistický režim prostredníctvom Štátnej
bezpečnosti (ŠtB) už nedokázal dostatočne monitorovať a ovplyvňovať. "Najväčšou z nich bola začiatkom
júla 1985 bezmála dvestotisícová púť na moravský Velehrad, počas ktorej pútnici žiadali náboženské
slobody a návštevu pápeža u nás," uviedol Dubovský. Reakciou režimu na takéto prejavy bolo utuženie
kontroly, perzekúcií a všeobecne činnosti ŠtB voči veriacim a aktívnym kňazom. Za obeť týchto represií
sa považuje aj kňaz Štefan Polák z Boroviec, ktorého brutálne zavraždili v noci zo 7. na 8. októbra 1987.
"Podľa zistení môjho kolegu, historika ÚPN Františka Neupauera, sa začali na SKS písomne obracať
ľudia zo Slovenska so žiadosťou, aby sa urobilo niečo, čo by poukázalo na neutešenú situáciu, potieranie
náboženskej slobody v ČSSR i útlak, ktorým boli vystavení predstavitelia cirkvi, rovnako tak tí, ktorí sa k
viere hlásili," uviedol Dubovský. "Na základe týchto listov prišla výzva SKS a jeho vtedajšieho výkonného
podpredsedu, známeho hokejistu Mariána Šťastného, aby v jeden deň, vo viacerých zahraničných
metropolách uskutočnili komunity Slovákov pred zastupiteľstvami ČSSR protestné zhromaždenia. A s tým
prišiel i nápad, urobiť aj zhromaždenie v Bratislave, čo by posilnilo efekt a signalizovalo prepojenie medzi
situáciou, ktorá tu bola a na ktorú zahraničie reaguje," ozrejmil. Deň konania určili na 25. marec 1988.
Šťastný kontaktoval tajnou správou Jána Čarnogurského, ktorý spolu s tajným biskupom Jánom
Korcom, Františkom Mikloškom a ďalšími v Spoločenstve Fatima prijali rozhodnutie zhromaždenie so
sviečkami uskutočniť. Správa o plánovanom zhromaždení sa rozšírila po celom Slovensku. Na rozdiel od
iných zhromaždení v zahraničí však organizátori bratislavskej Sviečkovej manifestácie modifikovali
požiadavky, ktoré pôvodne sformuloval SKS v súvislosti so zhromaždeniami. "Jednak neboli formulované
ako protest proti porušovaniu náboženských a občianskych slobôd, ale ako požiadavky za náboženskú
slobodu a dodržiavanie občianskych práv," vysvetlil Dubovský. Väčšia zmena sa týkala pôvodnej
deklarácie SKS protestovať voči vraždám kňazov. "Zrejme s ohľadom na situáciu sa organizátori rozhodli
zameniť túto požiadavku za aktuálnu výzvu na slobodné vymenovanie biskupov bez zasahovania štátu,"
ozrejmil Dubovský.
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Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/dubovsky-svieckovu-manifestaciu-zmobilizovala-vrazda-knaza-s-polaka-cl575445.ht
ml
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

231. Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza
Štefana Poláka
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Bratislava 23. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
Hoci bezprostredným impulzom pre konanie Sviečkovej manifestácie v Bratislave bola výzva
Svetového kongresu Slovákov (SKS), podujatie bolo v širšom kontexte vyústením rastúcej intenzity
kresťanskej protikomunistickej opozície a zároveň i represií voči predstaviteľom a zástancom cirkvi.
Poslednou kvapkou bola násilná smrť kňaza Štefana Poláka. V hodnotení východísk najväčšieho
verejného protestu proti komunistickému režimu po roku 1968 na Slovensku to uviedol historik Patrik
Dubovský zo Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Na snímke riaditeľ sekcie vedeckého výskumu ÚPN Patrik Dubovský
Dubovský v tejto súvislosti pripomenul, že v polovici 80. rokov minulého storočia začali v
Československu narastať náboženské aktivity, ktoré komunistický režim prostredníctvom Štátnej
bezpečnosti (ŠtB) už nedokázal dostatočne monitorovať a ovplyvňovať. "Najväčšou z nich bola začiatkom
júla 1985 bezmála dvestotisícová púť na moravský Velehrad, počas ktorej pútnici žiadali náboženské
slobody a návštevu pápeža u nás," uviedol Dubovský. Reakciou režimu na takéto prejavy bolo utuženie
kontroly, perzekúcií a všeobecne činnosti ŠtB voči veriacim a aktívnym kňazom. Za obeť týchto represií
sa považuje aj kňaz Štefan Polák z Boroviec, ktorého brutálne zavraždili v noci zo 7. na 8. októbra 1987.
"Podľa zistení môjho kolegu, historika ÚPN Františka Neupauera, sa začali na SKS písomne obracať
ľudia zo Slovenska so žiadosťou, aby sa urobilo niečo, čo by poukázalo na neutešenú situáciu, potieranie
náboženskej slobody v ČSSR i útlak, ktorým boli vystavení predstavitelia cirkvi, rovnako tak tí, ktorí sa k
viere hlásili," uviedol Dubovský.
"Na základe týchto listov prišla výzva SKS a jeho vtedajšieho výkonného podpredsedu, známeho
hokejistu Mariána Šťastného, aby v jeden deň, vo viacerých zahraničných metropolách uskutočnili
komunity Slovákov pred zastupiteľstvami ČSSR protestné zhromaždenia. A s tým prišiel i nápad, urobiť aj
zhromaždenie v Bratislave, čo by posilnilo efekt a signalizovalo prepojenie medzi situáciou, ktorá tu bola
a na ktorú zahraničie reaguje," ozrejmil. Deň konania určili na 25. marec 1988.
Šťastný kontaktoval tajnou správou Jána Čarnogurského, ktorý spolu s tajným biskupom Jánom
Korcom, Františkom Mikloškom a ďalšími v Spoločenstve Fatima prijali rozhodnutie zhromaždenie so
sviečkami uskutočniť. Správa o plánovanom zhromaždení sa rozšírila po celom Slovensku. Na rozdiel od
iných zhromaždení v zahraničí však organizátori bratislavskej Sviečkovej manifestácie modifikovali
požiadavky, ktoré pôvodne sformuloval SKS v súvislosti so zhromaždeniami. "Jednak neboli formulované
ako protest proti porušovaniu náboženských a občianskych slobôd, ale ako požiadavky za náboženskú
slobodu a dodržiavanie občianskych práv," vysvetlil Dubovský. Väčšia zmena sa týkala pôvodnej
deklarácie SKS protestovať voči vraždám kňazov. "Zrejme s ohľadom na situáciu sa organizátori rozhodli
zameniť túto požiadavku za aktuálnu výzvu na slobodné vymenovanie biskupov bez zasahovania štátu,"
ozrejmil Dubovský.
https://www.hlavnespravy.sk/dubovsky-svieckovu-manifestaciu-zmobilizovala-vrazda-knaza-stefana-polak
a/1350954
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

232. Výročie Sviečkovej manifestácie pripomenie tematický materiál
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Odvaha sviec
(23.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:Foto:TK KBS)

Prešov/Bratislava 23. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:Foto:TK KBS)
Tím Národného stretnutia mládeže P18 chce na príklade odvahy účastníkov pamätnej Sviečkovej
manifestácie z 25. marca 1988 posilniť v mladých ľuďoch odvahu. V rámci príprav na celonárodné
podujatie v Prešove pripravil špeciálny tematický materiál s názvom Odvaha sviec. Jeho súčasťou nie sú
len aktivity, ale aj pozvanie opätovne sa vydať do ulíc na sviečkovú výpravu. Záujemcovia ho nájdu v
najnovšej časti duchovnej prípravy P18 Odvážny rok. Informoval o tom Michal Lipiak, zodpovedný za
komunikačný tím P18.
Na snímke logo Národného stretnutia mládeže v Prešove
"Pre mňa je veľmi dôležité viesť mladých k nenásilnej angažovanosti za lepšiu spoločnosť, v ktorej
žijeme, v prepojení na predchádzajúce generácie. Dnes je to veľmi aktuálne a prepojenie so Sviečkovou
manifestáciou nám dáva vedomie, že v tomto boji nie sme osamotení," povedal hlavný zodpovedný za
P18 Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Pripomenul, že na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave prišli pred 30 rokmi stovky ľudí so sviecami v
rukách a modlitbou v srdci, aby si vyprosili náboženskú slobodu.
Komunistický režim, ktorý všetkou silou bojoval proti akýmkoľvek prejavom náboženstva, zasiahol
proti pokojne manifestujúcim mimoriadne brutálne, keď nasadil vyše 1000 príslušníkov Verejnej
bezpečnosti, kropiace autá a neskôr aj vodné delá. Výsledkom bolo asi 140 zadržaných a desiatky
zranených.
"Voda sviece uhasila. Ale len tie, ktoré veriaci držali v rukách. Manifestácia sa do dejín zapísala ako
jedno z najvýznamnejších vystúpení občanov proti komunistickému režimu v bývalej ČSSR. Ukázala, že v
ľuďoch horí odvaha napriek zastrašovaniu moci, ktorá odhalila svoju neschopnosť riešiť problémy inak
ako násilím," dodal Chrvala. Mladým ponúka materiál Odvaha sviec priblíženie doby, v ktorej sa
manifestácia konala.
Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS uviedol, že mnohí možno ani netušia, čo to znamená
náboženská a politická nesloboda.
Novinka je súčasťou piatej katechézy Odvážneho roka. Príprava na P18 sa začala po vlaňajšom
blahorečení slovenského saleziána, kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých
na celonárodné stretnutie P18 v Prešove 26. - 29. júla, ktoré bude predchádzať Svetovým dňom mládeže
v Paname, stojí tím skúsených lektorov. Počas prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa
apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov,
katechétov a učiteľov.
-END
https://www.hlavnespravy.sk/vyrocie-svieckovej-manifestacie-pripomenie-tematicky-material-odvaha-svie
c/1351016
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

233. Na návštevu Slovenska príde bývalý nemecký prezident Joachim
Gauck
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na archívnej snímke nemecký prezident Joachim Gauck.
Bratislava 23. marca (TASR) - Pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie navštívi
Slovenskú republiku v dňoch 25.- 26. marca 2018 bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko
Joachim Gauck. TASR o tom informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta
SR.
"Spoločne s prezidentom Andrejom Kiskom položia vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a

stránka č. 464

vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia tejto významnej udalosti,"
uviedla Hajtová.
Návšteva Joachima Gaucka na Slovensku sa podľa nej nesie v duchu boja za slobodu a demokraciu a
je zároveň prejavom vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/na-navstevu-slovenska-pride-byvaly-nemecky-prezident-joachim-gauck-cl575372.ht
ml
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

234. Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
(23.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Marián Šťastný.
Bratislava 23. marca (TASR) - Pred 30 rokmi sa v Bratislave konala najväčšia demonštrácia proti
totalitnému režimu od čias vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky
(ČSSR) v roku 1968.
Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí sa 25. marca 1988 na Veľký piatok zhromaždilo viac ako
2000 prevažne veriacich ľudí. Po zaspievaní štátnej a pápežskej hymny sa začali modliť a zapaľovať
sviečky. Príslušníci Verejnej bezpečnosti asi po 30 minútach vodnými delami, autami, ale aj obuškami
rozháňali pokojne demonštrujúcich a modliacich sa ľudí. Sviečková demonštrácia sa stala symbolom
občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Iniciátorom myšlienky nenásilnej manifestácie bol bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava,
československej reprezentácie a po emigrácii do Kanady aj tímov NHL Quebec Nordiques a Toronta
Maple Leafs Marián Šťastný. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov
(SKS). Myšlienka zorganizovať manifestáciu napadla Šťastnému v roku 1987 vo Švajčiarsku, kde pôsobil
ako hokejista a tréner v klube HC Sierre. Ako podpredsedovi SKS sa mu totiž do rúk dostal list, ktorého
autor apeloval na vedenie kongresu, aby sa viac zaujímalo o situáciu v totalitnom Československu. V liste
sa písalo o prenasledovaní kňazov, veriacich a o porušovaní náboženských slobôd na Slovensku.
Šťastný si vytvoril predstavu o nenásilnom pokojom proteste veriacich, ale aj ateistov upozorňujúcich
na porušovanie ľudských práv. Na začiatku roka 1988 sa spojil s vtedajším predsedom Združenia
Slovákov vo Švajčiarsku Pavlom Arnoldom a s bratom Jána Čarnogurského Pavlom, ktorý v tom čase
pôsobil v Kanade. Výsledkom ich stretnutia bol list adresovaný Jánovi Čarnogurskému o pláne pripraviť
nenásilný protest v Bratislave.
List preniesla zo Švajčiarska do Bratislavy Šťastného svokra Valéria Malinovská vo futre svojho
klobúka. Nedoručila ho však priamo Čarnogurskému, ale list putoval do rúk jej syna a švagra Šťastného.
Ten síce býval vedľa Čarnogurského, ale aby oklamal príslušníkov ŠtB, tak list zabalil do obalu z
čokolády a dal ho svojmu spolužiakovi. Až ten list odovzdal Čarnogurskému, jednému z hlavných
predstaviteľov kresťanského disentu vo vtedajšom Československu.
Plán Šťastného bol, že manifestácie sa budú okrem Bratislavy konať aj v iných európskych mestách
pred zastupiteľskými úradmi ČSSR. Napokon sa okrem Bratislavy konala demonštrácia len v hlavnom
meste Talianska, v Ríme.
Ani samotný iniciátor myšlienky Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný si nebol istý, či sa akcia v
Bratislave udeje. V tom čase bol v torontskom hoteli, kde sa aj s ďalšími spolupracovníkmi pripravoval na
pohreb Štefana Romana, bývalého predsedu SKS. Bratislavskú manifestáciu sledoval v televízii.
Zásluhy Šťastného v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa
(ÚPN) tým, že mu udelil cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za odpor
voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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http://www.24hod.sk/iniciatorom-svieckovej-manifestacie-bol-byvaly-hokejista-m-stastny-cl575458.html
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235. Túto sobotu vo Víkende: Nastane čas na zmenu zmeny času?
(23.03.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

Prechod na letný čas dokáže poriadne rozladiť vnútorné hodiny človeka. Štúdie hovoria o miliardových
škodách pre ekonomiku a zdravie obyvateľov Európskej únie. Aj preto Európsky parlament schválil vo
februári tohto roka uznesenie, aby sa letný čas po vyše 100 rokoch zrušil.
Konečné rozhodnutie má v rukách Európska komisia. Podľa chronobiologičky Kataríny Stebelovej si
však ľudstvo posledných 10 rokov poškodzuje vnútorné hodiny a zdravie oveľa závažnejším spôsobom
ako posúvaním ručičiek o hodinu.
Francúzsky vedec Jean-Jacques d'Ortous de Mairan urobil v 18. storočí jednoduchý pokus s
rastlinami v tmavej skrini. Aj bez svetla otvárali a zatvárali listy v pravidelnom rytme. Vysvetlil si to tak, že
rastliny cítia slnko, aj keď ho "nevidia". Dnes vieme, že pozoroval, ako sa prejavujú vnútorné hodiny. Majú
ich všetky živé organizmy?
Pokusy ukazujú, že áno. Majú ich rastliny, jednobunkové baktérie. U človeka má dokonca každá
bunka svoje hodiny, ktoré sa regulujú a synchronizujú s centrom v mozgu.
Vnútorné hodiny sú teda staré ako sám život?
Je to niečo, čo sa vyvinulo počas evolúcie, aby sa organizmus dokázal pripraviť na podmienky
prostredia, ktoré prídu. Tento systém reaguje na najspoľahlivejší signál - striedanie svetla a tmy.
Zaujímavá je obrovská variabilita biologických rytmov u rôznych živočíchov.
Ak máme vnútorné hodiny v každej bunke, ako sa dokážu zladiť?
Striedanie svetla a tmy nastavuje suprachiazmatické jadrá v mozgu. Tie sú akýmisi centrálnymi
hodinami a regulujú ostatné biologické rytmy. Tieto jadrá informujú náš organizmus o tom, či je svetlo,
alebo tma. Keď je noc, žľaza v mozgu - epifýza začne vylučovať do krvi hormón melatonín a organizmus
vie, že je noc a spúšťajú sa opravné a antioxidačné procesy. Keď je svetlo, produkcia melatonínu sa
zastaví a spúšťajú sa procesy, ktoré pripravia organizmus na aktivitu, napríklad zvyšovaním hladiny
hormónu kortizolu.
Celý rozhovor Andreja Baráta s chronobiologičkou Katarínou Stebelovou nájdete v prílohe Víkend v
sobotu 24. marca.
V aktuálnom Víkende nájdete aj:
Vodnými delami proti sviečkam
Na Slovensku vraj treba dokončiť revolúciu, lebo sa tu odvtedy nič nezmenilo. Aj takéto hlasy zazneli
na nedávnych protestných pochodoch a mítingoch Za slušné Slovensko. Buď majú niektorí ľudia krátku
pamäť, alebo tárajú dve na tri. Možno aj preto má význam pripomenúť si iné pokojné zhromaždenie, ktoré
sa konalo krátko pred nežnou revolúciou a do dejín vošlo ako sviečková manifestácia. Odvtedy
uplynulo rovných 30 rokov.
V rubrike Neznáma história píše Vladimír Jancura.
Držať sa srdnato. Básne, niečoho pevného...
S Olegom Pastierom sme "hrávali" spolu niečo ako korešpondenčný šach. On do mňa esemeskou, ja
doňho mailom a naopak, držiac sa Tatarkovho: národ sa deje v reči. Srdnatý a nežný priateľ literatúry,
básnik, vydavateľ, publicista, dramaturg a blízky kamarát, tým všetkým bol pre mnohých z nás. Oleg
odišiel na večnosť minulý týždeň, 15. marca, rozlúčka s ním sa udiala v bratislavskom krematóriu včera.
No ešte prv, ako opustil tento svet, stihol stvoriť pomyselný vzdych-epitaf v podobe haiku: Dohrať a
zaplatiť, / dopiť a utrieť ústa! / smrť si už píska...
Píše spisovateľka Verona Šikulová.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
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https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/463428-tuto-sobotu-vo-vikende-nastane-cas-na-zmenu-zmeny
-casu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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236. Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 18:08, s. -; TASR)

Podľa historika Neupaeura význam sviečkovej manifestácie priznali aj samotní východonemeckí
komunisti v jednom zo zachovaných interview.
Berlínsky múr, archívna snímka. - Foto: TASR/AP
Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia v roku 1988 v Bratislave neovplyvnila iba
porážku komunistického režimu v bývalom Československu. O tejto udalosti ako impulze pre ďalší vývoj
sa hovorí aj v prípade udalostí v bývalej Nemeckej demokratickej republike. "Bratislavský Veľký piatok
mal byť inšpiráciou pre pád Berlínskeho múru," pripomenul historik František Neupaeur.
Odvoláva sa i na slová súčasného nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmaiera, ktorý poukázal
na význam bratislavského zhromaždenia pre znovuzjednotenie Nemecka. "Chcem to povedať nahlas a
jasne: Zjednotenie Nemecka by nebolo možné bez slovenských ľudí a ľudí východnej Európy! V marci
1988 ľudia v Bratislave zapálili sviečky a svetlo týchto sviečok sa rozšírilo do celej východnej Európy!"
uviedol Steinmaier.
Podľa Neupaeura význam sviečkovej manifestácie priznali aj samotní východonemeckí komunisti v
jednom zo zachovaných interview. "Hovoria tam o tom, že si nemysleli, že ich porazia so sviečkami v
rukách," dodal Neupauer. Pripomenul, že podľa vzoru Sviečkovej manifestácie sa podobné podujatie
uskutočnilo v Lipsku v októbri 1989, mesiac predtým, ako prišiel pád Berlínskeho múru.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie zavíta na Slovensko i bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck. "Spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom položia vence k
Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30.
výročia tejto významnej udalosti," uviedla Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta
SR.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127904/svieckovej-manifestacii-sa-prisudzuje-vplyv-na-pad-berlinskeho-mu
ru
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

237. KSČ bojovala voči Sviečkovej manifestácii ako sa len dalo: Študentom
dali voľno a v televízii pustili Angeliku
(24.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Študenti dostali voľno a v televízii dávali Angeliku. Aj takto sa komunistický režim
snažil zabrániť masovej účasti na Sviečkovej manifestácii. Napriek tomu sa o nej mnohí mladí ľudia
dozvedeli a niektorí sa na nej zúčastnili.
Pripomenutie výročia Sviečkovej manifestácie. Archívne foto Zdroj -TASR/Martin Baumann
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký
pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu.
"Možno to bude znieť hlúpo a neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať,
lebo v tomto období sme sa s kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké
riziko. Opatrenia, ktoré režim urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale
nemyslím si, že by to malo vplyv na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie.
A vysielanie Angeliky v televízii, to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu.
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Samozrejme, keď sa začal policajný zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal
Martin Ciel.
Rázne zakročte proti všetkým
Dodnes sa zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu
pokyny. Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton. "Tu je gama dva,
gama dva, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem
smerom na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!" zneli dnes už známe
policajné rozkazy.
Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie
Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. O tom, že sa manifestácia bude konať, v rodine
vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia. Ako
neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie.
"Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška
zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie.
Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po
Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej
výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v obave, aby som nešla takisto pred Justičný
palác, kde sa pravidelne demonštrovalo."
"Cyril a Metod boli svätí"
Vtedy devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma,
pod Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy. Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7.
júla 1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda. Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich.
"Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril
a Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal som šestnásť rokov a prvý raz som zažil
takéto otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už ako študent v Bratislave prežíval všetky
udalosti spojené s Novembrom '89," uviedol Miroslav Kocúr.
Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí. Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal: "Ani vo
sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť. Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal som inú
skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu Niekoľko
viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na Sviečkovej
demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v dohľadnom čase skončiť."
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/ksc-bojovala-voci-svieckovej-manifestacii-ako-dalo-studentomdali-volno-televizii-pustili-angeliku.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

238. Komunisti sa snažili od Sviečkovej manifestácie ľudí odradiť aj
Angelikou, vraví historik Letz
(24.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 14:45, s. -; TASR)

Priamo na Hviezdoslavovo námestie sa na Sviečkovú manifestáciu 25. marca 1988 dostalo približne
tri tisíc ľudí, ďalšie tisícky boli v uliciach v okolí. "Podľa historicky relevantných záznamov prišlo na
zhromaždenie približne desaťtisíc ľudí," priblížil vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave (PF UK) Róbert Letz.
Foto: TASR
Popis: Róbert Letz
Pripomenul, že zhromaždenie sa stalo prvým verejným vystúpením po protestoch z rokov 1968 a 1969
proti okupácii ČSSR vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy. "Vzhľadom na posolstvo, ktoré
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proklamovalo náboženské a občianske slobody, teda práve to, čo komunistický režim obmedzoval, sa
účasť na tomto zhromaždení stala pre režim doslova otázkou života a smrti," zdôraznil Letz. Ako doplnil,
"hralo sa na to", aby sa na Hviezdoslavovo námestie dostalo čo najmenej ľudí.
Výrazné obmedzenia
Opatrenia sa týkali uzavretia námestia, zvýšenej kontroly policajných zložiek, ale aj obmedzení a
kontroly dopravy do Bratislavy, v obmedzenom režime premávala aj MHD. Na školách učitelia
vysvetľovali vysokoškolákom a stredoškolákom, aby nešli na zhromaždenie. "V televízii sa dokonca
objavil film Angelika, ktorý mal tiež odlákať od účasti," uviedol zaujímavosť Letz.
Historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa (ÚPN) si ako osobný účastník zhromaždenia
pamätá, že prichádzajúcich ľudí zastavovali tzv. presvedčovacie skupiny, ktoré ich odhovárali od účasti, v
blízkosti námestia boli tiež policajné zátarasy, preto sa všetci nedostali až priamo naň.
Policajti ľuďom začali vyrážať z rúk sviečky
Po tom, čo sa začali o 18.00 h zapaľovať sviečky, prišlo i k osobnej konfrontácii. "Policajti ľuďom začali
vyrážať z rúk sviečky, kropiace vozidlá mestského podniku technických služieb polievali ľudí vodou.
Napokon sa z ampliónu ozvala výzva, aby sa zhromaždení rozišli," spomína Dubovský, v tom čase
vysokoškolák.
"Postup policajtov sa zostroval, snažili sa masy rozptýliť. Policajné žiguliaky brzdili pár centimetrov od
ľudí, policajné psy dorážali na ľudí, miestami to vyzeralo naozaj hrozivo," priznal. Policajtov bolo podľa
údajov na mieste približne 1200, teda oveľa menej oproti zhromaždeným občanom. Sprvoti sa im preto
ani nedarilo dav vytláčať. "Museli preto použiť aj pohotovostný oddiel, podobný, aký zasahoval o rok a pol
neskôr aj proti študentom v Prahe, a napokon aj vodné delá," pripomenul.
Archívny záber zo Sviečkovej manifestácie v roku 1988. Zdroj - www.svieckovamanifestacia.sk
"Touto akciou sa prejavila osobná statočnosť ľudí, konfrontovaných s otvoreným násilím," skonštatoval
Letz. "Tí, ktorí na zhromaždenie prišli, tam mierili s vedomím, že budú musieť vyjsť z anonymity a môžu
sa stať nielen na samotnej akcii, ale aj po nej terčom represií," dodal Dubovský.
Po manifestácii bolo podľa záznamov predvedených na políciu viac ako 140 osôb. Mnohých čakali
napomenutia či finančné pokuty. Padli však i tresty väzenia.
Manifestácia potvrdila potenciál i organizovanosť tajnej cirkvi
Sviečková manifestácia v Bratislave preukázala potenciál i organizovanosť, ktorú v boji proti
komunizmu dosiahla tzv. tajná alebo podzemná cirkev. "Práve tento hlavný disidentský prúd na
Slovensku stál aj za organizáciou zhromaždenia, od ktorého 25. marca uplynie presne 30 rokov,"
pripomenul historik Letz.
Objasnil, že tzv. tajná cirkev vznikla v dôsledku obrovského tlaku komunistického režimu na katolícku
cirkev po roku 1948. Pripomenul, že cirkev bola úplne podriadená štátu, ktorý rozhodoval dokonca o tom,
kto sa stane kňazom a či vôbec môže slúžiť ako kňaz. "Viacerí veriaci sa pokúsili žiť život viery bez
takejto kontroly. Bolo to riskantné a chápané ako protištátna činnosť, no bolo to aj o osobnej odvahe, žiť
kresťanský ideál aj napriek prenasledovaniu," uviedol Letz.
Poukázal na to, že cirkev v ilegalite udržiavala rehoľné spoločenstvá, ktoré nemohli oficiálne pôsobiť,
ukrývala tiež prenasledovaných kňazov a laikov, vydávala rôzne samizdatové diela. "Na Slovensku bola
živá viera aj počas socializmu, a preto sa tzv. tajná cirkev stala alternatívou voči oficiálnej ideológii
marxizmu-leninizmu. Bola nádejou na prežitie a na zmenu, a to aj pre mladú generáciu, ako sa ukázalo v
70. a 80. rokoch," skonštatoval Letz.
Upozornil zároveň, že na Slovensku existoval aj občiansky disent. "Bol síce slabší a menej rozvinutý,
no medzi ním a kresťanským disentom nedochádzalo k nejakým zásadným sporom. Vo viac
sekularizovanom českom prostredí bola situácia opačná. Tam dominoval občiansky disent a kresťanský
bol slabší," pripomenul historik.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Komunisti-sa-snazili-od-Svieckovej-manifestacie-ludi-odradi
t-aj-Angelikou-vravi-historik-Letz-299086
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239. Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejový kanonier
Marián Šťastný
(24.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 21:00, s. -; TASR)

Pred 30 rokmi sa v Bratislave konala najväčšia demonštrácia proti totalitnému režimu od čias vpádu
vojsk Varšavskej zmluvy do Československej socialistickej republiky (ČSSR) v roku 1968.
Foto: www,svieckovamanifestacia.sk
Popis: Sviečková manifestácia v roku 1988.
Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí sa 25. marca 1988 na Veľký piatok zhromaždilo viac ako
2000 prevažne veriacich ľudí. Po zaspievaní štátnej a pápežskej hymny sa začali modliť a zapaľovať
sviečky. Príslušníci Verejnej bezpečnosti asi po 30 minútach vodnými delami, autami, ale aj obuškami
rozháňali pokojne demonštrujúcich a modliacich sa ľudí. Sviečková demonštrácia sa stala symbolom
občianskeho vzdoru proti totalitnému režimu vo vtedajšej ČSSR.
Šťastný bol podpredsedom Svetového kongresu Slovákov
Iniciátorom myšlienky nenásilnej manifestácie bol bývalý hokejový kanonier Slovana Bratislava,
československej reprezentácie a po emigrácii do Kanady aj tímov NHL Quebec Nordiques a Toronta
Maple Leafs Marián Šťastný. V roku 1986 ho zvolili za podpredsedu Svetového kongresu Slovákov
(SKS).
Myšlienka zorganizovať manifestáciu napadla Šťastnému v roku 1987 vo Švajčiarsku, kde pôsobil ako
hokejista a tréner v klube HC Sierre. Ako podpredsedovi SKS sa mu totiž do rúk dostal list, ktorého autor
apeloval na vedenie kongresu, aby sa viac zaujímalo o situáciu v totalitnom Československu. V liste sa
písalo o prenasledovaní kňazov, veriacich a o porušovaní náboženských slobôd na Slovensku.
Šťastný si vytvoril predstavu o nenásilnom pokojom proteste veriacich, ale aj ateistov upozorňujúcich
na porušovanie ľudských práv. Na začiatku roka 1988 sa spojil s vtedajším predsedom Združenia
Slovákov vo Švajčiarsku Pavlom Arnoldom a s bratom Jána Čarnogurského Pavlom, ktorý v tom čase
pôsobil v Kanade. Výsledkom ich stretnutia bol list adresovaný Jánovi Čarnogurskému o pláne pripraviť
nenásilný protest v Bratislave.
List priniesla zo Švajčiarska svokra
List preniesla zo Švajčiarska do Bratislavy Šťastného svokra Valéria Malinovská vo futre svojho
klobúka. Nedoručila ho však priamo Čarnogurskému, ale list putoval do rúk jej syna a švagra Šťastného.
Ten síce býval vedľa Čarnogurského, ale aby oklamal príslušníkov ŠtB, tak list zabalil do obalu z
čokolády a dal ho svojmu spolužiakovi. Až ten list odovzdal Čarnogurskému, jednému z hlavných
predstaviteľov kresťanského disentu vo vtedajšom Československu.
Plán Šťastného bol, že manifestácie sa budú okrem Bratislavy konať aj v iných európskych mestách
pred zastupiteľskými úradmi ČSSR. Napokon sa okrem Bratislavy konala demonštrácia len v hlavnom
meste Talianska, v Ríme.
Marián Šťastný Zdroj - TASR
Ani samotný iniciátor myšlienky Sviečkovej manifestácie Marián Šťastný si nebol istý, či sa akcia v
Bratislave udeje. V tom čase bol v torontskom hoteli, kde sa aj s ďalšími spolupracovníkmi pripravoval na
pohreb Štefana Romana, bývalého predsedu SKS. Bratislavskú manifestáciu sledoval v televízii.
Zásluhy Šťastného v boji proti totalitnému režimu ocenil 13. novembra 2016 Ústav pamäti národa
(ÚPN) tým, že mu udelil cenu Statočný v našej pamäti a našom srdci - mimoriadne ocenenie za odpor
voči jednému z totalitných režimov v 20. storočí na Slovensku.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Iniciatorom-Svieckovej-manifestacie-bol-byvaly-hokejovy-ka
nonier-Marian-Stastny-299071
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240. Rekonštrukcia sviečkovej manifestácie
(24.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/20; Pavol Hudák / Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka:
"Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa pred chvíľou skončila rekonštrukcia sviečkovej
manifestácie. Udalosti z pred tridsiatich rokov umocňovali doboví príslušníci, vozidlá Verejnej
bezpečnosti, ako aj autentické dialógy vtedajšej bezpečnosti. Na rekonštrukcii sa zúčastnili aj dôležití
aktéri manifestácie. Záujemcovia si tak mohli na vlastnej koži symbolicky vyskúšať zásah bezpečnosti,
kropenie vodou a zatýkanie. Nahrával redaktor Pavol Hudák."
Pavol Hudák, redaktor:
"Pred tridsiatimi rokmi prišlo na Hviezdoslavovo námestie asi tri a pol tisíc ľudí, ktorí so zapálenými
sviečkami sa modlili a spievali. Chceli tak vyjadriť nesúhlas s porušovaním náboženských a občianskych
práv v komunistickom režime. Scenár dnešnej rekonštrukcie pripravil Jozef Mikloško."
Jozef Mikloško, autor scenára:
"Som pozeral videá, som knižky prečítal, sviečkovademonštracia.sk a tak ďalej. Ten scenár, toto je
jeho ôsma verzia dneskajšia, čiže stále dýcha a robí sa."
Pavol Hudák:
"Dramaturg rekonštrukcie udalostí Kamil Žiška vysvetľuje, že sa to snažili urobiť komentovane tak, aby
si to vedeli predstaviť aj mladí ľudia, a aby pochopili aj historickému kontextu."
Kamil Žiška, dramaturg rekonštrukcie udalostí:
"Tak sa to nejako rodilo, že čo na tom námestí. Predsa je to veľký priestor, čo by tam tak zaznelo,
alebo čo by malo zaznieť. Jednak historický kontext, jednak nejaké konkrétne veci čo sa týkali tej
stratégie Verejnej bezpečnosti."
Pavol Hudák:
"Jedným z hlavných iniciátorov sviečkovej manifestácie bol František Mikloško, ktorý pred
manifestáciou na veľký piatok 1988 bol zadržaný. O výsledku sa dozvedel, až keď ho v pondelok pustili."
František Mikloško, jeden z hlavných iniciátorov sviečkovej manifestácie:
"Mal som takých vynikajúcich susedov, rodinu doktora Glasu, ktorí sa tak o mňa starali a išiel som
rovno ku ním z tej basy a pani Glasová mi povedala, Ferko je to svetová udalosť."
Pavol Hudák:
"Piate výročie sviečkovej manifestácie si v Bratislave pripomenú množstvom podujatí aj zajtra."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

241. Rekonštrukcia zásahu proti veriacim
(24.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 2/15; Blanka Dóková / Zuzana Závodská, Jozef
Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor:
"Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí naháňali autá ozbrojených zložiek ľudí, ktorí sa pokojne
modlili. Zneli výzvy na ukončenie zhromaždenia a v zálohe bolo pripravené kropiace vozidlo. V podvečer
30. výročia sviečkovej manifestácie si jej atmosféru pripomenuli inscenáciou udalostí z marca 1998."
Blanka Dóková, reportérka TA 3:
"V marci 1988 bolo v Bratislave na sviečkovej manifestácii asi 10-tisíc ľudí, prišli z celého
Slovenska, modlitbou a sviečkami chceli dať najavo svoj odpor proti totalitnému režimu."
Anna Bírošová, účastníčka sviečkovej manifestácie:
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"25. marca som išla s radosťou sem, chcela som vyjadriť ten svoj osobný postoj medzi mnohými. Keď
nastúpili tie striekacie autá, samozrejme po Jesenského nás hnali, aj tie policajné autá, tak som dostala
dobre pod kolená. Potom som išla, utekala som k Národnej banke, medzi tými stĺpami nás naháňali."
Milka Mroczeková, účastníčka sviečkovej manifestácie:
"Nevedeli sme, čo nás čaká, boli tu naši štyria dospelí synovia, báli sme sa, či sa vrátia domov, kto z
nás sa vráti. Bolo také napätie, že teraz to už ani sa nedá tak, nedá sa to už tak zviditeľniť."
Blanka Dóková:
"A toto sú autentické záznamy, ktoré vznikli pred tridsiatimi rokmi v upršanej Bratislave. Legendou
proti svojej vôli sa stala účastníčka manifestácie, ktorú v marci 88 vo vysielačkách označovali ako pani v
modrom. Zamerali sa na ňu, lebo sa nebála vzdorovať."
Ľudmila Heribanová Tollarovičová, účastníčka sviečkovej manifestácie:
"Mala som takú svetlú vetrovku aj kapucňu na nej, tak som asi tak vyčnievala a tým pádom si ma
všimli. A ešte som sa možno zviditeľnila aj tým, že oni keď ma chytili, tak ja som im ušla. A oni už si dali
na mne záležať, že na druhý pokus, aby sa im to podarilo."
Blanka Dóková:
"Na manifestácii, ktorá sa do novodobých slovenských dejín dostala aj pod pomenovaním Bratislavský
veľký piatok, zatkli 140 ľudí. Dobrovoľníci, ktorí účinkovali v rekonštrukcii, vedeli, že nič také im nehrozí,
napriek tomu im všetko jedno nebolo.
Aký ste mali pocit, keď vás naháňali príslušníci verejnej bezpečnosti?"
Dobrovoľník:
"Bolo to niečo také priam až nepredstaviteľné, že také niečo mohlo byť, že také niečo sa mohlo stať,
udiať."
Dobrovoľníčka:
"Bolo to hrozne nepríjemné, aj keď to bolo vlastne len rekonštrukcia, veľmi zle som sa cítila, aj som sa
bála. Takže si to neviem vôbec predstaviť ako by som tu mala byť v tej dobe vlastne."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

242. Policajný zásah proti sviečkovej manifestácii
(24.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 9/31; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:
"Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí sa dnes zopakovala minulosť. Režírovaný policajný
zásah proti demonštrantom ľuďom priblížil sviečkovú manifestáciu z dvadsiateho piateho marca 1988.
Bola jedným z najvýznamnejších verejných prejavov odporu proti totalitnej komunistickej moci v
Československu. Pokojné demonštrácie ľudí vtedy bezpečnostné zložky agresívne potlačili."
Kamil Žiška, režisér, dramaturg projektu:
"Vlastne aj robili opatrenia voči vlakom, ktoré mali sem prichádzať. Tí ľudia už cítili ten tlak hneď jak
nastúpili do toho vlaku a išli do Bratislavy, takže ten celý kontext a vôbec tú dobu nedokážeme nejakým
spôsobom vlastne rekonštruovať."
Ľudmila Tollarovičová, účastníčka sviečkovej manifestácie v r. 1988:
"V spoločnosti vládla falošná demokracia a dnešná doba ukázala, že takisto vládna moc propaguje
falošnú demokraciu, že situácia akoby sa tak trochu opakovala."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

243. Sviečková manifestácia - prieskum
(24.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 8/31; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník)
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Ľubomír Bajaník, moderátor:
"Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti. Vyplýva to z výskumu Sociologického
ústavu SAV a Inštitútu pre verejné otázky. Zajtra uplynie tridsať rokov od pokojnej niekoľkotisícovej
demonštrácie v Bratislave. Podľa prieskumu, ktorý urobila agentúra Focus, sa manifestácia zaraďuje do
desiatky prevažne kladne hodnotených historických míľnikov Slovenska. Ako jednoznačne skôr kladnú
udalosť ju hodnotí štyridsaťsedem percent občanov. Rovnako kladnú ako zápornú dvadsaťosem
percent a ako jednoznačne a skôr zápornú dvanásť percent. Stanovisko nevie zaujať trinásť percent
opýtaných. Focus sa pýtal tisíc dvanásť respondentov medzi siedmym až trinástym marcom."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

244. Bratislava: Sviečková manifestácia - 30 rokov
(24.03.2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 2/20; Peter Petrus / Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor:
"Od jednej z najdôležitejších udalostí moderných slovenských dejín uplynulo 30 rokov. Na Veľký piatok
1988 sa v Bratislave zhromaždili tisíce ľudí, aby pokojne a so sviečkami v rukách prejavili svoje
občianske a náboženské postoje. O jeden na pol roka totalitný režim padol."
Peter Petrus, redaktor:
"V súčasnosti možno aj veľkú demonštráciu zorganizovať pomerne ľahko. Vtedy však Československo
ovládali komunisti riadení z Moskvy, slobodné médiá neexistovali, právo zhromažďovať sa bolo výrazne
obmedzené. Mnoho ľudí protiprávne odpočúvali vrátane organizátora manifestácie Františka Mikloška."
František Mikloško, organizátor Sviečkovej manifestácie:
"Ja som mal v byte odpočúvacie zariadenie, v izbe aj v kuchyni, čiže prakticky tá činnosť bola stále
monitorovaná, čiže vedel som, že doma nemôžem nič hovoriť."
Peter Petrus:
"Pred tridsiatimi rokmi neboli ani mobily, ani sociálne siete. Informácie o zvolaní podujatia šírili akurát
slobodné rádiá v zahraničí. Kresťanské komunity si však napriek prenasledovaniu trpezlivo vytvárali
systém dôveryhodného odovzdávania informácií po celom Slovensku."
František Mikloško:
"My sme tú sieť, moderne by sa dalo povedať, tú facebookovú sieť budovali 20 rokov."
Peter Petrus:
"Kým v demokracii sú dôležitou súčasťou demonštrácií rôzne transparenty a burcujúci rečníci. v
totalite si to nemohli dovoliť. Preto si zvolili tichú formu protestu so sviečkami a modlitbami."
František Mikloško:
"Vytiahneme transparent, tak ho hneď zoberú, niekto povie prejav a oni mu nedovolia ho dokončiť."
Peter Petrus:
"Aj vtedajšia moc vopred skúšala rôzne triky, ktorými chcela odradiť ľudí od účasti na zhromaždení.
Napriek tomu vyše 3 tisíc ľudí prišlo na námestie, ďalších 6 tisíc zablokovali ozbrojené zložky v blízkych
uliciach."
(začiatok archívneho záznamu)
Zdroj: Ústav pamäti národa
Neuvedený: "Do toho spievajúceho davu ihneď použiť vodné delo. Gama 2 príjem.
(koniec archívneho záznamu)
Peter Petrus:
"František Mikloško napokon tu na Hviezdoslavovom námestí nebol, pretože komunistická polícia ho
vopred zatkla a držala ho za mrežami celý víkend. Až neskôr po rokoch si na kazete pozrel, čo sa tu
vlastne odohrávalo."
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František Mikloško:
"Patrí vďaka tým policajtom, ktorí ju nezničili a dali, lebo to je ten najväčší dokument. Ja, keď som
videl ako tie vodné delá zrážali tých ľudí, tak som si uvedomil, že to bola veľká dráma."
Peter Petrus:
"Peter Petrus, televízia JOJ."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

245. Bratislava: Rekonštrukcia manifestácie
(24.03.2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 3/20; Adriana Kmotríková / Adriana Kmotríková)

Adriana Kmotríková, moderátorka:
"Na Hviezdoslavovom námestí bola sviečková manifestácia aj dnes popoludní, a to vo forme
rekonštrukcie udalostí spred tridsiatich rokov. V modliacej sa skupine účinkovalo množstvo mladých ľudí,
ale prišli aj niektorí pamätníci, ktorí v roku 1988 zažili zhromaždenie. Zatiaľ čo vtedy v Bratislave pršalo,
dnes bolo pekné slnečné počasie. Komentované predstavenie dotvorili typické dobové prvky. Aktéri mali
na sebe uniformy, ktoré nosievali príslušníci Verejnej bezpečnosti a predstavili sa aj funkčné historické
vozidlá. Podľa režiséra akcie Kamila Žišku to mala byť predovšetkým pocta odvážnym ľuďom, ktorí
prejavili svoj postoj v komunistickom režime neslobody."
Kamil Žiška, režisér:
"Hlavne by to chcelo byť také dôstojné, také stretnutie, alebo také zastavenie sa ako keby na krížovej
ceste vlastne aj vzdať taký hold tým ľuďom, ktorí boli odvážni a pred tridsiatimi rokmi sem prišli."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

246. Na Hviezdoslavovom námestí si zaspomíname na Sviečkovú
manifestáciu
(24.03.2018; www.bratislava.dnes24.sk; Bratislava, , s. -; TASR)

Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie sú v Bratislave na programe aj spomienkové
stretnutia, diskusia s historikom i modlitebné zhromaždenie.
Na Hviezdoslavovo námestie sa v sobotu (24. 3.) popoludní vráti Sviečková manifestácia. Tentoraz
však pôjde iba o rekonštrukciu reálnych udalostí, ktoré sa v centre Bratislavy odohrali pred tridsiatimi
rokmi, 25. marca 1988. "Pôjde o komentované scénické priblíženie toho, čo sa tam vtedy dialo," uviedol
divadelný režisér Kamil Žiška, ktorý je jedným z tvorcov predstavenia, začínajúceho sa o 15:30 hod.
Rekonštrukcia manifestácie
"Chceme naznačiť to, čomu boli ľudia prichádzajúci na toto zhromaždenie vystavení, či už to boli
psychologické nátlaky, provokácie, alebo priame osobné konfrontácie," uviedol Žiška. Predstavenie chce
podľa jeho slov i zvýrazniť odvahu ľudí, ktorí sa na Sviečkovej manifestácii zúčastnili, hoci museli rátať
s pravdepodobným postihom v zamestnaní či škole.
Atmosféru daždivého 25. marca 1988 dotvoria podľa jeho slov dobové prvky. "Budú tam aktéri v
uniformách, ktoré nosili príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), taktiež i autá, ktoré bezpečnostné
zložky používali," uviedol.
Predstavenie, približujúce policajný zásah proti sviečkovému zhromaždeniu, berie Žiška ako určité
pokračovanie v podobných témach, ktorými sa už zaoberal ako divadelný režisér. Spomenul napríklad
predstavenie Nepolepšený svätec, ktoré na pôde Slovenského národného divadla (SND) priblížilo
osobnosť Silvestra Krčméryho, jedného z predstaviteľov tzv. tajnej cirkvi. Práve tá, ako najrelevantnejšia
protikomunistická opozícia na Slovensku, stála i za organizáciou Sviečkovej manifestácie.
Sprievodný program
Rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie je jedným z viacerých víkendových podujatí, ktoré sa
uskutočnia pri príležitosti 30. výročia najväčšieho verejného protestu proti vládnucemu komunistickému
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režimu po roku 1968 na Slovensku.
Medzi sprievodnými podujatiami sú spomienkové stretnutia, diskusia s historikom i modlitebné
zhromaždenie. Séria týchto podujatí vyvrcholí v nedeľu (25. 3.) o 19:00 hod. slávnostným koncertom v
Slovenskej filharmónii.
Zdroj - TASR
http://bratislava.dnes24.sk/na-hviezdoslavovom-namesti-si-zaspominame-na-svieckovu-manifestaciu-294
824
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

247. VIDEO: Na dnes pripravili umelci rekonštrukciu Sviečkovej
demonštrácie z roku 1988
(24.03.2018; www.bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby, 13:16, s. -; TASR, video: YouTube, foto: TASR)

Na Hviezdoslavovo námestie sa v sobotu (24.3.) popoludní vráti Sviečková manifestácia. Tentoraz
však pôjde iba o rekonštrukciu reálnych udalostí, ktoré sa v centre Bratislavy odohrali pred tridsiatimi
rokmi, 25. marca 1988.
"Pôjde o komentované scénické priblíženie toho, čo sa tam vtedy dialo," uviedol divadelný režisér
Kamil Žiška, ktorý je jedným z tvorcov predstavenia, začínajúceho sa o 15.30 h. "Chceme naznačiť to,
čomu boli ľudia prichádzajúci na toto zhromaždenie vystavení, či už to boli psychologické nátlaky,
provokácie, alebo priame osobné konfrontácie," uviedol Žiška. Predstavenie chce podľa jeho slov i
zvýrazniť odvahu ľudí, ktorí sa na Sviečkovej manifestácii zúčastnili, hoci museli rátať s
pravdepodobným postihom v zamestnaní či škole. Atmosféru daždivého 25. marca 1988 dotvoria podľa
jeho slov dobové prvky. "Budú tam aktéri v uniformách, ktoré nosili príslušníci Zboru národnej
bezpečnosti (ZNB), taktiež i autá, ktoré bezpečnostné zložky používali," uviedol.
Takto to 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí vyzeralo:
Predstavenie, približujúce policajný zásah proti sviečkovému zhromaždeniu, berie Žiška ako určité
pokračovanie v podobných témach, ktorými sa už zaoberal ako divadelný režisér. Spomenul napríklad
predstavenie Nepolepšený svätec, ktoré na pôde Slovenského národného divadla (SND) priblížilo
osobnosť Silvestra Krčméryho, jedného z predstaviteľov tzv. tajnej cirkvi. Práve tá, ako najrelevantnejšia
protikomunistická opozícia na Slovensku, stála i za organizáciou Sviečkovej manifestácie.
Rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie je jedným z viacerých víkendových podujatí, ktoré sa
uskutočnia pri príležitosti 30. výročia najväčšieho verejného protestu proti vládnucemu komunistickému
režimu po roku 1968 na Slovensku. Medzi sprievodnými podujatiami sú spomienkové stretnutia, diskusia
s historikom i modlitebné zhromaždenie. Séria týchto podujatí vyvrcholí v nedeľu (25.3.) o 19.00 h
slávnostným koncertom v Slovenskej filharmónii.
(TASR, video: YouTube, foto: TASR)
https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/48847-video-na-dnes-pripravili-umelci-rekonstrukciu-svie
ckovej-demonstracie-z-roku-1988
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

248. FOTO Spomienka na Sviečkovú manifestáciu: Tvrdý zásah
komunistov, kŕče zúfalstva končiaceho režimu
(24.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR, ČTK)

BRATISLAVA - Jedna z prvých výrazných demonštrácií proti komunistickému režimu v bývalom
Československu sa konala 25. marca 1988 v Bratislave. Vtedy sa tam zhromaždilo niekoľko tisíc
veriacich, ktorí volali po náboženských a občianskych slobodách.
Aj napriek pokojnému priebehu ale Verejná bezpečnosť akciu tvrdo rozohnala s pomocou obuškov a
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vodných diel. Zhruba dve stovky účastníkov tejto takzvanej "Sviečkovej manifestácie" skončili na polícii.
Komunistický režim sa snažil zabrániť masovej účasti všemožne - študenti dostali voľno a v televízii
dávali Angeliku. Napriek tomu sa o nej mnohí mladí ľudia dozvedeli a niektorí sa na nej zúčastnili.
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký
pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu.
"Možno to bude znieť hlúpo a neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať,
lebo v tomto období sme sa s kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké
riziko. Opatrenia, ktoré režim urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale
nemyslím si, že by to malo vplyv na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie.
A vysielanie Angeliky v televízii, to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu.
Samozrejme, keď sa začal policajný zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal
Martin Ciel.
Zakročte proti všetkým
Dodnes sa zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu
pokyny. Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton. "Tu je gama dva,
gama dva, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem
smerom na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!" zneli dnes už známe
policajné rozkazy.
Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie
Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. O tom, že sa manifestácia bude konať, v rodine
vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia. Ako
neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie.
Napätie stúpalo
"Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška
zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie.
Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po
Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej
výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v obave, aby som nešla takisto pred Justičný
palác, kde sa pravidelne demonštrovalo."
Vtedy devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma,
pod Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy. Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7.
júla 1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda. Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich.
Manifestácia na Veľký piatok
"Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril
a Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal som šestnásť rokov a prvý raz som zažil
takéto otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už ako študent v Bratislave prežíval všetky
udalosti spojené s Novembrom '89," uviedol Miroslav Kocúr.
Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí. Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal: "Ani vo
sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť. Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal som inú
skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu Niekoľko
viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na Sviečkovej
demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v dohľadnom čase skončiť."
http://www.topky.sk/cl/10/1698747/FOTO-Spomienka-na-Svieckovu-manifestaciu--Tvrdy-zasah-komunist
ov--krce-zufalstva-konciaceho-rezimu
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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249. Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 18:00, s. -; TASR)

Sviečková manifestácia, od ktorej uplynie 25. marca 30 rokov, sa zapísala do vedomia verejnosti.
Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Inštitútu pre verejné
otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti našich dejín. Zber údajov
realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. až 13. marca 2018 formou osobného dopytovania na vzorke
1012 respondentov.
Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených
historických míľnikov - za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup
SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR. Ako jednoznačne a skôr kladnú udalosť ju hodnotí 47
percent občanov, ako rovnako kladnú ako zápornú 28 percent a ako jednoznačne a skôr zápornú 12
percent. Stanovisko nevie zaujať 13 percent opýtaných.
Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatka prevažuje nad záporným vo všetkých
sociálno-demografických skupinách - u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí
všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska.
Najpriaznivejší postoj mali ľudia v mladšom strednom veku
Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení Sviečkovej
manifestácie neodlišujú od neveriacich: u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú
udalosť. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým prvým je odlišná schopnosť zaujať
hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov, ktorým pojem "Sviečková
manifestácia" nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 percent) a medzi študentmi (25
percent).
Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 percent), na rozdiel od najstarších (41
percent); podnikatelia a živnostníci (70 percent) v kontraste k nezamestnaným (35 percent); obyvatelia
Trnavského kraja (65 percent) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 percent).
Významným faktorom je politické presvedčenie. Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení
o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor
zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba
jeho menšie zmeny. Najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo
treba meniť vôbec nič.
S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán.
Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch
prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak, u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci
ostatných strán - Most-Híd, KDH, Sme Rodina a SNS - sa umiestňujú uprostred.
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:
Prieskum
https://www.aktuality.sk/clanok/575655/svieckova-manifestacia-sa-zapisala-do-vedomia-verejnosti/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

250. Študentské voľno a v televízii Angelika: Takto chcel režim zabrániť
Sviečkovej manifestácii
(24.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 09:23, s. -; BRATISLAVA/TASR)

Napriek tomu sa o nej mnohí mladí ľudia dozvedeli a niektorí sa na nej zúčastnili.
Študenti dostali voľno a v televízii dávali Angeliku. Aj takto sa komunistický režim snažil zabrániť
masovej účasti na Sviečkovej manifestácii. Napriek tomu sa o nej mnohí mladí ľudia dozvedeli a
niektorí sa na nej zúčastnili.
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký
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pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu.
"Možno to bude znieť hlúpo a neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať,
lebo v tomto období sme sa s kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké
riziko. Opatrenia, ktoré režim urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale
nemyslím si, že by to malo vplyv na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie.
A vysielanie Angeliky v televízii, to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu.
Samozrejme, keď sa začal policajný zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal
Martin Ciel.
Dodnes sa zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu
pokyny. Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton. "Tu je gama dva,
gama dva, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem
smerom na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!" zneli dnes už známe
policajné rozkazy.
Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie
Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. O tom, že sa manifestácia bude konať, v rodine
vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia. Ako
neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie.
"Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška
zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie.
Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po
Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej
výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v obave, aby som nešla takisto pred Justičný
palác, kde sa pravidelne demonštrovalo."
Vtedy devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma,
pod Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy. Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7.
júla 1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda. Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich.
"Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril a
Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal som šestnásť rokov a prvý raz som zažil takéto
otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už ako študent v Bratislave prežíval všetky udalosti
spojené s Novembrom '89," uviedol Miroslav Kocúr.
Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí. Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal: "Ani vo
sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť. Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal som inú
skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu Niekoľko
viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na Sviečkovej
demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v dohľadnom čase skončiť."
-->
http://www.tvnoviny.sk/a/1912233
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

251. Komunisti sa bránili nielen vodnými delami, ale aj voľnom
preštudentov a Angelikou v televízii
(24.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton.
BRATISLAVA. Študenti dostali voľno a v televízii dávali Angeliku. Aj takto sa komunistický režim snažil
zabrániť masovej účasti na Sviečkovej manifestácii. Napriek tomu sa o nej mnohí mladí ľudia dozvedeli
a niektorí sa na nej zúčastnili.
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký

stránka č. 478

pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu.
"Možno to bude znieť hlúpo a neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať,
lebo v tomto období sme sa s kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké
riziko. Opatrenia, ktoré režim urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale
nemyslím si, že by to malo vplyv na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie.
A vysielanie Angeliky v televízii, to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu.
Samozrejme, keď sa začal policajný zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal
Martin Ciel pre TASR.
Dodnes sa zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu
pokyny. Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton.
"Tu je gama dva, gama dva, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky
kropičky rýchlo sem smerom na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!"
zneli dnes už známe policajné rozkazy.
Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie
Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli.
O tom, že sa manifestácia bude konať, v rodine vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František
Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia. Ako neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie.
"Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška
zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie.
Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po
Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej
výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v obave, aby som nešla takisto pred Justičný
palác, kde sa pravidelne demonštrovalo."
Vtedy devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma,
pod Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy.
Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7. júla
1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda.
Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich. "Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému
ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril a Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal
som šestnásť rokov a prvý raz som zažil takéto otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už
ako študent v Bratislave prežíval všetky udalosti spojené s Novembrom '89," uviedol Miroslav Kocúr.
Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí. Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal:
"Ani vo sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť. Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal
som inú skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu
Niekoľko viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na
Sviečkovej demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v dohľadnom čase skončiť."
https://domov.sme.sk/c/20788486/komunisti-sa-branili-nielen-vodnymi-delami-ale-aj-volnom-prestudentov
-a-angelikou-v-televizii.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

252. Angelika a vodné delá mali odlákať k účasti na sviečkovej manifestácii
(24.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)

Archívna foto Zdroj - TASR
Študenti dostali voľno a v televízii dávali Angeliku. Aj takto sa komunistický režim snažil zabrániť
masovej účasti na Sviečkovej manifestácii. Napriek tomu sa o nej mnohí mladí ľudia dozvedeli a
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niektorí sa na nej zúčastnili.
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký
pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu. "Možno to bude znieť hlúpo a
neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať, lebo v tomto období sme sa s
kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké riziko. Opatrenia, ktoré režim
urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale nemyslím si, že by to malo vplyv
na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie. A vysielanie Angeliky v televízii,
to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu. Samozrejme, keď sa začal policajný
zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal Martin Ciel pre TASR.
Kropiť, kropiť!
Dodnes sa zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu
pokyny. Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton. "Tu je gama dva,
gama dva, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem
smerom na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!" zneli dnes už známe
policajné rozkazy.
VIDEO: Sviečková manifestácia oslovila celú slovenskú spoločnosť, uviedol Mikloško
Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie
Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. O tom, že sa manifestácia bude konať, v rodine
vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia. Ako
neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie. "Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján
Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň
demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie. Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo
recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu
sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v
obave, aby som nešla takisto pred Justičný palác, kde sa pravidelne demonštrovalo."
Sviečková manifestácia potvrdila potenciál i organizovanosť tajnej cirkvi
Nepredstaviteľný pár režimu
Vtedy devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma,
pod Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy. Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7.
júla 1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda. Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich.
"Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril a
Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal som šestnásť rokov a prvý raz som zažil takéto
otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už ako študent v Bratislave prežíval všetky udalosti
spojené s Novembrom '89," uviedol Miroslav Kocúr.
Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí. Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal: "Ani vo
sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť. Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal som inú
skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu Niekoľko
viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na Sviečkovej
demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v dohľadnom čase skončiť."
https://hlavne.sk/domace/angelika-a-vodne-dela-mali-zabranit-slovakom-k-ucasti-na-protestoch/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

253. Sviečková manifestácia potvrdila potenciál i organizovanosť tajnej
cirkvi
(24.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Marína Slivková)

Archívna foto: Spomienka na sviečkovú manifestáciu, 24. marca 2017 v Bratislave. Foto: TASR
Sviečková manifestácia v Bratislave preukázala potenciál i organizovanosť, ktorú v boji proti
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komunizmu dosiahla tzv. tajná alebo podzemná cirkev. "Práve tento hlavný disidentský prúd na
Slovensku stál aj za organizáciou zhromaždenia, od ktorého 25. marca uplynie presne 30 rokov,"
pripomenul vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave,
profesor Róbert Letz.
Objasnil, že tzv. tajná cirkev vznikla v dôsledku obrovského tlaku komunistického režimu na katolícku
cirkev po roku 1948. Pripomenul, že cirkev bola úplne podriadená štátu, ktorý rozhodoval dokonca o tom,
kto sa stane kňazom a či vôbec môže slúžiť ako kňaz. "Viacerí veriaci sa pokúsili žiť život viery bez
takejto kontroly. Bolo to riskantné a chápané ako protištátna činnosť, no bolo to aj o osobnej odvahe, žiť
kresťanský ideál aj napriek prenasledovaniu," uviedol Letz.
Poukázal na to, že cirkev v ilegalite udržiavala rehoľné spoločenstvá, ktoré nemohli oficiálne pôsobiť,
ukrývala tiež prenasledovaných kňazov a laikov, vydávala rôzne samizdatové diela. "Na Slovensku bola
živá viera aj počas socializmu, a preto sa tzv. tajná cirkev stala alternatívou voči oficiálnej ideológii
marxizmu-leninizmu. Bola nádejou na prežitie a na zmenu, a to aj pre mladú generáciu, ako sa ukázalo v
70. a 80. rokoch," skonštatoval Letz.
Upozornil zároveň, že na Slovensku existoval aj občiansky disent. "Bol síce slabší a menej rozvinutý,
no medzi ním a kresťanským disentom nedochádzalo k nejakým zásadným sporom. Vo viac
sekularizovanom českom prostredí bola situácia opačná. Tam dominoval občiansky disent a kresťanský
bol slabší," pripomenul historik.
https://hlavne.sk/domace/svieckova-manifestacia-potvrdila-potencial-i-organizovanost-tajnej-cirkvi/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

254. Na sviečkovú manifestáciu spomínali aj na humenskom námestí
(24.03.2018; www.hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Spravodajstvo z Horného Zemplína, , s; Jana
Otriová)

Účastníci si pripomenuli udalosti spred tridsiatich rokov.
Spomienka na sviečkovú manifestáciu v Humennom
(13 fotografií)
HUMENNÉ. V sobotu podvečer si v Humennom pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie.
Spomienkové stretnutie sa konalo na Námestí slobody pri soche sv. Jána Nepomuckého.
Zorganizovalo ho Okresné centrum KDH.
Napomohli pádu režimu
Udalosti spred tridsiatich rokov z 25. marca 1988, keď sa v Bratislave zišli tisícky ľudí, aby na tichom
proteste so sviečkami a modlitbou vyjadrili podporu žiadosti o vymenovanie biskupa a upozornili na
potrebu náboženskej slobody, "vyrušili" režim a napomohli k jeho neskoršiemu pádu.
"Napomohli k prinavráteniu slobody, demokracie a ľudských práv, všetkého toho, čo dnes vyznávame
ako hodnoty demokracie," povedal na stretnutí Milan Macko.
Režim proti ľuďom použil brutálnu policajnú silu a dav rozohnal vodnými delami.
Sviečková manifestácia bola prejavom rastúcej občianskej odvahy a jednoty veriacich.
Je jednou z mála udalostí v našich novodobých dejinách, ktorá spája všetkých ľudí.
Najväčší dar je sloboda
Rečníci poukázali na aktuálne udalosti dnešných dní, kedy ľudia opäť vyšli do ulíc, aby na námestiach
žiadali odstúpenie z funkcií tých, ktorí dopustili vraždu investigatívneho novinára a jeho snúbenice.
Sloboda a demokracia nie sú "automatické" a neustále treba o ne bojovať. Aj dnes je dôležité postaviť
sa proti arogancii moci a strachu, ktorý šíri.
Okresný predseda KDH Michal Babin si zaspomínal na rok 1988, keď sa jeho manželke narodila
dcéra.
"Mnohí ľudia s nostalgiou spomínajú na tie časy, mali istoty, bolo dobre. Ale sloboda nebola. Najväčší
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dar daný človeku je prejav slobody, aby sa mohol slobodne rozvíjať, myslieť a konať," povedal.
Na stretnutí horeli sviečky, zneli slová modlitby i hymnickej piesne, ale aj autentické nahrávky zo
zásahu príslušníkov Verejnej bezpečnosti z pamätného dňa.
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/20788756/na-svieckovu-manifestaciu-spominali-aj-na-humenskom-n
amesti.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

255. Odvaha
(24.03.2018; www.pravda.sk; Názory, , s. -; Pravda)

Keď pohár trpezlivosti pretečie, ľudia vyjdú do ulíc, aby vyjadrili svoj nesúhlas. Nič viac a nič menej za
tým hľadať netreba. Žiadne sprisahanie ani konšpirácie. Tie šíria iba tí, ktorí sa boja, že prídu o moc.
Na konci 80. rokov počas perestrojky už v okolitých krajinách bolo cítiť závan zmien, no režim v
Československu sa javil ako pevný žulový monolit. Normalizácia bola vekom nehybnosti a bolo
nepredstaviteľné, aby niekto otvorene vyjadril svojej nesúhlas. Keď kritika, tak iba "konštruktívna". Aj
preto protest ľudí, ktorí 25. marca 1988 so sviečkami v rukách vyšli v Bratislave do ulíc, pôsobil ako malý
zázrak.
Tých ľudí dožadujúcich sa náboženskej slobody a dodržiavania ľudských práv nebolo veľa. Na takýto
prejav odporu však v tých časoch bolo treba odvahu. Veľa odvahy.
Napriek tomu, že režim hneď nepadol, táto tichá demonštrácia zažala plamienok nádeje, že zmena je
možná. Preto sviečkovú manifestáciu oprávnene považujeme za zlomový moment v novodobej histórii
Slovenska.
Slovenská spoločnosť je síce dlhodobo výrazne polarizovaná, no v našich dejinách je niekoľko
historických momentov, ktoré ľudia vnímajú pozitívne. Jednoznačne im dominuje SNP, ktoré hrá v našich
dejinách kľúčovú úlohu, pretože Slováci sa vtedy postavili na odpor so zbraňou v ruke. Popri Povstaní
vnímajú ľudia pozitívne ešte November a podľa aktuálneho prieskumu sa k týmto dvom revolučných
udalostiam priblížila ešte sviečková manifestácia (tú kladne vníma 47 % občanov a ďalších 28 % má k
nej ambivalentný postoj).
Keď ľudia dokážu oceniť odvahu, znamená to, že sa sami neboja a môžu veci meniť. To je pozitívna
správa o dnešnom Slovensku.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/463493-odvaha/?utm_source=pravda&utm_medium=r
ss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

256. Andrej Kiska sa stretne s bývalým nemeckým prezidentom Joachimom
Gauckom
(24.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 08:57, s. -; vef)

Pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie navštívi Slovenskú republiku v dňoch
25.-26. marca 2018 bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck. Spoločne s
prezidentom Kiskom položia vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpia s príhovorom na
slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia tejto významnej udalosti.
Foto: TASR
Popis: Prezidenta SR Andrej Kiska
Návšteva Joachima Gaucka na Slovensku sa nesie v duchu boja za slobodu a demokraciu a je
zároveň prejavom vynikajúcich slovensko-nemeckých vzťahov.
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Nedeľa, 25. marec 2018
17:15 Prezidenti vystúpia na slávnostnej konferencii "Ako zaobchádzame s našou slobodou"
Bratislava, Primaciálny palác, Primaciálne námestie
- potom peší presun k Pamätníku sviečkovej manifestácie
18:00 Ceremoniál kladenia vencov
Bratislava, Pamätník sviečkovej manifestácie, Námestie Eugeňa Suchoňa
- brífing, fototermín
19:00 Prezidenti navštívia koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie
Bratislava, budova Slovenskej filharmónie - Reduta, Mostová ulica
Pondelok, 26. marec 2018
11:35 Andrej Kiska odovzdá štátne vyznamenanie Joachimovi Gauckovi Prezidentský palác
- fototermin
12:00 Slávnostný obed
- fototermín
autor: vef
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Andrej-Kiska-sa-stretne-s-byvalym-nemeckym-prez
identom-Joachimom-Gauckom-299088
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

257. Sviečky hasili vodnými delami
(24.03.2018; Sme; mut. , Titulná strana , s. 1; Ela Rybárová, Boris Vanya)

Tisíce ľudí stáli v roku 1988 v Bratislave na námestí a modlili sa. Polícia ich však surovo bila a použila
vodné delá.
BRATISLAVA. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa 25. marca pred tridsiatimi rokmi odohralo
brutálne divadlo. Organizátori Sviečkovej manifestácie nečakali takú masovú účasť z celého Slovenska.
"Išli sme do toho ako nevinné deti, že uvidíme," spomína František Mikloško na manifestáciu, ktorá
predznamenala Nežnú revolúciu.
Pokojné zhromaždenie ľudí so sviečkami rozrážali policajti autami so zapnutými sirénami a majákmi.
Na ľudí kričali, bili ich obuškami, tých, čo padli, kopali na zemi. O proteste za náboženskú slobodu aj
občianske práva na Slovensku vtedy písali na celom svete.
Na polícii po manifestácii skončilo vyše sto ľudí vrátane zahraničných novinárov. Medzi nimi aj
spravodajca rakúskej televízie ORF Karl Stipsicz. "Bratislava sa zdala od Viedne veľmi vzdialená a celé
Československo vyzeralo ako hermeticky uzavretý dom smútku," spomína Stipsicz.
"Väčšia demonštrácia bola akýmsi znamením života, že sa tu konečne začína niečo hýbať," dodáva.
Ela Rybárová, Boris Vanya
Viac v magazíne Víkend
25. 3. v roku 1988 sa uskutočnila Sviečková manifestácia.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

258. Posvätné
(24.03.2018; Sme; mut. , Titulná strana , s. 1; Zuzana Kepplová)

Stĺpček Zuzany Kepplovej
Angelika nebude? Pán, ktorý niesol tento nápis na minulotýždňovom pochode, urobil ten myšlienkový
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oblúk. Spojil zhromaždenie so sviečkovou manifestáciou pred tridsiatimi rokmi.
Keby si to spojili aj v Smere, sotva by sa vybrali cestou vzdoru a zastrašovania. V čase, keď aj cirkvi
prešli na stranu demonštrujúcich - to je precedens - na Úrade vlády nepostrehli, že verejná mienka sa
zlieva. Deliace čiary sa rozmazali a ľudia na námestiach síce neboli do nohy to ani nie je potrebné -, ale
predstavovali spoločnosť ako takú.
Nedeje sa to často, aby sa spoločnosť takto scelila. Politika dá skôr na rozdiely, no príbeh smrti Jána a
Martiny ide za politiku a dotýka sa náboženského myslenia. Teda toho - či niekto verí, alebo neverí čo
vnímame ako nedotknuteľné a posvätné.
Preto sme boli ochotní vyjsť von a ukázať pátos v podobe svetielok a hymny. Pripomenuli sme si, čo je
totálny spoločný menovateľ. A proti tomu sa nedá ísť Angelikou ani Sorosom.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

259. Mikloško: Išli sme do toho ako nevinné deti
(24.03.2018; Sme; mut. , VÍKEND , s. 2,3; Ela Rybárová, Boris Vanya)

Tisícky ľudí stáli so sviečkami na námestí a modlili sa. Polícia ich však surovo zbila a použila vodné
delá. Pred tridsiatimi rokmi o proteste za náboženskú slobodu aj občianske práva na Slovensku písali na
celom svete
Azbuka, Azbuka 13, príjem: Hviezdoslavák je skoro zaplnený po tie stromy. Na tejto strane, ako je
kostol, stojí strašne veľa ľudí a z kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami... Za pomoci
služobných áut vytláčať masu....Zaraďte sa vedľa seba a vytláčajte to." Takéto pokyny si posúvala polícia
počas bratislavského veľkého piatka, Sviečkovej demonštrácie, ktorá sa konala 25. marca pred tridsiatimi
rokmi. Nenásilné zhromaždenie vtedy dostalo do bratislavských ulíc tisícky ľudí z celého Slovenska, no
bolo brutálne potlačené. Táto akcia bola jedným z najvýznamnejších vystúpení proti komunistickému
režimu a predznamenala Nežnú revolúciu. Hoci hnacím motorom demonštrácie bola tajná cirkev, jej
organizátori žiadali nielen náboženskú slobodu, ale aj úplné dodržiavanie občianskych práv v
Československu pre všetkých - veriacich aj ateistov. "Žiadali sme slobodu pre cirkev, ale tiež sme
chápali, že nemožno bojovať len za seba samých, za naše náboženské záujmy. V spoločnosti boli ďalší
ľudia, ktorí, aj keď neboli kresťanmi, trpeli podobne a možno aj viac ako my. My sme chceli byť s týmito
ľuďmi solidárni, teda aj pre nich žiadať práva, rešpektovanie demokratických ľudských práv," vysvetľoval
jeden z hlavných aktivistov tajnej cirkvi Vladimír Jukl v knihe Čas svitania od Jána Šimulčíka.
Slovensko zostalo osamotené
Na začiatku bola iniciatíva Mariána Šťastného zo Svetového kongresu Slovákov zorganizovať protesty
pred československými veľvyslanectvami vo svete za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v ČSSR.
Správu o tom poslal tajne aj disidentovi Jánovi Čarnogurskému. "Odkaz dostal v čokoláde Milka, ktorú
najprv chcel niekomu darovať, ale potom sa predsa na ňu ulakomil, otvoril ju a bol tam tento list,"
spomína dnes František Mikloško, ktorý bol jedným z organizátorov manifestácie. Na začiatku však nebol
presvedčený, že sa chce do takejto akcie pustiť. Na rozdiel od Čarnogurského, ktorý mal podľa Mikloška
"hneď chuť do toho ísť, lebo bol politikom od detstva". Pre Mikloška to však bol dosť veľký zlom. "Dovtedy
sme organizovali veľa podujatí, pútí, ale väčšinou na cirkevných miestach, kde polícia nemohla mať
žiadne pripomienky. Čiže mne to chvíľu trvalo." V socialistickom Československu pôsobilo združenie
katolíckych duchovných Pacem in terris kolaborujúce s komunistickým režimom. Zároveň fungovala aj
tajná cirkev, za ktorej aktivity hrozilo prenasledovanie i väzenie. Kľúčovým podľa Mikloška bolo, aby pre
manifestáciu získali vplyvné jadro tajnej cirkvi, Silvestra Krčméryho, Vladimíra Jukla a tajne vysväteného
biskupa Jána Chryzostoma Korca. Prví dvaja, ktorí mali bližšie k politike, súhlasili, no u Korca to nebolo
také jednoduché. Spájanie s politikou mu nebolo blízke. "Keby Korec povedal nie, nedostaneme tam (na
demonštráciu) nikoho. Keď som mu to povedal, zostal ticho a potom sa spýtal: "Čo chceš, aby som ti
povedal?" "Aby si nebol proti." Spontánne odvetil, "to nie som". Tak som sa veľmi rýchlo porúčal, aby sme
to náhodou nerozvádzali," rozpráva s úsmevom Mikloško. Pred zastupiteľskými úradmi sa napokon
protesty nekonali. Slovensko zostalo osamotené. No aj tak sa organizátori rozhodli, že tichý protest so
sviečkami v Bratislave bude.
Nevinné deti
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Mikloško dnes tvrdí, že pred demonštráciou nemali veľké očakávania. "Vlada Jukla sa niekto pýtal,
aké to bude. Odvetil: Tak príde nás dvadsať až tridsať, zapálime sviečky, zbalia nás do antona a bude po
všetkom... Na Slovensku nebola skúsenosť s takouto akciou a okrem toho sme sa pri protestoch tradične
skôr pridávali k Prahe. Išli sme do toho ako nevinné deti, že uvidíme." Oznámenie o konaní
zhromaždenia podal Mikloško 10. marca. Rátal s tým, že ho zakážu, on sa odvolá a odpoveď na
odvolanie už nestihnú úrady pred manifestáciou doručiť. Správa o manifestácii sa šírila prostredníctvom
Rádia Vatikán, rozhlasových staníc Hlas Ameriky a Slobodná Európa a tiež amatérskymi plagátmi a
letákmi po celom Slovensku a na Morave. Zamietavú odpoveď na odvolanie skutočne Mikloškovi doručili
až v deň konania Sviečkovej demonštrácie, keď už bol spolu s ďalšími organizátormi zadržaný na polícii.
Dianie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave to už nezastavilo. Odradiť účastníkov nepomohlo
zastrašovanie, voľno pre školy ani televízne vysielanie vtedy populárneho filmu Angelika, markíza
anjelov. Necelú hodinu pred začiatkom protestu, ktorý bol naplánovaný na šiestu hodinu večer, bolo na
námestí asi 3500 ľudí. Vtedy uzavreli prístupové cesty, aby sa dav nezväčšoval. V priľahlých uličkách tak
podľa údajov Ústavu pamäti národa (ÚPN) zostalo uväznených ďalších asi 6000 ľudí.
Policajti ich bili a kopali
Po námestí už dávno pred začiatkom protestu jazdili kropiace autá technických služieb, hoci husto
pršalo. Neskôr dokonca začali vodu striekať na zhromaždených občanov. Pokojná demonštrácia mala
trvať len pol hodiny. Oficiálny začiatok uviedli tajný kňaz František Vikartovský a Július Brocka, ktorí
začali spievať československú a po nej pápežskú hymnu. Potom sa všetci modlili ruženec. Polícia
vyzvala účastníkov, aby sa rozišli, pretože protest nie je povolený. "V skutočnosti počulo výzvu na
rozchod málo ľudí. Zapríčinil to hluk na námestí a slabé ozvučenie," vysvetľuje v knihe Čas svitania Ján
Šimulčík. Keďže ľudia na výzvu nereagovali, polícia brutálne zasiahla. Ľudí zrážali policajnými autami,
ktoré mali zapnuté sirény a majáky. Policajti podľa analýzy ÚPN na ľudí kričali, bili ich obuškami, tých, čo
padli, kopali na zemi, striekali účastníkom demonštrácie do očí slzotvorný plyn. Mnohí ľudia boli zranení.
Príslušníci Verejnej bezpečnosti a tajnej polície ŠtB nešetrili ani starých ľudí či mladé dievčatá. Vyše sto
ľudí predviedli na policajnú stanicu, medzi nimi aj akreditovaných zahraničných novinárov. Na námestí
vládol chaos, bolo tam niekoľko stoviek tajných policajtov v civile, ktorí pochádzali z rôznych útvarov a
dobre sa nepoznali. "Rozkaz nedovoliť fotografovať účastníkom manifestácie viedol k tomu, že príslušníci
polície zaisťovali všetkých, ktorí mali v ruke fotoaparát, nevynímajúc policajtov, ktorí dokumentovali
demonštráciu," približuje zmätok Šimulčík. Napokon, krátko pred plánovaným ukončením tichého protestu
na účastníkov použili vodné delá. "To, čo nasledovalo, vyrazilo dych aj najsilnejším povahám. Z davu sa
ozvali výkriky: Toto je prestavba?, Gestapáci!, To sviečky hasíte vodným delom?, Fašisti! a podobne.
Tieto sporadické výkriky občas prerastali do piskotu tisícového davu a skandovania Hanba, hanba!"
uviedol jeden z pamätníkov zhromaždenia vo svojom svedectve.
Svetová udalosť
Mikloško zatiaľ tŕpol v cele predbežného zadržania, kde strávil dva dni a o ničom nevedel. "V sobotu
som bol úplne sám, ani na dvore nikto nebol, aj polícia mala voľno. Mal som pochybnosti, či to malo
význam. Až potom, keď som prišiel domov, pani suseda Glasová mi povedala, že je to svetová udalosť a
celý svet o nej hovorí." Mikloško tvrdí, že najemotívnejšie prežil Sviečkovú demonštráciu až po revolúcii,
keď ako poslanec sledoval videokazetu, ktorú im poskytla polícia. "Tam sa ukázala tá dráma, ako autá aj
vodné delá tých ľudí zrážali a oni vstávali a znovu si zapaľovali sviečky."
Žena v modrom
"Tu je nejaká žena v modrom, treba ju predviesť, tú ženu v modrom treba predviesť, gama jedna
príjem," znie na pamätnom magnetofónovom zázname povelov riadenia zásahu proti demonštrantom.
Žena v modrom sa stala jednou z hrdiniek demonštrácie. Mikloško hovorí, že pani v modrom kabáte
získala zvláštnu symboliku. "Bol práve mariánsky rok a k tomu mal katolícky kňaz Don Bosco víziu, že
najneskôr sto rokov po jeho smrti Panna Mária urobí obrovský zázrak. V roku 1988 bola storočnica.
Taktiež sa hovorilo zjaveniach Panny Márie v Medžugorí, kde deti tvrdili, že sa zjavuje v modrom. Majáky
policajných áut svietili na modro, ľudia, ktorí sa pozerali z Hradu, hovorili, že na Hviezdoslavovom
námestí bola modrá farba, a do toho pani v modrom, tak sme si povedali, to musí byť Panna Mária,"
usmieva sa Mikloško. Pani v modrom kabáte bola 21-ročná Ľudmila Heribanová, zdravotná sestra z
Ružindola. Policajnému štábu v hoteli Carlton, ktorý dohliadal na celú akciu, sa zdala príliš aktívna.
Zadržali ju a predviedli na políciu. Sama na to spomína takto: "Uprostred chodby stáli ľudia otočení tvárou
k stene. Videla som len samých mužov. Postavili ma tiež k stene. Mnohí sa polohlasne modlili, a tak som
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sa i ja nahlas pomodlila. (...) Jasne som im povedala, že som tam bola pre svoju vieru, ktorú vyznávam a
o ktorej som presvedčená, za ktorú sa nehanbím a viem, že je správna. Ani jediným slovom ma nevedeli
presvedčiť o opaku."
Historické slušné Slovensko
Jediný, koho Vojenská obvodná prokuratúra v Bratislave po Nežnej revolúcii v súvislosti so zásahom
obvinila, bol major Alexander Kysucký. Zneužil svoju právomoc vraj vtedy, keď pred demonštráciou
nezákonne predviedol a zaistil Františka Mikloška. Mikloško s Čarnogurským však požiadali o zastavenie
stíhania. "Zdalo sa nám to absurdné. Celý režim od straníckych štruktúr cez policajné štruktúry a Štátnu
bezpečnosť bol v pohode a na tomto jednom vyšetrovateľovi sa mala spoločnosť odbaviť," vysvetľuje
Mikloško. Dnes sú podľa Mikloška takmer kamoši a bývalý vyšetrovateľ ho volá "Ferko". Výborné vzťahy
má aj s ochrankármi, ktorí v tom čase pracovali pre lídrov komunistického režimu. "Po novembri 1989
totiž robili ochrankárov mne," smeje sa Mikloško, ktorý bol začiatkom deväťdesiatych rokoch 20. storočia
predsedom parlamentu. Nedávno sa František Mikloško opäť ocitol na tribúne pred plným námestím. Na
zhromaždení Za slušné Slovensko. Tvrdí, že hoci nie je tribúnový typ, cíti hrdosť. "Ak by sa slušné
Slovensko stalo generačnou výzvou, je to niečo historické. Som šťastný, že to vyšlo zo Slovenska.
Myslím, že to čaká Česko aj Maďarsko, ale Slovensko vykríklo prvé. Som na to hrdý," hovorí Mikloško.
Tým, ktorí vládnu, podľa neho chýba zodpovednosť k štátu. "Na Slovensku sa preniesla mentalita zo
socializmu, keď štát boli naši nepriatelia a kradnúť ho bolo v poriadku. Dnes je štát opäť dojnou kravou a
hoci sa privatizácia skončila, v štátnom rozpočte je stále veľký balík peňazí, plus máme eurofondy. Po
celom Slovensku vidno, ako Smer za desať rokov obsadil kľúčové pozície a ľudia zovšadiaľ cítia, že to
nie je v poriadku. Situácia na protest dozrela, tak ako dozrela pred tridsiatimi rokmi." Ela Rybárová,
Boris Vanya (c) SME
--Sviečková demonštrácia
Konala sa 25. marca 1988.
Na Hviezdoslavovom námestí pred Slovenským národným divadlom sa podvečer zhromaždilo vyše
tritisíc ľudí, tisíce ďalších zostali zablokované príslušníkmi bezpečnostných síl v priľahlých uličkách.
Na potlačenie zhromaždenia veriacich nasadila vtedajšia vládna moc takmer tisíc príslušníkov
bezpečnostných síl.
Zásah bol riadený z hotela Carlton, odkiaľ ho sledovala aj politická komisia zložená z vtedajších
elitných komunistických funkcionárov.
Proti demonštrantom nasadili aj dve vodné delá a kropiace vozidlá technických služieb. Na konci
demonštrácie zasiahli obuškami príslušníci pohotovostného oddielu so špeciálnym výstrojom.
Na mestskú správu Verejnej bezpečnosti predviedli 126 československých občanov a 12 cudzích
štátnych príslušníkov vrátane západných novinárov.
--Svedectvá účastníkov
"Videla som, ako mladý muž išiel po priestore a zozadu doňho vrazilo policajné auto. Pribehla som k
nemu a chcela som ho zodvihnúť, ale nevládala som. Hovorila som policajtovi v aute, že chlapec je
zranený, aby mu nejako pomohol. (...) Vtom bežal od svetiel vysoký policajt k nám. Myslela som si:
Predsa nie sú takí zlí, teraz mu pomôže. Ale čo som uvidela, to ma zdesilo. Priskočil k zranenému
mládencovi, schmatol ho za vetrovku, kopancom odhodil spred auta a začal ho celou silou trieskať
obuškom."
"Za autom sa hneď hnali policajti s prilbami, štítmi a palicami. Bili nás hlava-nehlava. Ja sama som
dostala tri údery na chrbát. Boli sme hneď vpredu, a tak sa skoro každému ušlo, niektorým i po hlave. A
boli to silné údery. Niektorí i padli na zem. Niektorých odvliekli do áut. Od kina Mladosť sa objavili policajti
so psami. Držali na remeni psy s náhubkami a tak šli na ľudí."
"Na chodníku bola aj staršia pani s paličkou (asi 70-ročná). Policajt, ktorý obsluhoval delo, zamieril
prúd vody i do nej. Samozrejme, že ju to skosilo a spadla na chodník. Keď to videli mladší veriaci,
rozhodli sa jej pomôcť zo zeme. Tu priskočili dvaja policajti s obuškami a začali biť tých, ktorí pomáhali
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panej. Oplzlo im nadávali... Rozkázali im, aby sa pratali a na staršiu ženu, aby sa vykašľali."
Zdroj - Ján Šimulčík, Čas svitania, Sviečková manifestácia - 25. marec 1988, tretie vydanie, 2018
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

260. Stalo sa 25. marca
(24.03.2018; Pravda; mut. , Krížovky , s. 7; Redakcia)

Narodili sa
1811 - slovenský básnik, kňaz a učiteľ Karol Štúr
1881- maďarský hudobný skladateľ Béla Bartók
1942 - slovenský herec Michal Dočolomanský
Udalosti
1942 - začali sa deportácie slovenských Židov, z Popradu vypravili prvý transport do nacistického
koncentračného tábora v Osvienčime
1949 - sovietske úrady deportovali z Estónska. Lotyšska a Litvy viac ako 92-tisíc ľudí do odľahlých
oblastí Sovietskeho zväzu
1957- boli podpísané Rímske zmluvy, ktoré dali vzniknúť Európskemu hospodárskemu spoločenstvu a
Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu, tie tvoria základy európskej integrácie
1988 - v Bratislave bola tzv. sviečková manifestácia za náboženskú slobodu a ľudské práva,
potlačená políciou
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

261. myslím si - Odvaha
(24.03.2018; Pravda; mut. , názory , s. 40; Marián Repa)

Marián Repa
mrepa@pravda.sk
Keď pohár trpezlivosti pretečie, ľudia vyjdú do ulíc, aby vyjadrili svoj nesúhlas. Nič viac a nič menej za
tým hľadať netreba. Žiadne sprisahanie ani konšpirácie. Tie šíria iba tí, ktorí sa boja, že prídu o moc.
Na konci 80. rokov počas perestrojky už v okolitých krajinách bolo cítiť závan zmien, no režim v
Československu sa javil ako pevný žulový monolit. Normalizácia bola vekom nehybnosti a bolo
nepredstaviteľné, aby niekto otvorene vyjadril svojej nesúhlas. Keď kritika, tak iba "konštruktívna". Aj
preto protest ľudí, ktorí 25. marca 1988 so sviečkami v rukách vyšli v Bratislave do ulíc, pôsobil ako malý
zázrak.
Tých ľudí dožadujúcich sa náboženskej slobody a dodržiavania ľudských práv nebolo veľa. Na takýto
prejav odporu však v tých časoch bolo treba odvahu. Veľa odvahy.
Napriek tomu, že režim hneď nepadol, táto tichá demonštrácia zažala plamienok nádeje, že zmena je
možná. Preto sviečkovú manifestáciu oprávnene považujeme za zlomový moment v novodobej histórii
Slovenska.
Slovenská spoločnosť je síce dlhodobo výrazne polarizovaná, no v našich dejinách je niekoľko
historických momentov, ktoré ľudia vnímajú pozitívne. Jednoznačne im dominuje SNP, ktoré hrá v našich
dejinách kľúčovú úlohu, pretože Slováci sa vtedy postavili na odpor so zbraňou v ruke. Popri Povstaní
vnímajú ľudia pozitívne ešte November a podľa aktuálneho prieskumu sa k týmto dvom revolučných
udalostiam priblížila ešte sviečková manifestácia (tú kladne vníma 47 % občanov a ďalších 28 % k nej
má ambivalentný postoj).
Keď ľudia dokážu oceniť odvahu, znamená to, že sa sami neboja a môžu veci meniť. To je pozitívna
správa o dnešnom Slovensku.
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[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

262. Vodnými delami proti sviečkam
(24.03.2018; Pravda; mut. , neznáma história , s. 20,21,22; Vladimír Jancura)

Na Slovensku vraj treba dokončiť revolúciu, lebo sa tu odvtedy nič nezmenilo. Aj takéto hlasy zazneli
na nedávnych protestných pochodoch a mítingoch Za slušné Slovensko. Buď majú niektorí ľudia krátku
pamäť, alebo tárajú dve na tri. Možno aj preto má význam pripomenúť si iné pokojné zhromaždenie, ktoré
sa konalo krátko pred nežnou revolúciou a do dejín vošlo ako sviečková manifestácia. Odvtedy
uplynulo rovných 30 rokov.
Vladimír Jancura
Hneď na začiatku si povedzme, že pred tridsiatimi rokmi by vtedajšia štátna moc potlačila každý
masovejší protest už v zárodku. Ona by ho vlastne ani nepovolila, aj keby organizátori zaručovali
maximálnu slušnosť mítingujúcich a priebeh podujatia striktne v medziach zákona. Veľa by o tom vedel
rozprávať František Mikloško, ktorý po dohode s ostatnými organizátormi oznámil úradom v 2-týždňovom
predstihu zámer usporiadať "pokojné verejné zhromaždenie veriacich občanov" na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave pred budovou SND, a to 25. marca 1988 od 18.00 do 18.30 hod.
Organizátori v snahe nakloniť si úrady už v oznámení naznačili, že sa tam nebudú vykrikovať rôzne,
nedajboh protištátne, heslá, ale účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas s jeho programom "držaním
horiacich sviečok". Hoci, ktohovie, možno práve tie sviečky brali niektorí predstavitelia štátnej vrchnosti
ako vážnu hrozbu...
Áno, v tomto oznámení Mildoško uviedol aj program podujatia, veriaci sa nechystali žiadať nič
prevratné, ani odstúpenie vlády, ani predčasné voľby. Mala to byť "tichá manifestácia občanov za
menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého Otca,
za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné dodržiavanie občianskych práv v
Československu".
Z dnešného pohľadu dosť samozrejmé požiadavky, priam triviálne, vo vtedajších politických pomeroch
však pôsobili revolučne, ak už nie kacírsky. Veď do vymenovania nových biskupov chcela hovoriť
predovšetkým "strana a vláda", a ľudské práva i občianske slobody patrili medzi veľmi citlivé otázky. 0 to
citlivejšie, že socialistické Československo sa medzitým pripojilo k príslušným medzinárodným paktom a
podpísalo aj helsinské dohody.
O týždeň po podaní oznámenia prichádza Mikloškovi rozhodnutie miestneho úradu, národného výboru
v prvom bratislavskom obvode - manifestácia sa zakazuje. Dôvod? Organizátori vraj nedokážu
zabezpečiť verejný poriadok. Mikloško sa proti rozhodnutiu odvolal 21. marca na celomestský národný
výbor (vtedajšiu bratislavskú radnicu), ale o tri dni nato, v predvečer manifestácie, bolo jeho odvolanie
oficiálne zamietnuté.
Úrady zrejme predpokladali, že to organizátorov akcie neodradí od ich úmyslu a už prijímali rozsiahle
bezpečnostné opatrenia. Ako keby sa na Slovensku pripravoval pokus o štátny puč. Dochovali sa o tom
archívne dokumenty, ktoré zhromaždil Ústav pamäti národa.
Už 14. marca požiadal bratislavský policajný šéf federálneho ministra vnútra o súhlas na vyhlásenie
mimoriadnej bezpečnostnej akcie. Mala trvať od predpoludnia do polnoci 25. marca. A jej
účel? - "zamedzenie pripravovanej demonštrácie". Súhlas na druhý deň dostal, a tak 16. marca požiadal
námestníka slovenského ministra vnútra o poskytnutie "síl a prostriedkov" na akciu, konkrétne: 100
príslušníkov pohotovostného útvaru s výzbrojou a výstrojom, 2 autobusy, 2 vodné delá s obsluhou, 3
obrnené transportéry s obsluhou, 3 eskortné vozidlá. A ešte do zálohy (keby nestačili pôvodné sily): 50
policajtov, 1 autobus a 1 vodné dielo.
Videli sme, ako organizátorov protestov Za slušné Slovensko prijal pred niekoľkými dňami prezident
republiky a verejne im vyslovuje uznanie. Vtedy, v utorok 22. marca 1988 si však mestský prokurátor v
Bratislave predvolal 40-ročného Františka Mikloška, aby mu oznámil: "Prípravou tohto zhromaždenia
beriete účasť na skupinových akciách, ktoré narúšajú verejný poriadok a sú spojené s nerešpektovaním
požiadaviek predstaviteľov štátnej moci." Potom mu prečítal vetu z paragrafu 2 zákona o prokuratúre. Z
nej vyplynulo, že v prípade "pokračovania činnosti" sa Mikloško vystavuje "nebezpečenstvu trestného
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stíhania".
Predvolaný do záznamu z tohto pohovoru uviedol, že nevidí právne opodstatnenie uvedenej výstrahy
vníma ju, naopak, ako niečo protiprávne. Ráno 25. marca polícia niekoľkých organizátorov akcie, medzi
nimi Mikloška, zaistila, vypočúvala a zadržiavala až do skončenia sviečkovej manifestácie.
Teraz trocha odbočíme a prenesieme sa až do ďalekej Kanady.
"Bomba" v čokoláde Milka
Nielen dnes, aj vtedy mali a majú pokojné protesty na Slovensku svoj medzinárodný rozmer. S
nápadom zorganizovať tiché zhromaždenie so sviečkami prišiel ešte v septembri 1987 emigrant,
hokejová legenda a v tom čase už aj podpredseda Svetového kongresu Slovákov (SKS) Marián Šťastný.
Čo to bolo za kongres? Ideológovia a propagandisti ČSSR považovali SKS za "reakčnú" organizáciu.
Encyklopédia Slovenska, vydaná v Bratislave v roku 1981, charakterizuje SKS dokonca takto: "Je
najmilitantnejšou protikomunistickou a protičeskoslovenskou organizáciou slovenskej emigrácie. Plní
funkciu poslušného nástroja antikomunistických centrál v USA v boji proti ČSSR a jej spojeneckým
zväzkom." Jej činnosť a kontakty na Slovensko boli preto pod drobnohľadom československej
kontrarozviedky a tajnej polície.
Na čele SKS dlhé roky stál jeho zakladateľ Štefan B. Roman, rodák z Veľkého Ruskova pri Trebišove,
ktorý v Kanade nesmierne zbohatol a vlastnil tam uránové bane. Autori encyklopedického hesla sa svojím
spôsobom ani veľmi nemýlili, lebo ako tvrdí dnes už 103-ročný Imrich Kružliak, ktorý zakladateľa SKS
poznal zblízka, "Romanovým snom bol pád komunistickej totality a samostatné demokratické Slovensko".
Pochopiteľne, z pohľadu predstaviteľov vtedajšieho režimu bol Roman nepriateľ číslo jeden, možno ešte
horší ako je pre dnešných strážcov štátnej suverenity u nás alebo v Maďarsku americký miliardár George
Soros.
Ale poďme ďalej, Šťastný zoznámil so svojím plánom najprv Romana. "Mal som predstavu sviečkovej
manifestácie, kde by sa ľudia pokojne modlili a zhromaždili pred SND na Hviezdoslavovom námestí bez
toho, aby to bolo násilné," spomínal po rokoch. V decembri 1987 poslal zo Švajčiarska, kde vtedy pôsobil
v hokejovom klube HC Sierra, tajne list na Slovensko, v ktorom rozviedol tento plán. Protestné
zhromaždenia za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v Československu sa mali konať aj pred
zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete.
Dnes sa informácie o prípravách protestných akcií s pokynmi ich organizátorov a koordinátorov šíria
sociálnymi sieťami cez internet on-line takmer bez obmedzení po celom svete. Vtedy Šťastného list
zabalený v obale čokolády Milka musela prepašovať na Slovensko jeho svokra, ktorú púšťali do Kanady i
do Švajčiarska, a pri návrate do vlasti ako dôchodkyňu až tak prísne nekontrolovali. List odovzdala v
Bratislave svojmu synovi a ten zase Jánovi Čarnogurskému, ktorý podobne ako Mikloško bol aktivistom
tzv. tajnej cirkvi na Slovensku, jej laického apoštolátu. Čo to bolo za organizáciu?
Tvorili ju duchovní katolíckej cirkvi, ktorí nedostali štátny súhlas na výkon kňazského povolania, tajne
vysvätení kňazi a veriaci laici. Vytvárali krúžky, tajne sa schádzali po bytoch, spolu študovali náboženskú
literatúru a aj sami, často na kolene, vydávali a rozširovali rôzne samizdatové texty. Pilierom tohto
spoločenstva bol Ján Chryzostom Korec, tajne vysvätený za biskupa ešte v roku 1951, neskôr dvanásť
rokov väznený a po návrate na slobodu zamestnaný v rôznych robotníckych povolaniach (preto ho volali
"biskup v montérkach"). Prvú tajnú vysviacku vykonal už v roku 1953 a do roku 1976, keď musel prestať s
tajným vysväcovaním kňazov, ich bolo okolo 120.
Ako píše Marián Gavenda v Korcovej biografii Nekonečné horizonty, vysviacky prebiehali za prísnej
konšpirácie niekde v byte, pri hudbe z tranzistora, čo bolo opatrenie proti odpočúvaniam ŠtB. Svätení
nepoznali meno kňaza a o vysviacke smeli povedať len svojmu predstavenému a spovedníkovi.
Režim preto zaraďoval tajnú cirkev medzi "nelegálne cirkevné štruktúry" (kam patrili aj zakázané
sekty) a jej členov prenasledoval. Od činnosti tajnej cirkvi sa však dištancovala aj značná časť
katolíckeho duchovenstva, vrátané cirkevných hodnostárov, ktorí voči štátu zachovávali lojalitu a s jeho
orgánmi spolupracovali. Spravidla patrili do združenia Pacem in terris.
Sviečková manifestácia bola vyvrcholením činnosti tajnej cirkvi na Slovensku. Rozhodlo sa o nej na
porade 6. marca 1988 v Bratislave. "Stačilo by mlčky postáť so zapálenými sviečkami pol hodiny na
námestí," povedal Mikloško. Oči všetkých prítomných sa potom upreli na Rudolfa Fibyho, predstaveného
spoločenstva Fatima. Čo povie on? "Sviečku a chuť mám." Tým bolo rozhodnuté a už sa len diskutovalo,
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ako na to. Podľa Mikloška bez aktívneho podielu Fatimy, spoločenstva laických veriacich, by sa
manifestácia zrejme ani nekonala.
Kto bol Fiby? Vedec matematik, v roku 1978 tajne vysvätený za kňaza. V období, o ktorom je reč,
pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV, kde do roku 1983 pôsobil aj František Mikloško. Fiby sa
zaoberal výskumom umelej inteligencie a bol aj výkonným redaktorom časopisu Computers and Artificial
Intelligence. Nuž a okrem toho šéfoval samizdatovému časopisu Náboženstvo a súčasnosť a koordinoval
širokú sieť činností tajnej cirkvi. Zomrel pred štyrmi rokmi v Košiciach.
Úloha takých ľudí ako Fiby výrazne vzrástla najmä v záverečnej fáze príprav na manifestáciu po tom,
čo polícia začala zatýkať jej hlavných organizátorov. Ráno 25. marca izolovali nielen Mikloška, ale aj
Čarnogurského a Vladimíra Jukla. Večer zaistili biskupa Korca a Silvestra Krčméryho strážili príslušníci
ŠtB uňho doma...
"Tu Azbuka: Pozor, už horia sviečky!"
O chystanej manifestácii sa dlho nesmeli ani slovom zmieniť domáce médiá. Verejnosť sa o nej však
mohla dozvedieť z vysielania Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky a Rádia Vatikán, ktoré informovali aj o
Mikloškovom oznámení akcie miestnym úradom. Zároveň aktivisti tajnej cirkvi dávali o pripravovanej
manifestácii vedieť prostredníctvom po domácky vyrobených letákov.
Keď štátnej moci začalo byť jasné, že organizátorov neodradil ani zákaz akcie, spustila proti nej
mediálnu kampaň. V televízii vystúpil hovorca združenia Pacem in terris kňaz Štefan Zárecký: chystanú
manifestáciu označil za "nekatolícku" a združenie sa od nej dištancovalo.
S blížiacim sa 25. marcom sa posilňovali bezpečnostné opatrenia. Bola vyhlásená pohotovosť
policajných útvarov v Bratislave i v jej okolí, do mimoriadnej akcie vnútro nakoniec zahrnulo takmer tisíc
uniformovaných i tajných policajtov. Vedenia vysokých škôl v hlavnom meste dostali pokyn, aby
mimobratislavským študentom odporúčali odísť na víkend z Bratislavy a ostatných dôrazne varovali pred
účasťou na manifestácii.
Takáto rozsiahla bezpečnostná akcia nemohla nemať politické zabezpečenie. Už 15. a potom i 22.
marca o nej rokovalo Predsedníctvo ÚV KSS. Zriadilo politickú komisiu na čele s členom vedenia strany
Gejzom Šlapkom, ktorá mala dohliadať na priebeh manifestácie, na zásah policajných zložiek a urobiť
závery.
Ráno 25. marca skončili viacerí organizátori manifestácie na policajnej stanici. Čo nasledovalo? "Boli
sme pripravení na takúto možnosť a veci vzal do rúk takpovediac krízový manažment," spomínal v našom
rozhovore pred desiatimi rokmi Július Brocka. "Dohodli sme sa, že už nebudeme na námestí len stáť so
zapálenými sviečkami a mlčať, ale modliť sa ruženec." Budúci poslanec a minister za KDH pracoval v
roku 1988 v trnavskom Stavoprojekte a zároveň bol aktivistom laického apoštolátu. Práve on, spolu s
tajne vysväteným kňazom Františkom Vikartovským zastúpili zaistených organizátorov.
Zatiaľ druhá strana sa v deň D správala buď ťažkopádne, alebo horúčkovito množila chyby. Už v
dopoludňajších hodinách prechádzali ulicami Bratislavy obrnené transportéry, aby demonštrovali silu
štátnej moci. Mali zastrašiť prípadných demonštrantov. Okolo 16. hodiny začali vozidlá technických
služieb v priestore Hviezdoslavovho námestia kropiť ulice vodou, hoci pršalo.
Dopravná polícia medzitým zastavovala na prístupových cestách do Bratislavy zájazdové autobusy.
Pod zámienkou mimoriadnych technických kontrol zadržiavala účastníkov manifestácie, prichádzajúcich z
vidieka. Všetkých však nezadržala. Po 17. hodine sa na Hviezdoslavovom námestí pred budovou divadla
zhromaždilo okolo 3 500 veriacich, ďalšie dve až tri tisícky podľa odhadov stáli v bočných uličkách.
O 18. hodine zaspievali ľudia na námestí štátnu hymnu, po nej pápežskú, začali sa modliť ruženec a
postupne si zapaľovali sviečky. "Počítali sme s účasťou dvadsiatich až tridsiatich ľudí, samých aktivistov,
o tisícovej manifestácii sme si nedovolili ani snívať," priznal sa nám pred desiatimi rokmi Rudolf Fiby.
Až komicky dnes pôsobia nahrávky rádiokomunikácie policajtov v okolí námestia. Aspoň malá ukážka:
"Gama 4, tu Gama 4: Zabezpeč prehradenie medzi kostolom a Hviezdoslavovým námestím, aby sa tie
dve skupiny nespojili!"
"Tu Azbuka, Azbuka 13: Hviezdoslavák je skoro zaplnený. Na tejto strane stojí strašne veľa ľudí a z
kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami."
Politická komisia sledovala dianie na námestí z okien 4. poschodia hotela Carlton. Po neuposlúchnutí
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výzvy veliteľa zásahu, aby sa dav rozišiel, lebo akcia nie je úradmi povolená, vydala komisia, v ktorej boli
aj minister vnútra a šéf ŠtB, pokyn rozohnať zhromaždenie.
"To už uplynula polhodina a my sme sa začali rozchádzať, keď proti nám zasiahli obuškami a mlátili
kdekoho hlava-nehlava," spomína Brocka. Polícia nasadila vodné delá, špeciálne jednotky použili pri
rozháňaní aj slzotvorný plyn zo sprejov.
Autá VB odvážali prvých zatknutých. Študenta Mariána Hužoviča z Trnavy zadržali na autobusovej
zástavke pri obchodnom dome Prior. Tam videl, ako dvaja policajti mlátia staršieho muža, nevydržal a
zamiešal sa. "Prečo ho bijete?" Tým odpútal ich pozornosť a o chvíľu už sedel v "zelenom antone".
A tu je svedectvo vtedy 30-ročného Júliusa Puká: "Tri osobné vozidlá VB urobili nájazd medzi ľuďmi
asi tým spôsobom: brzda - plyn. Auto ma zrazilo tým spôsobom, že som preletel cez prednú kapotu.
Ležal som na zemi, keď vyskočili dvaja príslušníci a začali ma ťahať do auta."
Karol Nagy sa dozvedel o manifestácii z vysielania Hlasu Ameriky alebo Slobodnej Európy. "Povedal
som si, že prispejem svojou troškou do mlyna a rozmnožil som na kancelárskom papieri 28. článok
vtedajšej Ústavy ČSSR o zhromažďovacom práve občanov," spomína inžinier stavbár. Letáky s týmto
zdanlivo nevinným obsahom rozdával potom na Hviezdoslavovom námestí. Zrazu k nemu pristúpili dvaja
policajti, vraj čo to rozdáva. Keď odpovedal, jeden z nich mu povedal, "aby išiel do ri... s ústavou" a už ho
viedli k skriňovej avii, kde mali ďalších zadržaných.
Takto policajne predviedli 126 účastníkov zhromaždenia, viacerí boli zranení, proti sedemnástim sa
začalo trestné stíhanie. "Bola to hysterická reakcia na krotkú manifestáciu prevažne veriacich, ktorí sú už
z princípu proti akémukoľvek násiliu," myslí si Brocka.
Víťaz môže byť aj veľkorysý
Už 28. marca 1988 podal náčelník mestskej a krajskej správy Verejnej bezpečnosti Štefan Mikula
hlásenie o zásahu proti "demonštrácii" na Hviezdoslavovom námestí. Samozrejme, obhajoval spôsob
policajného zákroku a odvolával sa na súhlas politickej komisie, ale zaujímavá je jeho štatistika o
sociálnom zložení predvedených osôb. Zreteľne medzi nimi prevažovali robotníci (69), bolo ich dvakrát
viac ako "osôb pracujúcej inteligencie". Zranená bola údajne len jedna z predvedených osôb, zato "až"
dvaja policajti.
Neprimeranosť zásahu bola viac ako zrejmá. Predsa sa len písal 25. marec 1988 a napríklad v
Moskve by sa vtedy už niečo podobné nemohlo udiať, nehovoriac o Varšave či Budapešti. Takmer 500
účastníkov verejného protestu sa v máji 1987 zhromaždilo na Manéžnom námestí v blízkosti Kremľa. Ale
nikto nikoho nerozháňal, naopak, vyslaných delegátov prijal Boris Jeľcin (v tom čase ešte šéf mestskej
organizácie strany) a pokojne sa s nimi porozprával. Od začiatku roku 1988 Gorbačovova administratíva
viedla intenzívny dialóg aj s hodnostármi najväčšej cirkvi v krajine - ruskej pravoslávnej.
Ale policajne zasiahnuť proti pokojnému zhromaždeniu veriacich sa dovtedy neodvážili ani v Čechách
či na Morave. Veď na velehradskej púti v roku 1985 - zúčastnilo sa jej aj množstvo ľudí zo
Slovenska - vypískalo zhromaždenie prítomných predstaviteľov štátu vrátane vystupujúceho českého
ministra kultúry, a polícia napriek tomu nezakročila.
Rozprášením pokojnej demonštrácie predbehla Bratislava dokonca Prahu. Palachov týždeň s
kladením vencov na Václavskom námestí a s tvrdým zákrokom tamojšej polície sa udial až o deväť
mesiacov neskôr...
Určité vysvetlenie, nie však ospravedlnenie, zásahu na Hviezdoslavovom námestí možno hľadať v
tom, že išlo o prvú pouličnú demonštráciu svojho druhu na Slovensku za 20 rokov, s čím bezpečnostné
zložky nemali žiadne skúsenosti. "Nemalo to nič spoločné s profesionálnou prácou príslušníkov Verejnej
bezpečnosti," spomína Ivan Knotek, ktorý v októbri 1988 nastúpil na post slovenského premiéra (po
Petrovi Colotkovi, ktorý odišiel do diplomatických služieb). Podľa neho "stačilo včas uzavrieť
Hviezdoslavovo námestie, nie až o 17.15 hod., a nebol by potrebný nijaký policajný zásah".
V KSS už len jej najstarší, predvojnoví členovia si vedeli predstaviť, ako vyzerá politický boj s
opozíciou v praxi. Prevažná väčšina funkcionárov štátostrany sa pre demokratický dialóg s oponentmi
vôbec nehodila, chýbala im sila argumentov. (Napokon, po celé desaťročia im stačilo argumentovať
silou.)
Pritom režim sa najviac obával zblíženia "nelegálnych náboženských štruktúr" s politickou opozíciou.
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Sviečková demonštrácia takéto spojenie predstavovala už aj tým, že okrem veriacich sa na nej zúčastnili
príslušníci ekologického hnutia, chartisti a ďalší disidenti.
Ale ako reagovali na sviečkovú manifestáciu slovenské médiá? Kým dnes informujú o protestných
zhromaždeniach v priamom prenose (a sú spravidla na strane ich účastníkov), vtedy zaryto mlčali, a to
nielen v piatok večer, ale aj v sobotu a nedeľu. Až v pondelok priniesli noviny prvé informácie - ani nie tak
správy ako komentáre, pričom nepodpísané - s propagandistickými frázami typu "provokačná akcia
nelegálnych štruktúr", "v koordinácii so zahraničnými diverznými centrálami", "pokus zneužiť náboženské
cítenie našich občanov na politické ciele"...
Zato už na druhý deň, v sobotu 26. marca, písali o manifestácii svetové denníky. Informácie mali
vďaka pohotovosti F. Vikartovského, ktorý ich posielal Antonovi Hlinkoví do Slobodnej Európy, a ten to
šíril ďalej už večer 25. marca. Samizdatový časopis Fragment K neskôr napísal, že manifestácia
preslávila Bratislavu vo svete viac ako "desať hudobných festivalov".
Politické vedenie štátu pochopilo, že treba zaradiť spiatočku. Pri návšteve kardinála Jozefu Tomku na
Slovensku prišiel na pohreb matky - prijal vysokého predstaviteľa Vatikánu minister kultúry Pavel Koyš.
Rokovali aj o dlho neriešenej otázke obsadenia voľných biskupských postov a miesta arcibiskupa
metropolitu.
Kým ešte začiatkom apríla 1988 Predsedníctvo ÚV KSČ schválilo policajný zásah v Bratislave, už o
niekoľko mesiacov začalo postoj o meniť. Zrejme aj preto, že v Moskve sa medzitým ešte viac "oteplilo".
Prezident ČSSR Gustáv Husák rozhodol o amnestii obvinených za účasť na sviečkovej manifestácii.
Mimochodom, Karol Nagy ju ako jediný odmietol, ale v odvolávacom konaní ho odsúdili iba na
podmienečný trest.
"Pokánie" otrasenej moci však prichádzalo oneskorene a len potvrdilo slabosť, ba schátranosť
odchádzajúceho režimu. "Sviečková manifestácia prebudila záujem o veci verejné u mnohých ľudí a v
tomto zmysle bola predohrou blížiaceho sa historického zlomu," tvrdí Brocka. Niečo podobné si myslí
historik Ivan Kamenec: "Táto manifestácia bola jedným z predstupňov, smerujúcich k zásadným
spoločenským zmenám, ktoré začali u nás prebiehať takmer o dva roky neskôr."
Keď už bolo po všetkom a režim padol, vlastne zrútil sa do seba, prebehlo vyšetrovanie organizátorov
i vykonávateľov zásahu proti sviečkovej demonštrácii. Všetci vrátane členov politickej komisie tvrdili, že
so zásahom nesúhlasili alebo, dokonca, že s ním nemali nič spoločné.
Niektorí kritizovali neprofesionálny postup bezpečnostných zložiek, ďalší sa odvolávali na celoštátne
centrum. "Bola to ostro sledovaná záležitosť predovšetkým z Prahy, kde bol eminentný záujem, aby sa to
neuskutočnilo," vypovedal o manifestácii Ladislav Sadovský. Jeho oddelenie na ÚV KSS zodpovedalo za
činnosť bezpečnostných orgánov na Slovensku.
Vyšetrovanie však ukázalo, že v skutočnosti bol zreteľne proti zásahu jediný človek z "pozorovateľov"
v Carltone - vtedajší minister kultúry Miroslav Válek. Nakoniec odsúdili len jedného policajného
dôstojníka, ale aj pre toho vymohli Čarnogurský s Mikloškom u prezidenta Václava Havla milosť. Ako
predstavitelia víťaznej strany sa k bývalým protivníkom zachovali veľkoryso.
Čo bola veľká chyba, myslia si pravdepodobne tí, čo dnes volajú po dokončení revolúcie. To by sa
však už asi nemohla nazývať nežnou.
--Foto:
Zábery zo zásahu proti sviečkovej manifestácii, ktoré ilustrujú tento článok, zhotovila Štátna
bezpečnosť.
Bezpečnostné zložky zásah nezvládli aj preto, že dvadsať rokov predtým nemali s podobnou
pouličnou demonštráciou žiadnu skúsenosť.
Pred budovou divadla na Hviezdoslavovom námestí sa zhromaždilo asi 3 500 ľudí. ďalšie dve tisícky
stáli v bočných uliciach.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

263. Najlepšie hodnotíme Povstanie
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(24.03.2018; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 6; Redakcia)

Z historických udalostí najpozitívnejšie vnímame Slovenské národné povstanie. Nasleduje vznik
samostatnej Slovenskej republiky. Udalostiam z novembra 1989 patrí - podľa výsledkov prieskumu - tretie
miesto.
Podľa prieskumu agentúry FOCUS, na ktorom sa zúčastnilo 1012 ľudí, vyše 60 percent opýtaných
hodnotilo Povstanie jednoznačne a skôr kladne. Výberovej vzorky sa agentúra v dňoch 7. až 13. marca
formou osobného dopytovania spýtala: Ako hodnotíte nasledujúce udalosti alebo obdobia našej histórie?
Vznik samostatnej Slovenskej republiky kladne hodnotí 59 percent ľudí, negatívne reagovalo 13
percent. V pomyselnom rebríčku tretie miesto patrí nežnej revolúcii. Pozitívne sa k nej stavia 56, záporne
13 percent opýtaných.
Pri príležitosti 30. výročia tzv. sviečkovej manifestácie, ktoré si pripomíname v nedeľu 25. marca, sa
výskum zameral aj na vnímanie tejto udalosti. Jednoznačne a skôr kladne ju hodnotí 47 percent,
jednoznačne a skôr záporne 12 percent respondentov. "Priaznivé hodnotenie prevažuje nad záporným vo
všetkých sociálnodemografických skupinách. Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a
gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení sviečkovej manifestácie neodlišujú od neveriacich, u všetkých z
nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú udalosť," konštatuje výskum.
Vysoký podiel respondentov, ktorým pojem sviečková manifestácia nič nehovorí, bol v najmladšej
vekovej skupine a medzi študentmi. Najpriaznivejší postoj k sviečkovej manifestácii zaujímajú ľudia v
mladšom strednom veku, na rozdiel od najstarších, konštatuje štúdia.
Významným faktorom je aj politické presvedčenie. "Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú
presvedčení o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne
zdržanlivejší názor zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku,"
dodáva štúdia.
--Ako hodnotíte nasledujúce udalosti alebo obdobia našej histórie?
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264. Hviezdna polhodinka Slovenska
(24.03.2018; Pravda; mut. , správy Slovensko , s. 6,7; Soňa Pacherová)

Soňa Pacherová Bratislava
Sviečkový protest pred tridsiatimi rokmi predznamenal udalosti, ktoré 17. novembra 1989 naštartovali
pád komunistického režimu. Navyše im dal formu, keďže obrovská historická zmena sa udiala nenásilne
a revolúcia mohla dostať prívlastok "nežná".
"Sviečková manifestácia bola naprosto originálnym slovenským vystúpením. Dovtedy sa všetky
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udalosti v rámci Československa odvíjali od Prahy, čo bolo logické, veď išlo o metropolu a centrum
politického života, tam sa lámal chlieb. No bratislavský protest svojím charakterom, výdržou, akú vtedy
prejavili jeho organizátori aj účastníci, pokojne prejaveným odporom, rozmerom viery, požiadavkami
náboženskej a občianskej slobody bol čisto slovenským príspevkom do procesu spoločenských zmien,"
hodnotí po rokoch jeden zo strojcov tichého protestu veriacich, bývalý disident a neskôr líder
kresťanských demokratov František Mikloško. Manifestácia sa odohrala 25. marca 1988 na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.
Myšlienka usporiadať protestný pochod zrela podľa Mikloška vo vtedajšom katolíckom disente už od
začiatku 80. rokov. Konali sa púte veriacich, podpisovali petície za prepustenie prenasledovaných, ale
najmä, kardinál František Tomášek 6. januára 1988 spustil podpisovú akciu za vymenovanie nových
biskupov na neobsadené stolce, ktorá veriacich nesmierne zjednotila.
Stále dosť málo známou je skutočnosť, že priamy impulz na to, aby sa ľudia takto organizovane
vzopreli skostnateným štátnym "aparátčikom", vnukol vtedajšiemu katolíckemu disentu hokejista Marián
Šťastný, jeden z trojice slávnych bratov, hokejových reprezentantov, v tom čase žijúci v exile. "Z Kanady
poslal Jánovi Čarnogurskému poštou obal z čokolády. Na jeho rubovej strane bola ukrytá výzva. Aby sa
25. marca, vo sviatok Zvestovania Panny Márie, usporiadali v rôznych kútoch sveta, kde žije slovenská
komunita, protestné akcie," spomína niekdajší disident Mikloško.
Zahraniční Slováci, pokračuje Mikloško, žiadali sprvu riadny priebeh demonštrácie, bežný v
demokratických krajinách. "Mali zaznieť prejavy. Mal sa rozvinúť transparent s mapou Slovenska, po
ktorej šliape rudá sovietska čižma," opisuje prípravy. No, ako dodáva, napokon sa od týchto plánov
upustilo. "Účinnejšia sa nám zdala tichá polhodinová manifestácia. Sviečky v rukách pokojných ľudí, to
bola pre políciu oveľa ťažšie uchopiteľná výzva na zásah..." hovorí dnes s úsmevom.
Stačili dva oznamy odvysielané v zahraničných, na Slovensku oficiálne zakázaných, rádiách Slobodná
Európa a Hlas Ameriky. Pravé slová povedané v pravej chvíli. Až prekvapujúco rýchlo dokázali
zmobilizovať veriacich z celého Slovenska, spomína ďalej pamätník tých dôb. Nepomohlo, že súdruhovia
dali v ten deň "pre istotu" študentom v školách voľno a do televízie nasadili krásnu filmovú Angeliku.
Mocní evidentne prepadali hystérii.
"Ráno v deň demonštrácie ma však cestou do kostola zatkli," vybavuje si Mikloško vzápätí ďalšie
podrobnosti. Takže z toho, čo sa od šiestej večer dialo "vonku", napokon nevidel vôbec nič. Nemohol sa
zaradiť medzi zhruba dve tisícky ľudí, ktorí sa na námestí zomkli vo večernom chlade a daždi so
sviečkami v rukách. Nemohol, ako oni, tušiť ustrašené pohľady vtedajších súdruhov, ktorí zásah sledovali
z blízkeho hotela Carlton. Ani čeliť obuškom, vodným delám či nájazdom policajných áut do davu, keď
zavelili na zásah. Pamätá si len, že jeho vyšetrovatelia sa tvárili ľahostajne. Snažili sa budiť dojem, že na
miesto zrazu v podstate nikto neprišiel. Všimol si však na nich, že taja značnú nervozitu. Jeden dokonca
ironicky poznamenal, že "nás pápež iste vyznamená".
Po 48 hodinách ho z cely predbežného zadržania prepustili. "Keď ma viedli po dvore na Februárke
(bývalé centrum ŠtB na Ulici Februárového víťazstva, dnes sídlo Prezídia Policajného zboru na
Račianskej ulici - pozn. red.), ešte som nevedel, či idem sedieť do Justičného, alebo ma pošlú domov,"
spomína. Nakoniec mu otvorili bránu a pustili ho preč. Nevylučuje, že tomu predchádzal aj "zásah z
Prahy". Šéf KSČ Miloš Jakeš vraj vtedy potreboval zahladiť iný incident. V tom čase totiž boli na
hraniciach s Rakúskom, v práve vytvorenom "perestrojkovom pásme dôvery", obuškami zbití niekoľkí
britskí novinári.
"Hoci som sa dostal von, stále som nemal tušenia, ako to vlastne dopadlo," opisuje ďalej Mikloško.
"No keď ma pred domom zbadali susedia, hneď mi nadšene zvestovali: Ferko, to bola svetová vec!"
zdôrazní. Naplno sa však do dramatickej atmosféry manifestácie dokázal vžiť až vtedy, keď si už po roku
1989 pozrel pamätný záznam, ktorý z nej urobili "eštebáci". A netají, že ho príjemne mrazilo, keď sa o
akcii zmienil aj americký prezident George Bush, keď v roku 2005 rečnil na rovnakom bratislavskom
námestí. Alebo nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, keď kedysi, ešte ako minister zahraničných
vecí, pri návšteve Bratislavy vyhlásil: "Tu sa to zapálilo!" Aj dnes, na okrúhle výročie "sviečkovej", je
Mikloško presvedčený: "Môžeme byť hrdí na túto udalosť. Bola to naozaj hviezdna polhodinka
Slovenska!"
--Foto:
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František Mikloško. jeden z organizátorov sviečkovej manifestácie.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

265. PRIPOMÍNAME SI
(24.03.2018; Slovenské národné noviny; č. 12, ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ , s. 12; jč)

24. marca
- v roku 1898 sa v Bošáci narodil banský staviteľ a pedagóg Ing. Juraj Krajčovič (120. výročie), prvý
riaditeľ banskoštiavnickej chemickej priemyslovky; padol v SNP
- osemdesiatpäť rokov by mal hudobný skladateľ spätý so začiatkom elektroakustickej tvorby na
Slovensku Jozef Malovec (1833 - 1998)
25. marca
- pred sto päťdesiatimi rokmi predstavitelia politického hnutia Nová škola slovenská založili
Demokratický spolok Slovenský národ (1868), ktorý pripravil najväčšiu kampaň medzi Slovákmi v
Uhorsku - získal sedemdesiattisíc podpisov za zriadenie slovenských stredných škôl
- tridsiate výročie (1988) prvého verejného vystúpenia jednoduchých ľudí proti komunistickému režimu
v čase normalizácie - sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorú vodnými
delami a polievacími autami rozohnali Pohotovostné jednotky Verejnej bezpečnosti
- pred desiatimi rokmi v obci Mlynky v Maďarsku vysťahovali zo Slovenského domu slovenskú
samosprávu a kultúrne stredisko, pred piatimi rokmi premiéri oboch krajín otvorili nový moderný
Slovenský dom vybudovaný svojpomocou pilíšskych Slovákov a z maďarských i zo slovenských štátnych
príspevkov
26. marca
- pred päťdesiatimi piatimi rokmi umrel v Palúdzke akad. mal. Peter Július Kern (1881 - 1963),
neopakovateľný tatranský krajinár
27. marca
- osemdesiatpäť rokov (1933), čo čs. parlament odpovedal na sociálne nepokoje zákonom o karteloch
a monopoloch; v ČSR bolo vtedy osemstodvadsať kartelov
- tridsiate piate výročie násilného prepadu tajných františkánskych komunít v celej republike (1983)
28. marca
- v roku 1848 sa v Liptovskom Mikuláši zišli zástupcovia miest a obcí, žiadali účasť dedín a mešťanov
na verejnej správe, rokovanie v slovenčine a národné práva v školstve, súdnictve a administratíve,
Slovenské národné noviny označili udalosť za dovtedy najpamätnejší deň slovenských dejín; 170. výročie
- pred sedemdesiatimi piatimi rokmi slovenskí katolícki biskupi vydali Pastiersky list, v ktorom odsúdili
protižidovské opatrenia vlády (1943)
- pred dvadsiatimi piatimi rokmi (1993) snem HZDS opäť zvolil za svojho predsedu Vladimíra Mečiara,
jeho protikandidát Milan Kňažko na protest vystúpil z hnutia
- životné jubileum má spisovateľka a novinárka Oľga Feldeková
29. marca
- osemdesiatku oslavuje svetový džezový trubkár Laco Déczy
- uplynie dvadsaťpäť rokov, čo umrel filmový režisér čs. "novej vlny" Štefan Uher (1930 - 1993), autor
filmu Slnko v sieti
30. marca
- v roku 1990 vznikla Stála konferencia slovenskej inteligencie Korene s cieľom oživiť túžbu Slovákov
po samostatnosti a dosiahnuť štátnu suverenitu
(jč)
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266. ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
(24.03.2018; Slovenské národné noviny; č. 12, ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ , s. 12; se)

V deviatom čísle SNN sme sa v našom kvíze pýtali, kedy sa v niekdajšom socialistickom FZ ČSFR
uskutočnilo rozhodujúce hlasovanie o rozdelení spoločného štátu Slovákov a Čechov na dve samostatné
republiky? Správna odpoveď: 25. novembra 1992.
Naše ceny poputujú: Ľubomírovi Hradskému do Ľubochne, Františkovi Sopkovi do Komjatíc a Anne
Zajacovej do Bratislavy. Výhercom blahoželáme!
V dnešnej otázke sa vrátime ešte k min ulotýždňovému vydaniu SNN, v ktorom sme na prvej strane
pripomenuli 30. výročie tzv. Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Na ktorom námestí sa vtedy veriaci
zhromaždili?
Svoje odpovede posielajte na redakčnú adresu, ktorú nájdete v tiráži týchto novín, našej
administrátorke pani Ľubici Rišiaňovej do konca tohto mesiaca. (se)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

267. R. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 08:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Profesor Róbert Letz objasnil, že tzv. tajná cirkev vznikla v dôsledku obrovského tlaku komunistického
režimu na katolícku cirkev po roku 1948.
Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia v Bratislave preukázala potenciál i
organizovanosť, ktorú v boji proti komunizmu dosiahla tzv. tajná alebo podzemná cirkev. "Práve tento
hlavný disidentský prúd na Slovensku stál aj za organizáciou zhromaždenia, od ktorého 25. marca
uplynie presne 30 rokov," pripomenul vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave, profesor Róbert Letz.
Objasnil, že tzv. tajná cirkev vznikla v dôsledku obrovského tlaku komunistického režimu na katolícku
cirkev po roku 1948. Pripomenul, že cirkev bola úplne podriadená štátu, ktorý rozhodoval dokonca o tom,
kto sa stane kňazom a či vôbec môže slúžiť ako kňaz. "Viacerí veriaci sa pokúsili žiť život viery bez
takejto kontroly. Bolo to riskantné a chápané ako protištátna činnosť, no bolo to aj o osobnej odvahe, žiť
kresťanský ideál aj napriek prenasledovaniu," uviedol Letz.
Poukázal na to, že cirkev v ilegalite udržiavala rehoľné spoločenstvá, ktoré nemohli oficiálne pôsobiť,
ukrývala tiež prenasledovaných kňazov a laikov, vydávala rôzne samizdatové diela. "Na Slovensku bola
živá viera aj počas socializmu, a preto sa tzv. tajná cirkev stala alternatívou voči oficiálnej ideológii
marxizmu-leninizmu. Bola nádejou na prežitie a na zmenu, a to aj pre mladú generáciu, ako sa ukázalo v
70. a 80. rokoch," skonštatoval Letz.
Upozornil zároveň, že na Slovensku existoval aj občiansky disent. "Bol síce slabší a menej rozvinutý,
no medzi ním a kresťanským disentom nedochádzalo k nejakým zásadným sporom. Vo viac
sekularizovanom českom prostredí bola situácia opačná. Tam dominoval občiansky disent a kresťanský
bol slabší," pripomenul historik.
Prečítajte si aj:
HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Š. Poláka
Sviečkovou manifestáciou ľudia poukázali na náboženské a ľudské práva
ROZHOVOR S FRANTIŠKOM MIKLOŠKOM: Žijeme v roku nádeje
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http://www.teraz.sk/slovensko/r-letz-svieckova-manifestacia-potvrdila/315663-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

268. Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 09:25, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí.
Bratislava 24. marca (TASR) - Študenti dostali voľno a v televízii dávali Angeliku. Aj takto sa
komunistický režim snažil zabrániť masovej účasti na Sviečkovej manifestácii. Napriek tomu sa o nej
mnohí mladí ľudia dozvedeli a niektorí sa na nej zúčastnili.
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký
pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu.
"Možno to bude znieť hlúpo a neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať,
lebo v tomto období sme sa s kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké
riziko. Opatrenia, ktoré režim urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale
nemyslím si, že by to malo vplyv na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie.
A vysielanie Angeliky v televízii, to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu.
Samozrejme, keď sa začal policajný zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal
Martin Ciel pre TASR.
Dodnes sa zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu
pokyny. Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton. "Tu je gama dva,
gama dva, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem
smerom na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!" zneli dnes už známe
policajné rozkazy.
Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie
Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. O tom, že sa manifestácia bude konať, v rodine
vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia. Ako
neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie. "Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján
Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň
demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie. Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo
recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu
sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v
obave, aby som nešla takisto pred Justičný palác, kde sa pravidelne demonštrovalo."
Vtedy devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma,
pod Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy. Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7.
júla 1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda. Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich.
"Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril a
Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal som šestnásť rokov a prvý raz som zažil takéto
otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už ako študent v Bratislave prežíval všetky udalosti
spojené s Novembrom '89," uviedol Miroslav Kocúr.
Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí. Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal: "Ani vo
sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť. Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal som inú
skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu Niekoľko
viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na Sviečkovej
demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v dohľadnom čase skončiť."
Prečítajte si aj:
R. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
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HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
Sviečkovou manifestáciou ľudia poukázali na náboženské a ľudské práva
ROZHOVOR S FRANTIŠKOM MIKLOŠKOM: Žijeme v roku nádeje
http://www.teraz.sk/slovensko/rezim-sa-branil-vodnymi-delami-a-angelik/315673-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

269. Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 11:25, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Veľa ľudí bolo surovo zbitých. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zadržali 141 osôb, z 13
boli zahraniční novinári.
Bratislava 24. marca (TASR) - Vyše tisíc príslušníkov bezpečnosti, ktorí boli nasadení proti pokojnému
zhromaždeniu na Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 v Bratislave, zasiahlo proti účastníkom
tichého protestu naozaj tvrdo. "Veľa ľudí bolo surovo zbitých. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti
(ZNB) zadržali 141 osôb, z 13 boli zahraniční novinári," uviedol vedúci katedry histórie na Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Róbert Letz. "Mnohí z nich prežili vyšetrovanie v noci z 25. na
26. marca 1988 u povestných Dvoch levov," dodal.
Historik ďalej pripomenul, že za účasť na manifestácii oznámila bezpečnosť 77 občanov na
Obvodnom národnom výbore (ObNV) Bratislava I. pre priestupok narušenia verejného poriadku, 33
občanom uložil správny orgán pokutu do výšky 500 Kčs.
Súdny postih účastníkov manifestácie patril do kompetencie Obvodného súdu Bratislava I., ktorý vydal
v septembri 1988 v 17 prípadoch trestné rozkazy. "Z nich desiatim osobám vymeral pokutu 2000 Kčs, 4
osoby odsúdil na podmienečný trest a 3 osoby odsúdil na 2 mesiace nepodmienečne," spresnil historik.
Určenú pokutu zaplatili tri osoby, 14 odsúdených však podalo odpor voči rozhodnutiu súdu. "Obvodný
súd Bratislava I. bol tak povinný nariadiť verejné pojednávania," vysvetlil Letz. Prvé sa konali 17. októbra
1988.
"Súd potvrdil rozhodnutie trestného príkazu o zaplatení pokuty 2000 Kčs. Odsúdení boli Bernadeta
Otrubová, Martin Pavličko, Štefan Tomašovič, Stanislav Kopček a Ľudmila Heribanová. Tých omilostila až
amnestia, ktorú pri príležitosti 70. výročia vzniku ČSR udelil prezident Gustáv Husák," uviedol historik.
Amnestia sa však nevzťahovala na odsúdeného Jiřího Fajmona z Liberca, a to z dôvodu, že bol v roku
1985 odsúdený za poburovanie. "Fajmon bol preto odsúdený 27. 1. 1989 na dva mesiace väzenia
nepodmienečne, čo 2. 3. 1989 potvrdilo odvolávacie súdne pojednávanie," pripomenul profesor Letz.
Prečítajte si aj:
Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
R. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
Dubovský: Sviečkovú manifestáciu zmobilizovala vražda kňaza Š. Poláka
http://www.teraz.sk/slovensko/ucastnikov-svieckovej-manifestacie-odsud/315688-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

270. Na Hviezdoslavovom námestí priblížia priebeh Sviečkovej
manifestácie
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)
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Rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie je jedným z viacerých víkendových podujatí, ktoré sa
uskutočnia pri príležitosti 30. výročia najväčšieho verejného protestu proti komunistickému režimu.
Bratislava 24. marca (TASR) - Na Hviezdoslavovo námestie sa v sobotu (24.3.) popoludní vráti
Sviečková manifestácia. Tentoraz však pôjde iba o rekonštrukciu reálnych udalostí, ktoré sa v centre
Bratislavy odohrali pred tridsiatimi rokmi, 25. marca 1988. "Pôjde o komentované scénické priblíženie
toho, čo sa tam vtedy dialo," uviedol divadelný režisér Kamil Žiška, ktorý je jedným z tvorcov
predstavenia, začínajúceho sa o 15.30 h.
"Chceme naznačiť to, čomu boli ľudia prichádzajúci na toto zhromaždenie vystavení, či už to boli
psychologické nátlaky, provokácie, alebo priame osobné konfrontácie," uviedol Žiška. Predstavenie chce
podľa jeho slov i zvýrazniť odvahu ľudí, ktorí sa na Sviečkovej manifestácii zúčastnili, hoci museli rátať
s pravdepodobným postihom v zamestnaní či škole. Atmosféru daždivého 25. marca 1988 dotvoria podľa
jeho slov dobové prvky. "Budú tam aktéri v uniformách, ktoré nosili príslušníci Zboru národnej
bezpečnosti (ZNB), taktiež i autá, ktoré bezpečnostné zložky používali," uviedol.
Predstavenie, približujúce policajný zásah proti sviečkovému zhromaždeniu, berie Žiška ako určité
pokračovanie v podobných témach, ktorými sa už zaoberal ako divadelný režisér. Spomenul napríklad
predstavenie Nepolepšený svätec, ktoré na pôde Slovenského národného divadla (SND) priblížilo
osobnosť Silvestra Krčméryho, jedného z predstaviteľov tzv. tajnej cirkvi. Práve tá, ako najrelevantnejšia
protikomunistická opozícia na Slovensku, stála i za organizáciou Sviečkovej manifestácie.
Rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie je jedným z viacerých víkendových podujatí, ktoré sa
uskutočnia pri príležitosti 30. výročia najväčšieho verejného protestu proti vládnucemu komunistickému
režimu po roku 1968 na Slovensku. Medzi sprievodnými podujatiami sú spomienkové stretnutia, diskusia
s historikom i modlitebné zhromaždenie. Séria týchto podujatí vyvrcholí v nedeľu (25.3.) o 19.00 h
slávnostným koncertom v Slovenskej filharmónii.
Prečítajte si aj:
Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom
Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
R. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
Sviečkovú manifestáciu pripomenie tematický materiál Odvaha sviec
Iniciátorom Sviečkovej manifestácie bol bývalý hokejista M. Šťastný
http://www.teraz.sk/slovensko/na-hviezdoslavovom-namesti-priblizia-pri/315695-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

271. Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:00, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Zhromaždenie sa stalo prvým verejným vystúpením po protestoch z rokov 1968 a 1969 proti okupácii
ČSSR vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy.
Bratislava 24. marca (TASR) - Priamo na Hviezdoslavovo námestie sa na Sviečkovú manifestáciu
25. marca 1988 dostalo približne tri tisíc ľudí, ďalšie tisícky boli v uliciach v okolí. "Podľa historicky
relevantných záznamov prišlo na zhromaždenie približne desaťtisíc ľudí," priblížil vedúci katedry histórie
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK) Róbert Letz.
Pripomenul, že zhromaždenie sa stalo prvým verejným vystúpením po protestoch z rokov 1968 a 1969
proti okupácii ČSSR vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy. "Vzhľadom na posolstvo, ktoré
proklamovalo náboženské a občianske slobody, teda práve to, čo komunistický režim obmedzoval, sa
účasť na tomto zhromaždení stala pre režim doslova otázkou života a smrti," zdôraznil Letz. Ako doplnil,
"hralo sa na to", aby sa na Hviezdoslavovo námestie dostalo čo najmenej ľudí.
Opatrenia sa týkali uzavretia námestia, zvýšenej kontroly policajných zložiek, ale aj obmedzení a
kontroly dopravy do Bratislavy, v obmedzenom režime premávala aj MHD. Na školách učitelia
vysvetľovali vysokoškolákom a stredoškolákom, aby nešli na zhromaždenie. "V televízii sa dokonca
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objavil film Angelika, ktorý mal tiež odlákať od účasti," uviedol zaujímavosť Letz.
Historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa (ÚPN) si ako osobný účastník zhromaždenia
pamätá, že prichádzajúcich ľudí zastavovali tzv. presvedčovacie skupiny, ktoré ich odhovárali od účasti, v
blízkosti námestia boli tiež policajné zátarasy, preto sa všetci nedostali až priamo naň.
Po tom, čo sa začali o 18.00 h zapaľovať sviečky, prišlo i k osobnej konfrontácii. "Policajti ľuďom začali
vyrážať z rúk sviečky, kropiace vozidlá mestského podniku technických služieb polievali ľudí vodou.
Napokon sa z ampliónu ozvala výzva, aby sa zhromaždení rozišli," spomína Dubovský, v tom čase
vysokoškolák. "Postup policajtov sa zostroval, snažili sa masy rozptýliť. Policajné žiguliaky brzdili pár
centimetrov od ľudí, policajné psy dorážali na ľudí, miestami to vyzeralo naozaj hrozivo," priznal.
Policajtov bolo podľa údajov na mieste približne 1200, teda oveľa menej oproti zhromaždeným občanom.
Sprvoti sa im preto ani nedarilo dav vytláčať. "Museli preto použiť aj pohotovostný oddiel, podobný, aký
zasahoval o rok a pol neskôr aj proti študentom v Prahe, a napokon aj vodné delá," pripomenul.
"Touto akciou sa prejavila osobná statočnosť ľudí, konfrontovaných s otvoreným násilím," skonštatoval
Letz. "Tí, ktorí na zhromaždenie prišli, tam mierili s vedomím, že budú musieť vyjsť z anonymity a môžu
sa stať nielen na samotnej akcii, ale aj po nej terčom represií," dodal Dubovský.
Po manifestácii bolo podľa záznamov predvedených na políciu viac ako 140 osôb. Mnohých čakali
napomenutia či finančné pokuty. Padli však i tresty väzenia.
http://www.teraz.sk/slovensko/letz-komunisti-sa-snazili-od-manifestest/315699-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

272. Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:24, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Podľa historika Neupaeura význam sviečkovej manifestácie priznali aj samotní východonemeckí
komunisti v jednom zo zachovaných interview.
Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia v roku 1988 v Bratislave neovplyvnila iba
porážku komunistického režimu v bývalom Československu. O tejto udalosti ako impulze pre ďalší vývoj
sa hovorí aj v prípade udalostí v bývalej Nemeckej demokratickej republike. "Bratislavský Veľký piatok
mal byť inšpiráciou pre pád Berlínskeho múru," pripomenul historik František Neupaeur.
Odvoláva sa i na slová súčasného nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmaiera, ktorý poukázal
na význam bratislavského zhromaždenia pre znovuzjednotenie Nemecka. "Chcem to povedať nahlas a
jasne: Zjednotenie Nemecka by nebolo možné bez slovenských ľudí a ľudí východnej Európy! V marci
1988 ľudia v Bratislave zapálili sviečky a svetlo týchto sviečok sa rozšírilo do celej východnej Európy!"
uviedol Steinmaier.
Podľa Neupaeura význam sviečkovej manifestácie priznali aj samotní východonemeckí komunisti v
jednom zo zachovaných interview. "Hovoria tam o tom, že si nemysleli, že ich porazia so sviečkami v
rukách," dodal Neupauer. Pripomenul, že podľa vzoru Sviečkovej manifestácie sa podobné podujatie
uskutočnilo v Lipsku v októbri 1989, mesiac predtým, ako prišiel pád Berlínskeho múru.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie zavíta na Slovensko i bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck. "Spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom položia vence k
Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30.
výročia tejto významnej udalosti," uviedla Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta
SR.
http://www.teraz.sk/slovensko/historik-svieckovej-manifestacii-sa/315705-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

273. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 14:16, s. -; TASR, Jaroslav Taldík)

Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených
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historických míľnikov.
Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia, od ktorej uplynie 25. marca 30 rokov, sa
zapísala do vedomia verejnosti. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied
(SAV) a Inštitútu pre verejné otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti
našich dejín. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. až 13. marca 2018 formou osobného
dopytovania na vzorke 1012 respondentov.
Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených
historických míľnikov - za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup
SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR. Ako jednoznačne a skôr kladnú udalosť ju hodnotí 47
percent občanov, ako rovnako kladnú ako zápornú 28 percent a ako jednoznačne a skôr zápornú 12
percent. Stanovisko nevie zaujať 13 percent opýtaných.
Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatka prevažuje nad záporným vo všetkých
sociálno-demografických skupinách - u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí
všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska.
Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení Sviečkovej
manifestácie neodlišujú od neveriacich: u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú
udalosť. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým prvým je odlišná schopnosť zaujať
hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov, ktorým pojem "Sviečková
manifestácia" nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 percent) a medzi študentmi (25
percent).
Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 percent), na rozdiel od najstarších (41
percent); podnikatelia a živnostníci (70 percent) v kontraste k nezamestnaným (35 percent); obyvatelia
Trnavského kraja (65 percent) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 percent).
Významným faktorom je politické presvedčenie. Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení
o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor
zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba
jeho menšie zmeny. Najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo
treba meniť vôbec nič.
S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán.
Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch
prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak, u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci
ostatných strán - Most-Híd, KDH, Sme Rodina a SNS - sa umiestňujú uprostred.
http://www.teraz.sk/slovensko/prieskum-svieckova-manifestacia-sa-z/315714-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

274. Autá, obušky a zatýkanie. Ľudia si pripomenuli Sviečkovú
manifestáciu
(24.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí naháňali autá ozbrojených zložiek ľudí, ktorí sa pokojne
modlili, zneli výzvy na ukončenie zhromaždenia a v zálohe bolo pripravené aj kropiace vozidlo. V
predvečer 30. výročia Sviečkovej manifestácie si jej atmosféru pripomenuli inscenáciou udalostí z
marca 1988.
Na Hviezdoslavovo námestie sa v sobotu popoludní vrátila Sviečková manifestácia. Tentoraz však
išlo iba o rekonštrukciu reálnych udalostí, ktoré sa v centre Bratislavy odohrali pred tridsiatimi rokmi, 25.
marca 1988.
10fotografíí v galérii
Zdroj - SITA/Martin Medňanský
10 fotografií v galérii
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Rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie je jedným z viacerých víkendových podujatí, ktoré sa
uskutočnia pri príležitosti 30. výročia najväčšieho verejného protestu proti vládnucemu komunistickému
režimu po roku 1968 na Slovensku. Medzi sprievodnými podujatiami sú spomienkové stretnutia, diskusia
s historikom i modlitebné zhromaždenie. Séria týchto podujatí vyvrcholí v nedeľu o 19.00 h slávnostným
koncertom v Slovenskej filharmónii.
https://www.ta3.com/clanok/1124597/auta-obusky-a-zatykanie-ludia-si-pripomenuli-svieckovu-manifestaci
u.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

275. V Bratislave si pripomenuli Sviečkovú manifestáciu
(24.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

Množstvo ľudí si v hlavnom meste pripomenuli udalosti Sviečkovej manifestácie. Pred 30 rokmi sa
bratislavské Hviezdoslavovo námestie zaplnilo ľuďmi, ktorí žiadali slobodu. S horiacimi sviečkami volali
po náboženskej, aj občianskej slobode.
https://www.ta3.com/clanok/1124554/v-bratislave-si-pripomenuli-svieckovu-manifestaciu.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

276. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Sviečková manifestácia, od ktorej uplynie 25. marca 30 rokov, sa zapísala do vedomia verejnosti.
Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Inštitútu pre verejné
otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti našich dejín. Zber údajov
realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. až 13. marca 2018 formou osobného dopytovania na vzorke
1012 respondentov.
Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených
historických míľnikov za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup SR
do Európskej únie a obdobie prvej ČSR. Ako jednoznačne a skôr kladnú udalosť ju hodnotí 47 percent
občanov, ako rovnako kladnú ako zápornú 28 percent a ako jednoznačne a skôr zápornú 12 percent.
Stanovisko nevie zaujať 13 percent opýtaných.
Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatka prevažuje nad záporným vo všetkých
sociálno-demografických skupinách u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí
všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska.
Veriaci aj neveriaci: je to kladná udalosť
Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení Sviečkovej
manifestácie neodlišujú od neveriacich: u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú
udalosť. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým prvým je odlišná schopnosť zaujať
hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov, ktorým pojem "Sviečková
manifestácia" nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 percent) a medzi študentmi (25
percent).
Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 percent), na rozdiel od najstarších (41
percent); podnikatelia a živnostníci (70 percent) v kontraste k nezamestnaným (35 percent); obyvatelia
Trnavského kraja (65 percent) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 percent).
Odporcovia bývalého režimu ju vnímajú priaznivejšie
Významným faktorom je politické presvedčenie. Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení
o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor
zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba
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jeho menšie zmeny. Najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo
treba meniť vôbec nič.
S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán.
Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch
prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak, u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci
ostatných strán Most-Híd, KDH, Sme Rodina a SNS sa umiestňujú uprostred.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463537-prieskum-svieckova-manifestacia-sa-zapisala-do-vedomi
a-verejnosti/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

277. Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
(24.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Študenti dostali voľno a v televízii dávali Angeliku. Aj takto sa komunistický režim snažil zabrániť
masovej účasti na Sviečkovej manifestácii. Napriek tomu sa o nej mnohí mladí ľudia dozvedeli a
niektorí sa na nej zúčastnili.
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký
pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu. "Možno to bude znieť hlúpo a
neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať, lebo v tomto období sme sa s
kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké riziko. Opatrenia, ktoré režim
urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale nemyslím si, že by to malo vplyv
na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie. A vysielanie Angeliky v televízii,
to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu. Samozrejme, keď sa začal policajný
zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal Martin Ciel pre TASR. Dodnes sa
zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu pokyny.
Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton. "Tu je gama dva, gama dva,
veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem smerom
na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!" zneli dnes už známe policajné
rozkazy. Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej
kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. O tom, že sa manifestácia bude konať, v
rodine vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia.
Ako neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie. "Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján
Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň
demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie. Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo
recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu
sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v
obave, aby som nešla takisto pred Justičný palác, kde sa pravidelne demonštrovalo." Vtedy
devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma, pod
Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy. Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7.
júla 1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda. Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich.
"Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril a
Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal som šestnásť rokov a prvý raz som zažil takéto
otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už ako študent v Bratislave prežíval všetky udalosti
spojené s Novembrom &#39;89," uviedol Miroslav Kocúr. Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková
manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal, že komunistický režim v krátkom čase skončí.
Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal: "Ani vo sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť.
Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal som inú skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď
sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu Niekoľko viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia
stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na Sviečkovej demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v
dohľadnom čase skončiť."
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https://www.postoj.sk/31812/rezim-sa-branil-vodnymi-delami-a-angelikou
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

278. Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili k peňažným trestom i
väzeniu
(24.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Vyše tisíc príslušníkov bezpečnosti, ktorí boli nasadení proti pokojnému zhromaždeniu na Sviečkovej
manifestácii 25. marca 1988 v Bratislave, zasiahlo proti účastníkom tichého protestu naozaj tvrdo. "Veľa
ľudí bolo surovo zbitých. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zadržali 141 osôb, z 13 boli
zahraniční novinári," uviedol vedúci katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave Róbert Letz. "Mnohí z nich prežili vyšetrovanie v noci z 25. na 26. marca 1988 u povestných
Dvoch levov," dodal.
Historik ďalej pripomenul, že za účasť na manifestácii oznámila bezpečnosť 77 občanov na
Obvodnom národnom výbore (ObNV) Bratislava I. pre priestupok narušenia verejného poriadku, 33
občanom uložil správny orgán pokutu do výšky 500 Kčs. Súdny postih účastníkov manifestácie patril do
kompetencie Obvodného súdu Bratislava I., ktorý vydal v septembri 1988 v 17 prípadoch trestné rozkazy.
"Z nich desiatim osobám vymeral pokutu 2000 Kčs, 4 osoby odsúdil na podmienečný trest a 3 osoby
odsúdil na 2 mesiace nepodmienečne," spresnil historik. Určenú pokutu zaplatili tri osoby, 14 odsúdených
však podalo odpor voči rozhodnutiu súdu. "Obvodný súd Bratislava I. bol tak povinný nariadiť verejné
pojednávania," vysvetlil Letz. Prvé sa konali 17. októbra 1988. "Súd potvrdil rozhodnutie trestného
príkazu o zaplatení pokuty 2000 Kčs. Odsúdení boli Bernadeta Otrubová, Martin Pavličko, Štefan
Tomašovič, Stanislav Kopček a Ľudmila Heribanová. Tých omilostila až amnestia, ktorú pri príležitosti 70.
výročia vzniku ČSR udelil prezident Gustáv Husák," uviedol historik. Amnestia sa však nevzťahovala na
odsúdeného Jiřího Fajmona z Liberca, a to z dôvodu, že bol v roku 1985 odsúdený za poburovanie.
"Fajmon bol preto odsúdený 27. 1. 1989 na dva mesiace väzenia nepodmienečne, čo 2. 3. 1989 potvrdilo
odvolávacie súdne pojednávanie," pripomenul profesor Letz.
https://www.postoj.sk/31811/ucastnikov-svieckovej-manifestacie-odsudili-k-penaznym-trestom-i-vaezeniu
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

279. KDH pred výročím Sviečkovej manifestácie žiada vládu o
zabezpečenie dodržiavania slobôd ľudí
(24.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Predseda KDH Alojz Hlina.
BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) - KDH žiada vládu, aby dnes zabezpečila dodržiavanie
politických, občianskych a náboženských slobôd všetkých ľudí na Slovensku.
Vyzýva na to pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktoré si Slovensko pripomenie v
nedeľu 25. marca. Agentúre SITA vyhlásenie KDH k 30. výročiu sviečkovej manifestácie poskytol
Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.
Sviečková manifestácia bol jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči
komunistickému režimu v bývalom Československu. Pri tejto príležitosti kresťanskí demokrati žiadajú
"dôsledné vyšetrenie a objasnenie vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice, ako aj ochranu
slobody slova pre ďalších novinárov, ktorí sú dnes súdne stíhaní za to, že si robia svoju prácu. Aby sa
ľudia mohli na Slovensku cítiť bezpečne a slobodne".
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https://www.webnoviny.sk/kdh-pred-vyrocim-svieckovej-manifestacie-ziada-vladu-o-zabezpecenie-dodrzia
vania-slobod-ludi/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

280. Profesor Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej
cirkvi
(24.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TASR; ml ))

<p>Profesor Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi P:3, 24. 03. 2018
10:00, DOM Bratislava 24. marca (TK KBS/TASR) Sviečková manifestácia v Bratislave preukázala
potenciál i organizovanosť, ktorú v boji proti komunizmu dosiahla tzv. tajná alebo podzemná cirkev.
"Práve tento hlavný disidentský prúd na Slovensku stál aj za organizáciou zhromaždenia, od ktorého 25.
marca uplynie presne 30 rokov," pripomenul vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave, profesor Róbert Letz. Objasnil, že tzv. tajná cirkev vznikla v dôsledku
obrovského tlaku komunistického režimu na katolícku cirkev po roku 1948. Pripomenul, že cirkev bola
úplne podriadená štátu, ktorý rozhodoval dokonca o tom, kto sa stane kňazom a či vôbec môže slúžiť ako
kňaz. "Viacerí veriaci sa pokúsili žiť život viery bez takejto kontroly. Bolo to riskantné a chápané ako
protištátna činnosť, no bolo to aj o osobnej odvahe, žiť kresťanský ideál aj napriek prenasledovaniu,"
uviedol Letz. Poukázal na to, že cirkev v ilegalite udržiavala rehoľné spoločenstvá, ktoré nemohli oficiálne
pôsobiť, ukrývala tiež prenasledovaných kňazov a laikov, vydávala rôzne samizdatové diela. "Na
Slovensku bola živá viera aj počas socializmu, a preto sa tzv. tajná cirkev stala alternatívou voči oficiálnej
ideológii marxizmu-leninizmu. Bola nádejou na prežitie a na zmenu, a to aj pre mladú generáciu, ako sa
ukázalo v 70. a 80. rokoch," skonštatoval Letz. Upozornil zároveň, že na Slovensku existoval aj občiansky
disent. "Bol síce slabší a menej rozvinutý, no medzi ním a kresťanským disentom nedochádzalo k
nejakým zásadným sporom. Vo viac sekularizovanom českom prostredí bola situácia opačná. Tam
dominoval občiansky disent a kresťanský bol slabší," pripomenul historik. - Priamo na Hviezdoslavovo
námestie sa na Sviečkovú manifestáciu 25. marca 1988 dostalo podľa historika približne tri tisíc ľudí,
ďalšie tisícky boli v uliciach v okolí. "Podľa historicky relevantných záznamov prišlo na zhromaždenie
približne desaťtisíc ľudí," priblížil Róbert Letz, vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského (UK) v Bratislave. Pripomenul, že zhromaždenie sa stalo prvým verejným vystúpením po
protestoch z rokov 1968 a 1969 proti okupácii ČSSR vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy.
"Vzhľadom na posolstvo, ktoré proklamovalo náboženské a občianske slobody, teda práve to, čo
komunistický režim obmedzoval, sa účasť na tomto zhromaždení stala pre režim doslova otázkou života a
smrti," zdôraznil Letz. Ako doplnil, "hralo sa na to", aby sa na Hviezdoslavovo námestie dostalo čo
najmenej ľudí. Opatrenia sa týkali uzavretia námestia, zvýšenej kontroly policajných zložiek, ale aj
obmedzení a kontroly dopravy do Bratislavy, v obmedzenom režime premávala aj MHD. Na školách
učitelia vysvetľovali vysokoškolákom a stredoškolákom, aby nešli na zhromaždenie. "V televízii sa
dokonca objavil film Angelika, ktorý mal tiež odlákať od účasti," uviedol zaujímavosť Letz. Historik Patrik
Dubovský z Ústavu pamäti národa (ÚPN) si ako osobný účastník zhromaždenia pamätá, že
prichádzajúcich ľudí zastavovali tzv. presvedčovacie skupiny, ktoré ich odhovárali od účasti, v blízkosti
námestia boli tiež policajné zátarasy, preto sa všetci nedostali až priamo naň. Po tom, čo sa začali o
18.00 h zapaľovať sviečky, prišlo i k osobnej konfrontácii. "Policajti ľuďom začali vyrážať z rúk sviečky,
kropiace vozidlá mestského podniku technických služieb polievali ľudí vodou. Napokon sa z ampliónu
ozvala výzva, aby sa zhromaždení rozišli," spomína Dubovský, v tom čase vysokoškolák. "Postup
policajtov sa zostroval, snažili sa masy rozptýliť. Policajné žiguliaky brzdili pár centimetrov od ľudí,
policajné psy dorážali na ľudí, miestami to vyzeralo naozaj hrozivo," priznal. Policajtov bolo podľa údajov
na mieste približne 1200, teda oveľa menej oproti zhromaždeným občanom. Sprvoti sa im preto ani
nedarilo dav vytláčať. "Museli preto použiť aj pohotovostný oddiel, podobný, aký zasahoval o rok a pol
neskôr aj proti študentom v Prahe, a napokon aj vodné delá," pripomenul. "Touto akciou sa prejavila
osobná statočnosť ľudí, konfrontovaných s otvoreným násilím," skonštatoval Letz. "Tí, ktorí na
zhromaždenie prišli, tam mierili s vedomím, že budú musieť vyjsť z anonymity a môžu sa stať nielen na
samotnej akcii, ale aj po nej terčom represií," dodal Dubovský. Po manifestácii bolo podľa záznamov
predvedených na políciu viac ako 140 osôb. Mnohých čakali napomenutia či finančné pokuty. Padli však i
tresty väzenia. - Vyše tisíc príslušníkov bezpečnosti, ktorí boli nasadení proti pokojnému zhromaždeniu
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na Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 v Bratislave, zasiahlo proti účastníkom tichého protestu
naozaj tvrdo. "Veľa ľudí bolo surovo zbitých. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zadržali 141
osôb, z 13 boli zahraniční novinári," uviedol vedúci katedry histórie na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave Róbert Letz. "Mnohí z nich prežili vyšetrovanie v noci z 25. na 26. marca 1988
u povestných Dvoch levov," dodal. Historik ďalej pripomenul, že za účasť na manifestácii oznámila
bezpečnosť 77 občanov na Obvodnom národnom výbore (ObNV) Bratislava I. pre priestupok narušenia
verejného poriadku, 33 občanom uložil správny orgán pokutu do výšky 500 Kčs. Súdny postih účastníkov
manifestácie patril do kompetencie Obvodného súdu Bratislava I., ktorý vydal v septembri 1988 v 17
prípadoch trestné rozkazy. "Z nich desiatim osobám vymeral pokutu 2000 Kčs, 4 osoby odsúdil na
podmienečný trest a 3 osoby odsúdil na 2 mesiace nepodmienečne," spresnil historik. Určenú pokutu
zaplatili tri osoby, 14 odsúdených však podalo odpor voči rozhodnutiu súdu. "Obvodný súd Bratislava I.
bol tak povinný nariadiť verejné pojednávania," vysvetlil Letz. Prvé sa konali 17. októbra 1988. "Súd
potvrdil rozhodnutie trestného príkazu o zaplatení pokuty 2000 Kčs. Odsúdení boli Bernadeta Otrubová,
Martin Pavličko, Štefan Tomašovič, Stanislav Kopček a Ľudmila Heribanová. Tých omilostila až amnestia,
ktorú pri príležitosti 70. výročia vzniku ČSR udelil prezident Gustáv Husák," uviedol historik. Amnestia sa
však nevzťahovala na odsúdeného Jiřího Fajmona z Liberca, a to z dôvodu, že bol v roku 1985 odsúdený
za poburovanie. "Fajmon bol preto odsúdený 27. 1. 1989 na dva mesiace väzenia nepodmienečne, čo 2.
3. 1989 potvrdilo odvolávacie súdne pojednávanie," pripomenul profesor Letz Zdroj - TASR /
Aktualizované
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180324001
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

281. Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje za
prvý rok
(24.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ACN; ml ))

<p>Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi ďakuje za prvý rok P:3, 24. 03. 2018
08:05, DOM Bratislava 24. marca (TK KBS) Pápežská nadácia ACN - Aid to the Church in Need, u nás
známa skôr ako Kirche in Not, oslavuje svoj prvý rok pôsobenia na Slovensku. Od 25. marca 2017 má
ACN na Slovensku priame zastúpenie prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko - Pomoc
trpiacej Cirkvi. Prvé výročie je pre ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi nielen dôvodom na doterajšie
bilancovanie, ale predovšetkým momentom úprimnej vďačnosti, ktorú riaditeľka národnej kancelárie
Martina Hatoková vyjadruje vo svojom ďakovnom liste, ktorý prinášame v plnom znení. - Milí priatelia, 25.
marec je dňom, kedy sa všetci kresťania skláňajú pred tajomstvom, ktoré si Boh zvolil, aby nám vyšiel v
ústrety. Je oslavou života: toho počatého (Deň počatého dieťaťa) i života, ktorému nebola dopriana
sloboda (30. výročie sviečkovej manifestácie). Dvadsiaty piaty marec je slávnostným dňom aj pre ACN
Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, pripomíname si totiž 1. výročie otvorenia 24. národnej kancelárie
pápežskej nadácie ACN (Aid to the Church in Need), ktorá na Slovensku aj pod názvom Kirche in Not
účinne pomáha duchovne aj finančne už viac ako štvrťstoročie. Poslaním ACN je pomáhať kresťanom
všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Už po roku pôsobenia ACN
na Slovensku sa ukazuje, že naši ľudia majú čo ponúknuť svojim trpiacim sestrám a bratom v rôznych
častiach sveta. Slováci z vlastnej nedávnej skúsenosti sami vedia, čo znamená byť prenasledovanou
Cirkvou, čo znamená trpieť pre vieru a vzrastať i z mála. Od svojich kolegov v zahraničí sa denne
dozvedáme, aké nepredstaviteľné príkoria zažívajú prenasledovaní kresťania v mnohých krajinách.
Jedinou nádejou trpiacich veriacich zostáva Kristus a jeho Cirkev zosobnená v každom z nás! Pomôcť
druhému nie je len o dobrom pocite. Je to výsada, v ktorej stretáva človek človeka a v ňom stretáva
Boha. Počas nášho spoločného prvého roka ste nám svojou empatiou a svojou osobnou
angažovanosťou nepretržite potvrdzovali, že pomoc, dar a obeta patria medzi najvzácnejšie hodnoty
dobre fungujúcej spoločnosti a živej Cirkvi. S mnohými z vás sme sa stretli osobne - u nás alebo u vás, s
inými sme zasa boli v kontakte prostredníctvom telefonátov, osobných listov, e-mailov, informačných
newsletterov, sociálnych sietí, výstupov v médiách. Niektorí z vás, zvlášť nadšení mladí ľudia, nám
dobrovoľne pomohli na púti v Levoči v lete 2017. Tých, ktorým téma prenasledovania kresťanov nie je
ľahostajná, sme zasa mali možnosť spoznať na tématických konferenciách. V rámci jesennej iniciatívy
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Milión detí sa modlí ruženec sme spoločne s vami vyprosovali pokoj vo svete. Spolu s vami sme ešte v
marci 2017 osobne alebo sprostredkovane "prežívali" svedectvo melchitského gréckokatolíckeho
arcibiskupa Jean-Abdo Arbacha z vojnou zmietanej Sýrie. Mnohí z vás sa stali súčasťou kampane Z ruín
k domovu, ktorej cieľom je umožniť, aby sa čo najviac irackých rodín mohlo vrátiť domov na Ninivskú
planinu, do kolísky kresťanstva. Niektorí ste dokonca v decembri 2017 v rámci kampane prišli osobne
pozdraviť aj irackú lekárku a rehoľnú sestru Larsu Anees Yousif Khazmee, ktorá nám všetkým priniesla
na Slovensko informácie, vlastné svedectvo a hlboké poďakovanie za modlitby a materiálnu podporu
irackým rodinám. V deň svojich prvých narodenín nemôžeme urobiť nič iné, len poďakovať sa nášmu
dobrému Bohu za Jeho požehnanie a vám, ktorí sa celé roky modlíte a podporujete trpiacich a skúšaných
vo viere, za vašu úprimnú podporu. V mene tých, ktorí kričia, ale ich hlas nepočuť, lebo sú
prenasledovaní, zaznávaní, "maličkí", v mene tých, ktorí od hladu, utrpenia či vyčerpania nevládzu ani
plakať, v mene tých všetkých ĎAKUJEME: vám, drahí otcovia biskupi, na pozvanie ktorých sme prišli na
Slovensko, vám, milí kňazi, vašim farníkom, rehoľným spoločenstvám bratov a sestier za vaše modlitby a
podporu, vám, našim spolupracovníkom na Slovensku i v zahraničí, médiám a tlačovým agentúram doma
i v zahraničí, všetkým známym i neznámym finančným darcom a dobrovoľníkom, jednotlivcom,
organizáciám a spoločenstvám, ktoré verne plnia svoju misiu a tým spolu s nami a inými budujú Božie
dielo na Slovensku i vo svete. V neposlednom rade ďakujeme aj vám - svojim blízkym, rodinám a
priateľom za to, že stojíte pri ACN Slovensko, modlíte sa za nás a celkom obyčajne, ľudsky nás
podporujete. Keď sme dnes svedkami šliapania po hodnotách akými sú život, sloboda a láska,
nemôžeme robiť nič iné, len to, k čomu nás nabáda Svätý Otec František: "Neprestaňte!" Neprestávame!
Pokračujeme! Každých 21 sekúnd je na niektorom konkrétnom mieste vo svete slávená svätá omša za
podporovateľov diela ACN. Pri príležitosti našich prvých narodenín prijmite, prosím, od nás ešte jeden
špeciálny darček: 25. marca 2018 bude slávená svätá omša práve za vás! Celebrovať ju bude duchovný
asistent ACN International, otec Martin M. Barta. Aj na príhovor sv. Jozefa, patróna národnej kancelárie
ACN Slovensko, nech vás, vaše rodiny a vašich najbližších, vaše farnosti a vaše mestá naďalej žehná
náš dobrý Boh, ktorý po čase púšte príde so vzkriesením a živou vodou. Martina Hatoková, riaditeľka
národnej kancelárie - ACN - Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou
organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde
sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola
povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN každoročne realizuje približne 6 000 projektov v takmer
150 krajinách sveta. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí
prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180324003
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

282. Na demonštrujúcich po rokoch opäť útočili húkajúce "antony"
(24.03.2018; www.tyzden.sk; .týždeň, , s. -; .denisa Gdovinová)

Na počesť 30. výročia Sviečkovej manifestácie zorganizovala skupina nadšencov historickú
rekonštrukciu tejto udalosti. Na pokojných účastníkov vtedy zakročili desiatkami áut, kropením vody a
bitím obuškami. Napriek tomu manifestácia spustila postupný rozpad komunistického režimu.
.daniel Klembara
-END
https://www.tyzden.sk/spolocnost/47172/na-demonstrujucich-po-rokoch-opat-utocili-hukajuce-antony/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

283. Pohľadnica zo študentského pochodu #niejenamtojedno
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Ivan Lehotský)

Bratislava 24. marca 2018 (HSP/Foto:Ivan Lehotský)
Študentský pochod na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol pokojný a dôstojný. Bola to iná
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akcia, než tie z predošlých týždňov. Nebol to profesionálny revolučný míting s plamennými výzvami,
pódiom, zábranami a biotoaletami ako pred týždňom, ale jednoduchý ľudový sviečkový pochod.
Študentský pochod na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
Študentský pochod zorganizovala iniciatíva #niejenamtojedno, ktorá vznikla ako reakcia na vraždu
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bola to akcia bez rečníkov. Ani tu nechýbali transparenty a vlajky,
vrátane vlajok EÚ, ale atmosféra bola iná - miernejšia, menej excitovaná. Zo Šafárikovho námestia
prešiel zástup na Námestie SNP, kde študenti zapálili sviečky na pamiatku zavraždených mladých ľudí a
zaspievali si štátnu hymnu. "Nemáme žiadne požiadavky, ani to nemalo žiadny iný politický rozmer,"
povedal o pochode jeden z organizátorov Timotej Lauko. Transparenty boli niektoré rovnaké ako pred
týždňom, ale niektoré boli inovované, s textami ako "Ficíliu si nedáme" alebo "Vládu treba
dezinFICOvať!".
Študentský pochod na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Pôvodne sa malo začať o piatej
hodine popoludní, ale na poslednú chvíľu začiatok presunuli na 16.30. Účastníkov bolo niekoľko
tisíc - keď sa zhromaždili na Námesti SNP, siahali až po Dom umenia. Dav bol však pomerne riedky, a
tak spolu bol počet zúčastnených možno tretinový oproti minulému týždňu. Z veľkej väčšiny to boli mladí
ľudia, ale v menšej miere aj príslušníci ostatných generácií, ktorým už piatková adrenalínová aktivita na
námestí chýbala. Na viacerých miestach dolného námestia sa tvorili hlúčiky ľudí, boli to podpisové miesta
petície za predčasné voľby. Na námestí už boli aj podnikaví predavači slovenských vlajok a vlajočiek.
Opäť bolo počuť angličtinu a bolo vidno aj známe tváre z obrazovky: politológ Mesežnikov, či poslanci
Osuský a Dostál.
Študentský pochod na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Po hymne, bolo asi desať minút
po piatej hodine, sa pochod oficiálne skončil. Potom však dav niekede pri obchodnom dome Dunaj,
priamo pod svietiacim nápisom "Gorila.sk" začal šumieť a hore námestím sa pohol prúd ľudí. Na otázku o
čo ide, mi organizátor odpovedal, že nevie, že "akcia sa už skončila a tamto je nejaká súkromná
iniciatíva".
Študentský pochod na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zástup kráčal hore Župným
námestím a Zámockou ulicou, skandujúc heslá ako "Predčasné voľby!" alebo "Máme právo voliť!" Snažil
som sa zistiť, či to niekto organizuje alebo usmerňuje, ale vyzeralo to tak, že nikto - jeden človek
uprostred davu niesol megafón a občas do neho niečo povedal, ale ani on sa netváril ako vodca. Pri
tuneli sa spievala hymna.
Pochod sa definitívne zastavil pri parlamente, na schodisku pred Národnou radou mu zahatal cestu
rad policajtov. Tu sa ľudia zhromaždili a skandovali heslá, najmä požiadavku predčasných volieb smerom
k prázdnej budove parlamentu. Keďže bývalý predseda vlády aj minister vnútra už odstúpili, dav teraz
žiadal odstúpenie policejného prezidenta heslom "Gašpar dole!". Po polhodine sa ľudia postupne rozišli.
Študentský pochod na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Bez dvoch dní presne pred 30
rokmi sa v Bratislave konala pamätná sviečková manifestácia. Bola to vôbec prvá hromadná protestná
akcia proti vtedajšiemu režimu v celom Československu, ktorá bola brutálne potlačená. Rodičia dnešných
študentov boli vtedy v podobnom veku ako ich deti dnes. S rovnakým nadšením a zápalom vtedy žiadali
výmenu vedenia krajiny, ako ju dnes žiadajú ich deti. Ako to dopadne tentoraz?
Ivan Lehotský
https://www.hlavnespravy.sk/pohladnica-zo-studentskeho-pochodu-niejenamtojedno/1351298
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

284. R. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila organizovanosť tajnej cirkvi
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na snímke historik Róbert Letz.
Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia v Bratislave preukázala potenciál i
organizovanosť, ktorú v boji proti komunizmu dosiahla tzv. tajná alebo podzemná cirkev. "Práve tento
hlavný disidentský prúd na Slovensku stál aj za organizáciou zhromaždenia, od ktorého 25. marca
uplynie presne 30 rokov," pripomenul vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
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Komenského (UK) v Bratislave, profesor Róbert Letz.
Objasnil, že tzv. tajná cirkev vznikla v dôsledku obrovského tlaku komunistického režimu na katolícku
cirkev po roku 1948. Pripomenul, že cirkev bola úplne podriadená štátu, ktorý rozhodoval dokonca o tom,
kto sa stane kňazom a či vôbec môže slúžiť ako kňaz. "Viacerí veriaci sa pokúsili žiť život viery bez
takejto kontroly. Bolo to riskantné a chápané ako protištátna činnosť, no bolo to aj o osobnej odvahe, žiť
kresťanský ideál aj napriek prenasledovaniu," uviedol Letz.
Poukázal na to, že cirkev v ilegalite udržiavala rehoľné spoločenstvá, ktoré nemohli oficiálne pôsobiť,
ukrývala tiež prenasledovaných kňazov a laikov, vydávala rôzne samizdatové diela. "Na Slovensku bola
živá viera aj počas socializmu, a preto sa tzv. tajná cirkev stala alternatívou voči oficiálnej ideológii
marxizmu-leninizmu. Bola nádejou na prežitie a na zmenu, a to aj pre mladú generáciu, ako sa ukázalo v
70. a 80. rokoch," skonštatoval Letz.
Upozornil zároveň, že na Slovensku existoval aj občiansky disent. "Bol síce slabší a menej rozvinutý,
no medzi ním a kresťanským disentom nedochádzalo k nejakým zásadným sporom. Vo viac
sekularizovanom českom prostredí bola situácia opačná. Tam dominoval občiansky disent a kresťanský
bol slabší," pripomenul historik.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/r-letz-svieckova-manifestacia-potvrdila-organizovanost-tajnej-cirkvi-cl575555.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

285. Letz: Sviečková manifestácia potvrdila potenciál i organizovanosť
tajnej cirkvi
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Bratislava 24. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
Sviečková manifestácia v Bratislave preukázala potenciál i organizovanosť, ktorú v boji proti
komunizmu dosiahla tzv. tajná alebo podzemná cirkev. "Práve tento hlavný disidentský prúd na
Slovensku stál aj za organizáciou zhromaždenia, od ktorého 25. marca uplynie presne 30 rokov,"
pripomenul vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave,
profesor Róbert Letz.
Ilustračné foto
Objasnil, že tzv. tajná cirkev vznikla v dôsledku obrovského tlaku komunistického režimu na katolícku
cirkev po roku 1948. Pripomenul, že cirkev bola úplne podriadená štátu, ktorý rozhodoval dokonca o tom,
kto sa stane kňazom a či vôbec môže slúžiť ako kňaz. "Viacerí veriaci sa pokúsili žiť život viery bez
takejto kontroly. Bolo to riskantné a chápané ako protištátna činnosť, no bolo to aj o osobnej odvahe, žiť
kresťanský ideál aj napriek prenasledovaniu," uviedol Letz.
Poukázal na to, že cirkev v ilegalite udržiavala rehoľné spoločenstvá, ktoré nemohli oficiálne pôsobiť,
ukrývala tiež prenasledovaných kňazov a laikov, vydávala rôzne samizdatové diela. "Na Slovensku bola
živá viera aj počas socializmu, a preto sa tzv. tajná cirkev stala alternatívou voči oficiálnej ideológii
marxizmu-leninizmu. Bola nádejou na prežitie a na zmenu, a to aj pre mladú generáciu, ako sa ukázalo v
70. a 80. rokoch," skonštatoval Letz.
Upozornil zároveň, že na Slovensku existoval aj občiansky disent. "Bol síce slabší a menej rozvinutý,
no medzi ním a kresťanským disentom nedochádzalo k nejakým zásadným sporom. Vo viac
sekularizovanom českom prostredí bola situácia opačná. Tam dominoval občiansky disent a kresťanský
bol slabší," pripomenul historik.
https://www.hlavnespravy.sk/letz-svieckova-manifestacia-potvrdila-potencial-organizovanost-tajnej-cirkvi/
1351456
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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286. Režim sa bránil vodnými delami a Angelikou
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Screenshot z filmu Angelika.
Bratislava 24. marca (TASR) - Študenti dostali voľno a v televízii dávali Angeliku. Aj takto sa
komunistický režim snažil zabrániť masovej účasti na Sviečkovej manifestácii. Napriek tomu sa o nej
mnohí mladí ľudia dozvedeli a niektorí sa na nej zúčastnili.
Jedným z nich bol filmový kritik a teoretik Martin Ciel, ktorý sa v tom čase ako mladý vedecký
pracovník dopočul o akcii na chodbách Umenovedného ústavu Slovenskej akadémie vied, kde pracoval.
Či ísť alebo nejsť na Sviečkovú manifestáciu neváhal ani chvíľu.
"Možno to bude znieť hlúpo a neskromne, ale nebál som sa vôbec. Nebolo sa ani treba rozhodovať,
lebo v tomto období sme sa s kamarátmi zúčastňovali na takýchto akciách a nezdalo sa nám to ako veľké
riziko. Opatrenia, ktoré režim urobil, boli navyše hrozne smiešne. Študenti dostali povinne voľno, ale
nemyslím si, že by to malo vplyv na to, či odcestovali z Bratislavy a či sa na tejto akcii zúčastnili alebo nie.
A vysielanie Angeliky v televízii, to sme už brali ako úplné kŕče zúfalstva komunistického režimu.
Samozrejme, keď sa začal policajný zásah proti demonštrantom, to už prestala byť zábava," povedal
Martin Ciel pre TASR.
Dodnes sa zachovali záznamy z vysielačiek, prostredníctvom ktorých dostávali policajti počas zásahu
pokyny. Politická komisia sledovala priebeh demonštrácie z budovy v hoteli Carlton. "Tu je gama dva,
gama dva, veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Gama dva, jednu kropičku aj všetky kropičky rýchlo sem
smerom na národné divadlo a kropiť! Gama dva, gama štyri, kropiť, kropiť a kropiť!" zneli dnes už známe
policajné rozkazy.
Študentkou gymnázia v Bratislave bola vtedy aj Miriam Lexmann, riaditeľka Európskej kancelárie
Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. O tom, že sa manifestácia bude konať, v rodine
vedeli aj vďaka tomu, že jej príbuzným je František Mikloško, jeden z iniciátorov zhromaždenia. Ako
neplnoletá však dostala zákaz ísť na námestie. "Vedelo sa, že situácia je vyhrotená, keďže Ján
Čarnogurský už bol vo väzení a Františka Mikloška zatkli v ten deň ráno. Mnohí potom išli na ďalší deň
demonštrovať pred Justičný palác za ich prepustenie. Paradoxne som vtedy vyhrala mestské kolo
recitačnej súťaže Puškinov pamätník a pár dní po Sviečkovej manifestácii som mala ísť na vtedajšiu
sovietsku ambasádu na precvičovanie ruskej výslovnosti. Triedna učiteľka ma však nepustila zo školy v
obave, aby som nešla takisto pred Justičný palác, kde sa pravidelne demonštrovalo."
Vtedy devätnásťročný teológ a publicista Miroslav Kocúr bol počas Sviečkovej manifestácie doma,
pod Tatrami, dozvedel sa o nej od farára v Batizovciach, a tiež z vysielania Hlasu Ameriky či Slobodnej
Európy. Zažil staršie masové vystúpenie proti režimu, ktorým bola púť na moravskom Velehrade 6. a 7.
júla 1985 pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda. Zúčastnilo sa na nej do 200-tisíc veriacich.
"Tam sa už vtedy skandovalo proti vtedajšiemu českému ministrovi kultúry. Dav ho opravoval, že Cyril a
Metod boli svätí, dožadoval sa náboženskej slobody. Mal som šestnásť rokov a prvý raz som zažil takéto
otvorené odmietnutie komunistickej moci. Neskôr som už ako študent v Bratislave prežíval všetky udalosti
spojené s Novembrom '89," uviedol Miroslav Kocúr.
Na Veľký piatok roku 1988, kedy sa Sviečková manifestácia konala, zrejme málokto predpokladal,
že komunistický režim v krátkom čase skončí. Filmový historik Martin Ciel na túto tému povedal: "Ani vo
sne mi nenapadlo, že by režim mohol padnúť. Možno tým, že som sa v ňom narodil, nemal som inú
skúsenosť a myslel som si, že je nezrušiteľný. Keď sme protestovali, alebo podpisovali iniciatívu Niekoľko
viet, predpokladali sme, že sa nanajvýš situácia stane trochu znesiteľnejšia. Ale ani na Sviečkovej
demonštrácii mi nenapadlo, že režim môže v dohľadnom čase skončiť."
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/rezim-sa-branil-vodnymi-delami-a-angelikou-cl575566.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

287. Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)
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Ilustračná snímka.
Bratislava 24. marca (TASR) - Vyše tisíc príslušníkov bezpečnosti, ktorí boli nasadení proti pokojnému
zhromaždeniu na Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 v Bratislave, zasiahlo proti účastníkom
tichého protestu naozaj tvrdo. "Veľa ľudí bolo surovo zbitých. Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti
(ZNB) zadržali 141 osôb, z 13 boli zahraniční novinári," uviedol vedúci katedry histórie na Pedagogickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Róbert Letz. "Mnohí z nich prežili vyšetrovanie v noci z 25. na
26. marca 1988 u povestných Dvoch levov," dodal.
Historik ďalej pripomenul, že za účasť na manifestácii oznámila bezpečnosť 77 občanov na
Obvodnom národnom výbore (ObNV) Bratislava I. pre priestupok narušenia verejného poriadku, 33
občanom uložil správny orgán pokutu do výšky 500 Kčs.
Súdny postih účastníkov manifestácie patril do kompetencie Obvodného súdu Bratislava I., ktorý vydal
v septembri 1988 v 17 prípadoch trestné rozkazy. "Z nich desiatim osobám vymeral pokutu 2000 Kčs, 4
osoby odsúdil na podmienečný trest a 3 osoby odsúdil na 2 mesiace nepodmienečne," spresnil historik.
Určenú pokutu zaplatili tri osoby, 14 odsúdených však podalo odpor voči rozhodnutiu súdu. "Obvodný
súd Bratislava I. bol tak povinný nariadiť verejné pojednávania," vysvetlil Letz. Prvé sa konali 17. októbra
1988.
"Súd potvrdil rozhodnutie trestného príkazu o zaplatení pokuty 2000 Kčs. Odsúdení boli Bernadeta
Otrubová, Martin Pavličko, Štefan Tomašovič, Stanislav Kopček a Ľudmila Heribanová. Tých omilostila až
amnestia, ktorú pri príležitosti 70. výročia vzniku ČSR udelil prezident Gustáv Husák," uviedol historik.
Amnestia sa však nevzťahovala na odsúdeného Jiřího Fajmona z Liberca, a to z dôvodu, že bol v roku
1985 odsúdený za poburovanie. "Fajmon bol preto odsúdený 27. 1. 1989 na dva mesiace väzenia
nepodmienečne, čo 2. 3. 1989 potvrdilo odvolávacie súdne pojednávanie," pripomenul profesor Letz.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/ucastnikov-svieckovej-manifestacie-odsudili-i-k-penaznym-trestom-cl575584.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

288. Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Berlínsky múr, archívna snímka.
Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia v roku 1988 v Bratislave neovplyvnila iba
porážku komunistického režimu v bývalom Československu. O tejto udalosti ako impulze pre ďalší vývoj
sa hovorí aj v prípade udalostí v bývalej Nemeckej demokratickej republike. "Bratislavský Veľký piatok
mal byť inšpiráciou pre pád Berlínskeho múru," pripomenul historik František Neupaeur.
Odvoláva sa i na slová súčasného nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmaiera, ktorý poukázal
na význam bratislavského zhromaždenia pre znovuzjednotenie Nemecka. "Chcem to povedať nahlas a
jasne: Zjednotenie Nemecka by nebolo možné bez slovenských ľudí a ľudí východnej Európy! V marci
1988 ľudia v Bratislave zapálili sviečky a svetlo týchto sviečok sa rozšírilo do celej východnej Európy!"
uviedol Steinmaier.
Podľa Neupaeura význam sviečkovej manifestácie priznali aj samotní východonemeckí komunisti v
jednom zo zachovaných interview. "Hovoria tam o tom, že si nemysleli, že ich porazia so sviečkami v
rukách," dodal Neupauer. Pripomenul, že podľa vzoru Sviečkovej manifestácie sa podobné podujatie
uskutočnilo v Lipsku v októbri 1989, mesiac predtým, ako prišiel pád Berlínskeho múru.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie zavíta na Slovensko i bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck. "Spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom položia vence k
Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30.
výročia tejto významnej udalosti," uviedla Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta
SR.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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http://www.24hod.sk/svieckovej-manifestacii-sa-prisudzuje-vplyv-na-pad-berlinskeho-muru-cl575602.html
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289. Na Hviezdoslavovom námestí priblížia priebeh Sviečkovej
manifestácie
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Verejné spomienkové zhromaždenie pri Pamätníku Sviečkovej manifestácie.
Bratislava 24. marca (TASR) - Na Hviezdoslavovo námestie sa v sobotu (24.3.) popoludní vráti
Sviečková manifestácia. Tentoraz však pôjde iba o rekonštrukciu reálnych udalostí, ktoré sa v centre
Bratislavy odohrali pred tridsiatimi rokmi, 25. marca 1988. "Pôjde o komentované scénické priblíženie
toho, čo sa tam vtedy dialo," uviedol divadelný režisér Kamil Žiška, ktorý je jedným z tvorcov
predstavenia, začínajúceho sa o 15.30 h.
"Chceme naznačiť to, čomu boli ľudia prichádzajúci na toto zhromaždenie vystavení, či už to boli
psychologické nátlaky, provokácie, alebo priame osobné konfrontácie," uviedol Žiška. Predstavenie chce
podľa jeho slov i zvýrazniť odvahu ľudí, ktorí sa na Sviečkovej manifestácii zúčastnili, hoci museli rátať
s pravdepodobným postihom v zamestnaní či škole. Atmosféru daždivého 25. marca 1988 dotvoria podľa
jeho slov dobové prvky. "Budú tam aktéri v uniformách, ktoré nosili príslušníci Zboru národnej
bezpečnosti (ZNB), taktiež i autá, ktoré bezpečnostné zložky používali," uviedol.
Predstavenie, približujúce policajný zásah proti sviečkovému zhromaždeniu, berie Žiška ako určité
pokračovanie v podobných témach, ktorými sa už zaoberal ako divadelný režisér. Spomenul napríklad
predstavenie Nepolepšený svätec, ktoré na pôde Slovenského národného divadla (SND) priblížilo
osobnosť Silvestra Krčméryho, jedného z predstaviteľov tzv. tajnej cirkvi. Práve tá, ako najrelevantnejšia
protikomunistická opozícia na Slovensku, stála i za organizáciou Sviečkovej manifestácie.
Rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie je jedným z viacerých víkendových podujatí, ktoré sa
uskutočnia pri príležitosti 30. výročia najväčšieho verejného protestu proti vládnucemu komunistickému
režimu po roku 1968 na Slovensku. Medzi sprievodnými podujatiami sú spomienkové stretnutia, diskusia
s historikom i modlitebné zhromaždenie. Séria týchto podujatí vyvrcholí v nedeľu (25.3.) o 19.00 h
slávnostným koncertom v Slovenskej filharmónii.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/na-hviezdoslavovom-namesti-priblizia-priebeh-svieckovej-manifestacie-cl575592.ht
ml
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290. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Bratislava 24. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
Sviečková manifestácia, od ktorej uplynie 25. marca 30 rokov, sa zapísala do vedomia verejnosti.
Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Inštitútu pre verejné
otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti našich dejín. Zber údajov
realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. až 13. marca 2018 formou osobného dopytovania na vzorke
1012 respondentov.
Ilustračné foto
Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených
historických míľnikov - za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup
SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR. Ako jednoznačne a skôr kladnú udalosť ju hodnotí 47
percent občanov, ako rovnako kladnú ako zápornú 28 percent a ako jednoznačne a skôr zápornú 12
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percent. Stanovisko nevie zaujať 13 percent opýtaných.
Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatka prevažuje nad záporným vo všetkých
sociálno-demografických skupinách - u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí
všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska.
Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení Sviečkovej
manifestácie neodlišujú od neveriacich: u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú
udalosť. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým prvým je odlišná schopnosť zaujať
hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov, ktorým pojem "Sviečková
manifestácia" nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 percent) a medzi študentmi (25
percent).
Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 percent), na rozdiel od najstarších (41
percent); podnikatelia a živnostníci (70 percent) v kontraste k nezamestnaným (35 percent); obyvatelia
Trnavského kraja (65 percent) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 percent).
Významným faktorom je politické presvedčenie. Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení
o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor
zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba
jeho menšie zmeny. Najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo
treba meniť vôbec nič.
S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán.
Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch
prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak, u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci
ostatných strán - Most-Híd, KDH, Sme Rodina a SNS - sa umiestňujú uprostred.
https://www.hlavnespravy.sk/prieskum-svieckova-manifestacia-sa-zapisala-vedomia-verejnosti/1351604
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

291. Historik: Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád
Berlínskeho múru
(24.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Bratislava 24. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
Sviečková manifestácia v roku 1988 v Bratislave neovplyvnila iba porážku komunistického režimu v
bývalom Československu. O tejto udalosti ako impulze pre ďalší vývoj sa hovorí aj v prípade udalostí v
bývalej Nemeckej demokratickej republike. "Bratislavský Veľký piatok mal byť inšpiráciou pre pád
Berlínskeho múru," pripomenul historik František Neupaeur.
Ilustračné foto
Odvoláva sa i na slová súčasného nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmaiera, ktorý poukázal
na význam bratislavského zhromaždenia pre znovuzjednotenie Nemecka. "Chcem to povedať nahlas a
jasne: Zjednotenie Nemecka by nebolo možné bez slovenských ľudí a ľudí východnej Európy! V marci
1988 ľudia v Bratislave zapálili sviečky a svetlo týchto sviečok sa rozšírilo do celej východnej Európy!"
uviedol Steinmaier.
Podľa Neupaeura význam sviečkovej manifestácie priznali aj samotní východonemeckí komunisti v
jednom zo zachovaných interview. "Hovoria tam o tom, že si nemysleli, že ich porazia so sviečkami v
rukách," dodal Neupauer. Pripomenul, že podľa vzoru Sviečkovej manifestácie sa podobné podujatie
uskutočnilo v Lipsku v októbri 1989, mesiac predtým, ako prišiel pád Berlínskeho múru.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie zavíta na Slovensko i bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck. "Spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom položia vence k
Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30.
výročia tejto významnej udalosti," uviedla Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta
SR.
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https://www.hlavnespravy.sk/historik-svieckovej-manifestacii-sa-prisudzuje-vplyv-na-pad-berlinskeho-mur
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292. Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ilustračná snímka.
Bratislava 24. marca (TASR) - Sviečková manifestácia, od ktorej uplynie 25. marca 30 rokov, sa
zapísala do vedomia verejnosti. Vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied
(SAV) a Inštitútu pre verejné otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti
našich dejín. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. až 13. marca 2018 formou osobného
dopytovania na vzorke 1012 respondentov.
Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje do desiatky prevažne kladne hodnotených
historických míľnikov - za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup
SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR. Ako jednoznačne a skôr kladnú udalosť ju hodnotí 47
percent občanov, ako rovnako kladnú ako zápornú 28 percent a ako jednoznačne a skôr zápornú 12
percent. Stanovisko nevie zaujať 13 percent opýtaných.
Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatka prevažuje nad záporným vo všetkých
sociálno-demografických skupinách - u žien i mužov, ľudí každého veku a vzdelania, obyvateľov obcí
všetkých veľkostí i všetkých regiónov Slovenska.
Ľudia hlásiaci sa ku katolíckej, evanjelickej a gréckokatolíckej cirkvi sa pri hodnotení Sviečkovej
manifestácie neodlišujú od neveriacich: u všetkých z nich dominuje názor, že ide o kladnú historickú
udalosť. Zároveň sa však prejavili nezanedbateľné rozdiely. Tým prvým je odlišná schopnosť zaujať
hodnotiace stanovisko. Mimoriadne vysoký podiel respondentov, ktorým pojem "Sviečková
manifestácia" nič nehovorí, bol v najmladšej vekovej skupine (až 28 percent) a medzi študentmi (25
percent).
Výrazné rozdiely sa prejavili aj v zastúpení kladných hodnotení. Najpriaznivejší postoj k Sviečkovej
manifestácii zaujímajú ľudia v mladšom strednom veku (52 percent), na rozdiel od najstarších (41
percent); podnikatelia a živnostníci (70 percent) v kontraste k nezamestnaným (35 percent); obyvatelia
Trnavského kraja (65 percent) oproti obyvateľom Banskobystrického a Košického kraja (35 percent).
Významným faktorom je politické presvedčenie. Najpriaznivejšie ju vnímajú ľudia, ktorí sú presvedčení
o tom, že politický systém pred rokom 1989 si vyžadoval hlboké zmeny. Podstatne zdržanlivejší názor
zastávajú ľudia, podľa ktorých bol bývalý politický režim v podstate v poriadku, takže by boli stačili iba
jeho menšie zmeny. Najkritickejšie vidia túto udalosť ľudia, ktorí si myslia, že na bývalom režime nebolo
treba meniť vôbec nič.
S týmito zisteniami do značnej miery korešpondujú aj rozdiely v pohľade prívržencov politických strán.
Zastúpenie kladného hodnotenia Sviečkovej manifestácie je nadpriemerne vysoké najmä v radoch
prívržencov SaS a OĽaNO. Naopak, u stúpencov Smeru-SD a ĽSNS je výrazne podpriemerné. Prívrženci
ostatných strán - Most-Híd, KDH, Sme Rodina a SNS - sa umiestňujú uprostred.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/prieskum-svieckova-manifestacia-sa-zapisala-do-vedomia-verejnosti-cl575614.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

293. Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
(24.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ilustračná snímka.

stránka č. 514

Bratislava 24. marca (TASR) - Priamo na Hviezdoslavovo námestie sa na Sviečkovú manifestáciu
25. marca 1988 dostalo približne tri tisíc ľudí, ďalšie tisícky boli v uliciach v okolí. "Podľa historicky
relevantných záznamov prišlo na zhromaždenie približne desaťtisíc ľudí," priblížil vedúci katedry histórie
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PF UK) Róbert Letz.
Pripomenul, že zhromaždenie sa stalo prvým verejným vystúpením po protestoch z rokov 1968 a 1969
proti okupácii ČSSR vojskami piatich štátov Varšavskej zmluvy. "Vzhľadom na posolstvo, ktoré
proklamovalo náboženské a občianske slobody, teda práve to, čo komunistický režim obmedzoval, sa
účasť na tomto zhromaždení stala pre režim doslova otázkou života a smrti," zdôraznil Letz. Ako doplnil,
"hralo sa na to", aby sa na Hviezdoslavovo námestie dostalo čo najmenej ľudí.
Opatrenia sa týkali uzavretia námestia, zvýšenej kontroly policajných zložiek, ale aj obmedzení a
kontroly dopravy do Bratislavy, v obmedzenom režime premávala aj MHD. Na školách učitelia
vysvetľovali vysokoškolákom a stredoškolákom, aby nešli na zhromaždenie. "V televízii sa dokonca
objavil film Angelika, ktorý mal tiež odlákať od účasti," uviedol zaujímavosť Letz.
Historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa (ÚPN) si ako osobný účastník zhromaždenia
pamätá, že prichádzajúcich ľudí zastavovali tzv. presvedčovacie skupiny, ktoré ich odhovárali od účasti, v
blízkosti námestia boli tiež policajné zátarasy, preto sa všetci nedostali až priamo naň.
Po tom, čo sa začali o 18.00 h zapaľovať sviečky, prišlo i k osobnej konfrontácii. "Policajti ľuďom začali
vyrážať z rúk sviečky, kropiace vozidlá mestského podniku technických služieb polievali ľudí vodou.
Napokon sa z ampliónu ozvala výzva, aby sa zhromaždení rozišli," spomína Dubovský, v tom čase
vysokoškolák. "Postup policajtov sa zostroval, snažili sa masy rozptýliť. Policajné žiguliaky brzdili pár
centimetrov od ľudí, policajné psy dorážali na ľudí, miestami to vyzeralo naozaj hrozivo," priznal.
Policajtov bolo podľa údajov na mieste približne 1200, teda oveľa menej oproti zhromaždeným občanom.
Sprvoti sa im preto ani nedarilo dav vytláčať. "Museli preto použiť aj pohotovostný oddiel, podobný, aký
zasahoval o rok a pol neskôr aj proti študentom v Prahe, a napokon aj vodné delá," pripomenul.
"Touto akciou sa prejavila osobná statočnosť ľudí, konfrontovaných s otvoreným násilím," skonštatoval
Letz. "Tí, ktorí na zhromaždenie prišli, tam mierili s vedomím, že budú musieť vyjsť z anonymity a môžu
sa stať nielen na samotnej akcii, ale aj po nej terčom represií," dodal Dubovský.
Po manifestácii bolo podľa záznamov predvedených na políciu viac ako 140 osôb. Mnohých čakali
napomenutia či finančné pokuty. Padli však i tresty väzenia.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/letz-komunisti-sa-snazili-od-manifestacie-ludi-odradit-aj-angelikou-cl575601.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

294. Hviezdna polhodinka Slovenska
(24.03.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

Sviečkový protest predznamenal udalosti, ktoré 17. novembra 1989 naštartovali pád komunistického
režimu. Navyše im dal formu, keďže obrovská historická zmena sa udiala nenásilne a revolúcia mohla
dostať prívlastok "nežná".
"Sviečková manifestácia bola naprosto originálnym slovenským vystúpením. Dovtedy sa všetky
udalosti v rámci Československa odvíjali od Prahy, čo bolo logické, veď išlo o metropolu a centrum
politického života, tam sa lámal chlieb. No bratislavský protest svojím charakterom, výdržou, akú vtedy
prejavili jeho organizátori aj účastníci, pokojne prejaveným odporom, rozmerom viery, požiadavkami
náboženskej a občianskej slobody bol čisto slovenským príspevkom do procesu spoločenských zmien,"
hodnotí po rokoch jeden zo strojcov tichého protestu veriacich, bývalý disident a neskôr líder
kresťanských demokratov František Mikloško.
Manifestácia sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Myšlienka
usporiadať protestný pochod zrela podľa Mikloška vo vtedajšom katolíckom disente už od začiatku 80.
rokov. Konali sa púte veriacich, podpisovali petície za prepustenie prenasledovaných, ale najmä, kardinál
František Tomášek 6. januára 1988 spustil podpisovú akciu za vymenovanie nových biskupov na
neobsadené stolce, ktorá veriacich nesmierne zjednotila.

stránka č. 515

Stále dosť málo známou je skutočnosť, že priamy impulz na to, aby sa ľudia takto organizovane
vzopreli skostnateným štátnym "aparátčikom", vnukol vtedajšiemu katolíckemu disentu hokejista Marián
Šťastný, jeden z trojice slávnych bratov, hokejových reprezentantov, v tom čase žijúci v exile. "Z Kanady
poslal Jánovi Čarnogurskému poštou obal z čokolády. Na jeho rubovej strane bola ukrytá výzva. Aby sa
25. marca, vo sviatok Zvestovania Panny Márie, usporiadali v rôznych kútoch sveta, kde žije slovenská
komunita, protestné akcie," spomína niekdajší disident Mikloško.
František Mikloško, jeden z organizátorov sviečkovej manifestácie. Autor - Ivan Majerský, Pravda
Zahraniční Slováci, pokračuje Mikloško, žiadali sprvu riadny priebeh demonštrácie, bežný v
demokratických krajinách. "Mali zaznieť prejavy. Mal sa rozvinúť transparent s mapou Slovenska, po
ktorej šliape rudá sovietska čižma," opisuje prípravy. No, ako dodáva, napokon sa od týchto plánov
upustilo. "Účinnejšia sa nám zdala tichá polhodinová manifestácia. Sviečky v rukách pokojných ľudí, to
bola pre políciu oveľa ťažšie uchopiteľná výzva na zásah..." hovorí dnes s úsmevom.
Stačili dva oznamy odvysielané v zahraničných, na Slovensku oficiálne zakázaných, rádiách Slobodná
Európa a Hlas Ameriky. Pravé slová povedané v pravej chvíli. Až prekvapujúco rýchlo dokázali
zmobilizovať veriacich z celého Slovenska, spomína ďalej pamätník tých dôb. Nepomohlo, že súdruhovia
dali v ten deň "pre istotu" študentom v školách voľno a do televízie nasadili krásnu filmovú Angeliku.
Mocní evidentne prepadali hystérii.
"Ráno v deň demonštrácie ma však cestou do kostola zatkli," vybavuje si Mikloško vzápätí ďalšie
podrobnosti. Takže z toho, čo sa od šiestej večer dialo "vonku", napokon nevidel vôbec nič. Nemohol sa
zaradiť medzi zhruba dve tisícky ľudí, ktorí sa na námestí zomkli vo večernom chlade a daždi so
sviečkami v rukách. Nemohol, ako oni, tušiť ustrašené pohľady vtedajších súdruhov, ktorí zásah sledovali
z blízkeho hotela Carlton. Ani čeliť obuškom, vodným delám či nájazdom policajných áut do davu, keď
zavelili na zásah. Pamätá si len, že jeho vyšetrovatelia sa tvárili ľahostajne. Snažili sa budiť dojem, že na
miesto zrazu v podstate nikto neprišiel. Všimol si však na nich, že taja značnú nervozitu. Jeden dokonca
ironicky poznamenal, že "nás pápež iste vyznamená".
Po 48 hodinách ho z cely predbežného zadržania prepustili. "Keď ma viedli po dvore na Februárke
(bývalé centrum ŠtB na Ulici Februárového víťazstva, dnes sídlo Prezídia Policajného zboru na
Račianskej ulici - pozn. red.), ešte som nevedel, či idem sedieť do Justičného, alebo ma pošlú domov,"
spomína. Nakoniec mu otvorili bránu a pustili ho preč. Nevylučuje, že tomu predchádzal aj "zásah z
Prahy". Šéf KSČ Miloš Jakeš vraj vtedy potreboval zahladiť iný incident. V tom čase totiž boli na
hraniciach s Rakúskom, v práve vytvorenom "perestrojkovom pásme dôvery", obuškami zbití niekoľkí
britskí novinári.
"Hoci som sa dostal von, stále som nemal tušenia, ako to vlastne dopadlo," opisuje ďalej Mikloško.
"No keď ma pred domom zbadali susedia, hneď mi nadšene zvestovali: Ferko, to bola svetová vec!"
zdôrazní.
Naplno sa však do dramatickej atmosféry manifestácie dokázal vžiť až vtedy, keď si už po roku 1989
pozrel pamätný záznam, ktorý z nej urobili "eštebáci". A netají, že ho príjemne mrazilo, keď sa o akcii
zmienil aj americký prezident George Bush, keď v roku 2005 rečnil na rovnakom bratislavskom námestí.
Alebo nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, keď kedysi, ešte ako minister zahraničných vecí, pri
návšteve Bratislavy vyhlásil: "Tu sa to zapálilo!" Aj dnes, na okrúhle výročie "sviečkovej", je Mikloško
presvedčený: "Môžeme byť hrdí na túto udalosť. Bola to naozaj hviezdna polhodinka Slovenska!"
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/463511-hviezdna-polhodinka-slovenska/?utm_source=pravda&ut
m_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

295. Kiska odmietol ísť na slávnostný koncert ku Sviečkovej manifestácii.
Prekážajú mu pozvaní fašisti
(25.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Redakcia)

stránka č. 516

Sviečková manifestácia je oslavou slobody, demokracie a odvahy ľudí, preto prezident považuje
pozvanie fašistov za mimoriadne nešťastné. Pozvánku posielala Konferencia biskupov Slovenska.
Prezident Andrej Kiska sa nezúčastní slávnostného koncertu, ktorým mali vyvrcholiť oslavy 30.
výročia Sviečkovej manifestácie. Organizátori ho pripravili do Slovenskej filharmónie, kam pozvali aj
zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu.
"Spomienka na Sviečkovú manifestáciu je oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí. Pozvanie
fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30.
výročia tejto významnej udalosti," reagoval prezidentov hovorca Roman Krpelan.
Na koncert pozvala prezidenta Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Jej hovorca Martin Kramara
vysvetlil, že cirkev nie je politická organizácia. "Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí
politiku," hovorí Kramara s tým, že Kiskovo rozhodnutie rešpektujú.
Poslancov pozvali, aby počúvali
Konferencia biskupov pozvala zástupcov všetkých parlamentných strán. Za ĽSNS by mal večer prísť
do Reduty predseda strany Marian Kotleba a poslanci Milan Uhrík s Natáliou Grausovou.
Kramara vysvetľuje, že posolstvom podujatia je zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a
jasné odsúdenie každej totality: komunizmu, fašizmu, nacionalizmu... "Pána prezidenta sme pozvali, aby
hovoril. Poslancov sme pozvali, aby počúvali," dodal hovorca. Biskupom je vraj ľúto, že Kiska účasť
odriekol. "Toto rozhodnutie z úcty k nemu a jeho úradu, samozrejme, rešpektujeme."
Bývalý disident a organizátor Sviečkovej manifestácie František Mikloško hovorí, že rozhodnutie
prezidenta Andreja Kisku rešpektuje. "Beriem do úvahy aj argumenty KBS, že pozývala všetky
parlamentné strany, no som zároveň rád, že príde aj bývalý nemecký prezident Joachim Gauck, čím
slávnosť dostane nadnárodný charakter." Gauck by mal vystúpiť aj s prejavom. Gauck pred nástupom do
funkcie prezidenta pracoval ako správca archívu tajnej služby socialistickej Nemeckej demokratickej
republiky, čo bola inštitúcia podobná slovenskému Ústavu pamäti národa.
Kiska využije inú príležitosť na spomienku
Neúčasť na koncerte neznamená, že si Kiska túto významnú udalosť nepripomenie. Ako vysvetlil
Krpelan, prezident dnes vystúpi na konferencii Ako zaobchádzame s našou slobodou, ktorá sa koná v
Primaciálnom paláci. Po nej príde aj na podvečernú spomienkovú slávnosť pri pamätníku Sviečkovej
manifestácie, kde bude aj spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Gauckom. Toho o
neúčasti na koncerte už informoval rovnako ako organizátorov.
Pred tridsiatimi rokmi sa ľudia zhromaždili na ohlásenej, ale nepovolenej manifestácii. Prišli na šiestu
podvečer, aby spoločne zaspievali slovenskú a pápežskú hymnu. Vzápätí sa začali modliť so zapálenými
sviečkami v rukách. Požadovali dosadenie biskupov na voľné miesta a náboženskú a občiansku slobodu.
Akcia mala trvať polhodinu. Napriek hrozbe represií prišlo podľa odhadov osem- až desaťtisíc ľudí.
Policajné zložky sa ich snažili všemožne rozohnať, napokon na nich nasadili vodné delá.
Na zásah v tom čase dozerali z neďalekého hotela Carlton vtedajší šéf komunistickej strany v
Bratislave Gejza Šlapka, minister vnútra Štefan Lazar, ale aj minister kultúry Miroslav Válek a šéf Štátnej
bezpečnosti Alojz Lorenz.
Nielen výročie Sviečkovej, ale aj prvého transportu
25. marec pritom nie je len výročím Sviečkovej manifestácie. Je to aj pamätný Deň zápasu za
ľudské práva. Je aj smutným výročím prvého transportu Židov zo Slovenska do vyhladzovacieho tábora.
Odišiel večer po ôsmej 25. marca 1942 zo stanice v Poprade.
Do vagónov na prepravu dobytka vtedy muselo nastúpiť tisíc žien a dievčat z vtedajšej
Šarišsko-zemplínskej župy. Na druhý deň nadránom opustil slovenské územie a mieril do Poľska. Cieľom
transportu bol nacistický koncentračný tábor umiestnený v poľskom Osvienčime. Z tejto prvej tisícky žien
ho prežilo podľa svedectiev pamätníkov asi len 20 mladých dievčat.
https://dennikn.sk/1075891/kiska-odmietol-ist-na-slavnostny-koncert-ku-svieckovej-manifestacii-prekazaju
-mu-pozvani-fasisti/?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

stránka č. 517

296. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 17:01, s. -; TASR)

Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou.
Andrej Kiska, archívna snímka. - Foto: TASR Jakub Kotian
Bratislava 25. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie
fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127968/prezident-nepride-na-koncert-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

297. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších
momentov
(25.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 18:47, s. -; TASR)

Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať.
Na snímke premiér Peter Pellegrini. - Foto: TASR Michal Svítok
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
našej histórie, kedy sa ľudia pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu
vierovyznania a slobodu prejavu. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol
premiér Peter Pellegrini.
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/127975/premier-svieckova-manifestacia-bola-jednym-z-najvyraznejsich-mo
mentov
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

298. Konferencia biskupov reaguje na Kiskovo rozhodnutie: Pri pozývaní

stránka č. 518

na podujatia, nerobíme politiku
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia,
nerobí politiku. Uviedla to Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak na rozhodnutie
prezidenta Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
v Bratislave pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
Prezident Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie.
Ilustračné foto Zdroj -TASR/AP
KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje.
"Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto
podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné odsúdenie každej totality:
komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal hovorca KBS Martin Kramara. Ako podotkol, prezidenta
pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
"Je to vizitka Andreja Kisku," reagujú Kotelbovci
Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný ani pri dobromyseľných
akciách. Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na Kiskovo rozhodnutie.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval.
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/konferencia-biskupov-reaguje-kiskovo-rozhodnutie-ak-pozy
vame-verejnych-predstavitelov-podujatia-nerobime-politiku.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

299. Kiska si pripomenul výročie Sviečkovej manifestácie: Je to jeden z
najúžasnejších okamihov histórie
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska.
Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Andrej Kiska si spolu s bývalým prezidentom Nemecka Joachimom Gauckom pripomenul 30. výročie
Sviečkovej manifestácie. Zdroj -TASR/AP
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
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s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
Koncertu sa nezúčastní
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/kiska-si-pripomenul-vyrocie-svieckovej-manifestacie-je-jed
en-z-najuzasnejsich-okamihov-historie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

300. Kiska nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie. Prekážajú
mu pozvaní fašisti
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave.
Dôvodom je podľa slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie.
Kiska si uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako zaobchádzame s
našou slobodou. Archívne foto Zdroj -AP/SITA
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/kiska-nepride-koncert-k-vyrociu-svieckovej-manifestacie-pr
ekazaju-mu-pozvani-fasisti.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

stránka č. 520

301. Pripomíname si 30. výročie Sviečkovej manifestácie. Na udalosť
zaspomínal Čarnogurský aj Danko
(25.03.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Sviečková manifestácia prelomila dovtedajšie tabu, že demonštrovať proti praktikám
komunistického režimu na verejnosti sa nedá. Naopak, dokázala, že to ide a dodala tým kresťanskému i
občianskemu disentu veľkú energiu do ďalšieho obdobia. Na Bratislavský Veľký piatok, ako označili
pokojné sviečkové zhromaždenie 25. marca 1988 v hlavnom meste, si pri príležitosti 30. výročia tejto
akcie spomína jeden z jej hlavných organizátorov - Ján Čarnogurský.
Jeden z organizátorov manifestácie Ján Čarnogurský. Archívne foto Zdroj -TASR/Štefan Puškáš
Jeden z významných predstaviteľov tzv. podzemnej cirkvi, ktorá stála za sviečkovým zhromaždením,
je presvedčený, že významným impulzom a motivačným faktorom pre zorganizovanie takejto masovej
akcie, bol úspech pri výzve za 31 požiadaviek moravských katolíkov, ktorá v roku 1987 formulovala
požiadavky za náboženskú slobodu v bývalom Československu.
"Pod túto výzvu sa podpísalo pol milióna ľudí, pričom dve tretiny z toho boli zo Slovenska,"
zaspomínal Čarnogurský. "Hnutiu tzv. podzemnej cirkvi to dokázalo, že je v tej dobe už naozaj veľmi
dobre organizované, zároveň však to bol signál k tomu, že je potrebné urobiť niečo iné, ako podpisovú
akciu, či samizdatové šírenie myšlienok protestujúcich voči režimu," upozornil.
Priamym impulzom sa stala výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS) zorganizovať v zahraničí, ale i
priamo na Slovensku, zhromaždenie poukazujúce na náboženskú neslobodu a represie komunistov voči
cirkvi. "So zašifrovaným listom sa na mňa s touto výzvou obrátil Marián Šťastný, podpredseda SKS. Ten
vlastne aj určil deň, v ktorom sa na viacerých miestach majú konať takéto zhromaždenia," pripomenul
Čarnogurský.
Výzvu na zhromaždenie spísal Čarnogurský spolu s Františkom Mikloškom. Práve on, ako človek,
ktorý sa dovtedy neangažoval v politike, sa stal aj oficiálnym zvolávateľom a hlavným organizátorom
zhromaždenia. "Toto malo zabrániť prípadným snahám spolitizovať celú akciu," ozrejmil Čarnogurský.
Desaťtisíc ľudí v uliciach
Po celom Slovensku rozšírili informáciu o zhromaždení členovia Spoločenstva Fatima, informovali o
nej aj zahraničné vysielače, ako Hlas Ameriky či Slobodná Európa. Na Hviezdoslavovo námestie, resp. i
do uličiek v okolí pritiahla výzva podľa relevantných záznamov približne desaťtisíc ľudí. Samotní
Čarnogurský ani Mikloško na námestí neboli.
"Deň predtým i v samotný piatok nás predvolali na výsluch, v deň zhromaždenia nás v policajnej cele v
bratislavskej Dúbravke držali celý deň, Františka Mikloška i ďalšie štyri dni," pripomenul Čarnogurský.
Aj s odstupom času si cení odvahu ľudí, ktorí na zhromaždenie prišli. Poukázal i na to, že sviečková
manifestácia sa stala tiež dôležitým mementom pre pozíciu režimu v komunistickom štáte.
"Ako som sa neskôr dozvedel priamo z eštébáckych kruhov, bolo to pre nich niečo nové, s čím sa
dovtedy ešte nestretli. Nevedeli, ako sa na to pripraviť, ako na to majú reagovať. Samotná účasť ľudí
vyvolala aj v ich radoch rešpekt ku kresťanskej podzemnej opozícii," uviedol jeden z iniciátorov masového
protestu.
Danko hovorí o nádychu demokracie
Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie, slobody a razenia si cesty k
novej spoločnosti. Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej
Danko.
Podľa jeho slov sú udalosti, ktoré sa svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných
dejín. A v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný
nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním
občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva. "Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto
udalosti, vysvetľovať ich význam a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu,
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akcentujeme aj naše národné dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by
mala byť aj morálka či charakternosť.
-END
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/pripominame-si-30-vyrocie-svieckovej-manifestacie-udalost-za
spominal-aj-carnogursky.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

302. Dokázali sme si, že sa dá verejne protestovať proti komunizmu, hovorí
o Sviečkovej manifestácii Čarnogurský
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 11:55, s. -; TASR)

Sviečková manifestácia prelomila dovtedajšie tabu, že demonštrovať proti praktikám komunistického
režimu na verejnosti sa nedá. Naopak, dokázala, že to ide a dodala tým kresťanskému i občianskemu
disentu veľkú energiu do ďalšieho obdobia. Na Bratislavský Veľký piatok, ako označili pokojné sviečkové
zhromaždenie 25. marca 1988 v hlavnom meste, si pri príležitosti 30. výročia tejto akcie spomína jeden z
jej hlavných organizátorov - Ján Čarnogurský.
Foto: OS
Popis: Ján Čarnogurský
Jeden z významných predstaviteľov tzv. podzemnej cirkvi, ktorá stála za sviečkovým zhromaždením,
je presvedčený, že významným impulzom a motivačným faktorom pre zorganizovanie takejto masovej
akcie, bol úspech pri výzve za 31 požiadaviek moravských katolíkov, ktorá v roku 1987 formulovala
požiadavky za náboženskú slobodu v bývalom Československu.
"Pod túto výzvu sa podpísalo pol milióna ľudí, pričom dve tretiny z toho boli zo Slovenska,"
zaspomínal Čarnogurský. "Hnutiu tzv. podzemnej cirkvi to dokázalo, že je v tej dobe už naozaj veľmi
dobre organizované, zároveň však to bol signál k tomu, že je potrebné urobiť niečo iné, ako podpisovú
akciu, či samizdatové šírenie myšlienok protestujúcich voči režimu," upozornil.
Zašifrovaný list od Mariana Šťastného
Priamym impulzom sa stala výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS) zorganizovať v zahraničí, ale i
priamo na Slovensku, zhromaždenie poukazujúce na náboženskú neslobodu a represie komunistov voči
cirkvi. "So zašifrovaným listom sa na mňa s touto výzvou obrátil Marián Šťastný, podpredseda SKS. Ten
vlastne aj určil deň, v ktorom sa na viacerých miestach majú konať takéto zhromaždenia," pripomenul
Čarnogurský.
Archívny záber so Sviečkovej manifestácie v roku 1988 ZdroJ. www,svieckovamanifestacia.sk
Výzvu na zhromaždenie spísal Čarnogurský spolu s Františkom Mikloškom. Práve on, ako človek,
ktorý sa dovtedy neangažoval v politike, sa stal aj oficiálnym zvolávateľom a hlavným organizátorom
zhromaždenia. "Toto malo zabrániť prípadným snahám spolitizovať celú akciu," ozrejmil Čarnogurský.
Čarnogurský a Mikloško na zhromaždení neboli
Po celom Slovensku rozšírili informáciu o zhromaždení členovia Spoločenstva Fatima, informovali o
nej aj zahraničné vysielače, ako Hlas Ameriky či Slobodná Európa. Na Hviezdoslavovo námestie, resp. i
do uličiek v okolí pritiahla výzva podľa relevantných záznamov približne desaťtisíc ľudí.
Samotní Čarnogurský ani Mikloško na námestí neboli. "Deň predtým i v samotný piatok nás predvolali
na výsluch, v deň zhromaždenia nás v policajnej cele v bratislavskej Dúbravke držali celý deň, Františka
Mikloška i ďalšie štyri dni," pripomenul Čarnogurský.
Aj s odstupom času si cení odvahu ľudí, ktorí na zhromaždenie prišli. Poukázal i na to, že sviečková
manifestácia sa stala tiež dôležitým mementom pre pozíciu režimu v komunistickom štáte. "Ako som sa
neskôr dozvedel priamo z eštébáckych kruhov, bolo to pre nich niečo nové, s čím sa dovtedy ešte
nestretli. Nevedeli, ako sa na to pripraviť, ako na to majú reagovať. Samotná účasť ľudí vyvolala aj v ich
radoch rešpekt ku kresťanskej podzemnej opozícii," uviedol jeden z iniciátorov masového protestu.
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autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Dokazali-sme-si-ze-sa-da-verejne-protestovat-proti-komuniz
mu-hovori-o-Svieckovej-manifestacii-Carnogursky-299106
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

303. Prezident nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie.
Dôvod? To neuhádnete
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 15:35, s. -; TASR)

Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie,
ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa
slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Foto: TASR
Popis: Andrej Kiska
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Prezident-nepride-na-koncert-k-vyrociu-Svieckovej-manifest
acie-Dovod-To-neuhadnete-299116
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

304. Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný, reaguje
ĽSNS na neúčasť prezidenta na koncerte k výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 17:00, s. -; TASR)

Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný ani pri dobromyseľných
akciách. Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer
na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je pozvanie kotlebovcov na
toto podujatie.
Foto: TASR
Popis: Marian Kotleba a Milan Uhrík
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval.
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Cirkev nie je politická organizácia
Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.
Pre TASR to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak na rozhodnutie prezidenta
Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave
pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje.
"Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto
podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné odsúdenie každej totality:
komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal pre TASR hovorca KBS Martin Kramara. Ako podotkol,
prezidenta pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kiska-rad-rozprava-o-tolerancii-ale-sam-jej-nie-je-schopny-r
eaguje-LSNS-na-neucast-prezidenta-na-koncerte-k-vyrociu-Svieckovej-manifestacie-299115
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

305. Hystéria, útoky a vyhrážky nás nemôžu denne bičovať. Je to platforma
pre nárast extrémizmu, uvádza Danko
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 17:45, s. -; TASR)

Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie, slobody a razenia si cesty k
novej spoločnosti. Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej
Danko. Šéf parlamentu sa vyjadril aj k súčasnej vnútropolitickej situácii.
Foto: TASR
Popis: Andrej Danko
Podľa jeho slov sú udalosti, ktoré sa svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných
dejín. A v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný
nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním
občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva.
"Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti, vysvetľovať ich význam
a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu, akcentujeme aj naše národné
dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by mala byť aj morálka či
charakternosť.
O budúcnosti nemajú rozhodovať ľudia s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou
"Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia
s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," upozornil
na margo posledných dní.
Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých. "Nerozdeľuje, ale spája.
Upozorňuje na výnimočné dni 'osmičkového' roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a
nádej. Aj v tom je zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie," uzavrel.
Aby sa podobné skrivodlivosti neopakovali
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Poslanec Národnej rady SR a bývalý podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD) si váži odvahu veriacich, ktorí pred 30
rokmi protestovali proti obmedzovaniu náboženskej slobody a prenasledovaniu kresťanov komunistickým
ateistickým režimom.
"Napriek násiliu, použitiu vodných diel, zatýkaniu, vydržali a boli jasnou predzvesťou zásadných
spoločenských, politických zmien po 17. novembri 1989," uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul, že ako
vicepremiér sa zúčastnil v roku 2008 na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu Sviečkovej
manifestácie. "Treba si to pripomínať, nezabúdať, aby sa podobné skrivodlivosti, potláčanie náboženskej
slobody, demokracie a základných ľudských práv, neopakovali," apeloval.
Boli sme prekvapení, čo sa deje
Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) priznáva, že v čase manifestácie bol pre prácu v divadle a vôbec
o tomto podujatí nevedel. "Boli sme prekvapení, čo sa teda deje. Policajtov tam bolo ako maku. Nevedeli
sme to obísť a pocítili sme tie sprchovacie autá. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo.
Neveriacky sme krútili hlavou, lebo ten zásah voči ľuďom bol neadekvátny a hrubý. Bola to dosť veľká
hrôza," povedal.
Policajný zásah považuje za absolútne porušenie ústavy, ktorá jasne hovorila o slobode
zhromažďovania. "Teda štát porušoval vlastnú ústavu. Bola to neadekvátna brutálna sila voči ľuďom, ktorí
stáli a modlili sa. Vnímali sme to s nepochopením a pohoršením. Neviem, kto ten zásah nariadil, ale bola
to brutálna sila proti ľuďom," konštatoval.
Jarjabek si myslí, že k Novembru '89 by došlo aj bez Sviečkovej manifestácie. "Na druhej strane, tí,
ktorí si uvedomili jej dosah, pochopili lepšie a rýchlejšie November '89. Síce ju organizovala tajná cirkev,
ale išlo v nej o občianske práva, ktoré sa týkali veriacich aj neveriacich," dodal.
Ľudia mali strach
Edita Pfundtner (Most-Híd) sa o Sviečkovej manifestácii dozvedela až po jej násilnom potlačení.
"Mala som vtedy 15 rokov a bola študentkou gymnázia v Bratislave, ale z dôvodu, že sme žili v dobe
informačnej izolácie, nevedeli sme dopredu o tejto protestnej akcii. Na druhý deň som počula o tom
hovoriť rodičov a následne to vysielala aj televízia. Ľudia však mali strach, nakoľko videli, ako sa
vtedajšia štátna moc stavala k protestným prejavom," podotkla.
Pfundtner sa pamätá, že vysokoškoláci, ktorí sa zúčastnili na tomto pokojnom proteste, sa veľmi báli o
svoju ďalšiu existenciu. "Bolo to obdobie neslobody a strachu. V tom čase sme doma počúvali iba
vysielanie Slobodnej Európy a nejako sme cítili a verili, že režim má vážne trhliny a existuje nádej na jej
zvrhnutie. Nevedeli sme presne kedy, ale vedeli sme, že to už nebude dlho trvať," uzavrela.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Hysteria-utoky-a-vyhrazky-nas-nemozu-denne-bicovat-Je-to
-platforma-pre-narast-extremizmu-uvadza-Danko-299109
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306. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z našich najvýraznejších
momentov
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 18:30, s. -; TASR)

Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov našej histórie, kedy sa ľudia
pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Na
sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol premiér Peter Pellegrini.
Foto: TASR
Popis: predseda vlády SR Peter Pellegrini v Prezidentskom paláci
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
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Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
autor: TASR
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Premier-Svieckova-manifestacia-bola-jednym-z-nasich-najv
yraznejsich-momentov-299117
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307. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov
histórie
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 22:05, s. -; tan, pas)

Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Foto: TASR
Popis: Joachim Gauck a Andrej Kiska
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
autor: tan, pas
-END
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kiska-Svieckova-manifestacia-je-jednym-z-najuzasnejsich-o
kamihov-historie-299118
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308. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 2/9; Zoltán Rácz / Rado
Tomeš)

Rado Tomeš, moderátor:
"Marec je, zdá sa, príznačný pre verejný odpor prejavu proti moci. 25. deň tohto mesiaca pred
tridsiatimi rokmi to bola bratislavská sviečková manifestácia. Zhromaždenie približne desiatky tisíc ľudí,
ktorí žiadali náboženské a občianske slobody, teda práve to, čo komunistický režim obmedzoval. Udalosť
bola predzvesťou nežnej revolúcie, ktorá viedla k pádu štyridsaťročnej totality a nástupu demokracie."
Patrik Dubovský, historik Ústavu pamäti národa:
"Na začiatku tam boli takzvané presvedčovacie skupinky, ktoré odhovárali ľudí, aby tam teda
prichádzali."
Zoltán Rácz, redaktor:
"Takto popisuje priebeh udalosti jeden z priamych účastníkov sviečkovej manifestácie, historik
Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský."
Patrik Dubovský:
"Zrazu sa objavili tajní spolupracovníci Štátnej bezpečnosti, krotí kričali na ľudí, zhasínali im sviečky,
doslova vyrážali z ruky."
Archívny záznam:
"Gama 2, Gama 4, kropiť, kropiť a kropiť. Čakaj na ďalšie pokyny. Príjem."
Patrik Dubovský:
"Vyšli policajti s obuškami, so psami, rozháňali ľudí, snažili sa ich rozptýliť. Bolo to také dosť hrozivé.
Tie autá úplne pár centimetrov od človeka brzdili, tie psy dorážali. Niektorí ľudia dostali s pelendrekom."
Archívny záznam:
"Tu je nejaká žena v modrom. Treba ju predviesť. Tú ženu v modrom treba predviesť."
Zoltán Rácz:
"Štátne silové zložky zatkli asi 150 ľudí, ktorých dlhé hodiny vypočúvali."
Patrik Dubovský:
"Až do rána. Mnohí teda utrpeli také rôzne zranenia, nastriekanie slzotvorného plynu do očí, napríklad
vykrúcanie rúk."
Zoltán Rácz:
"Sviečková manifestácia bola prvým verejným protestom po rokoch 1968 až 69. Jeden z hlavných
organizátorov František Mikloško atmosféru hnevu a nespokojnosti ľudí so štátnou mocou prirovnáva aj k
aktuálnym občianskym protestom."
František Mikloško, spoluorganizátor:
"Komunisti sa báli masy, čiže to bola atmosféra, ktorá narastala a v tej chvíli znovu by som povedal,
že bolo vypovedané slovo v pravú chvíľu. Proste zvolali sme sviečkovú manifestáciu a tí ľudia odrazu
išli."
Zoltán Rácz:
"Po protestoch o rok neskôr v novembri režim napokon padol."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

309. Nezávislosť a dôveryhodnosť polície
(25.03.2018; Televízna stanica TA 3; V politike; 11.00; por. 3/3; Norbert Dolinský / Norbert Dolinský)
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Norbert Dolinský:
"Dobre. Máme tu istý prísľub pána ministra Druckera, ktorý bol hosťom v tejto relácii na úvod, kedy
povedal, že sa oboznámi so všetkými skutočnosťami a objektívne sa rozhodne ako ďalej a deklaroval,
samozrejme, príde aj táto otázka na vás, pán Paška, ale deklaroval, že teda vznikne istá komisia, ktorá
by prišla s novým policajným prezidentom, potom by bol istí híring a napokon by takéhoto prezidenta
menovala vláda. Tým môžeme sa aj posunúť k tej ďalšej téme dôveryhodnosť polícii. Ešte ak na toto
krátka reakcia, na takýto postup, áno a potom pán Paška."
Veronika Remišová (OĽANO), poslankyňa NR SR, predsedníčka posl. klubu:
"Ja som chcela len ešte raz povedať tú podstatu toho problému, že policajný prezident povedal, že
vražda Kuciaka je spojená s jeho prácou, že súvisí s jeho prácou. Väčšina článkov sa týka buď strany
Smer, alebo vládnej koalície, alebo oligarchov v pozadí, alebo nejakých prepojení, klientelizmu."
Norbert Dolinský:
"Čiže neveríte v tomto prípade v nezávislé vyšetrovanie, tak..."
Veronika Remišová:
"Ja určite budem podporovať snahu nového ministra vnútra, ale toto je skrátka podstata. Netrápime
sa, pán Paška, hovoríme o tom, čo ľudia čakajú, ešte raz, čakajú renesanciu a ..., nech sa páči."
Norbert Dolinský:
"Pán Paška, nech sa páči..."
Veronika Remišová:
"Skáčete mi do reči."
Jaroslav Paška (SNS), poslanec NR SR, prvý podpredseda strany:
"Nie, pani Remišová, ja som mlčal, nedostal som príležitosť reagovať na pána Galka, teraz vy..."
Norbert Dolinský:
"Teraz budete mať dlhší priestor, nech sa páči."
Jaroslav Paška:
"No, tak by som poprosil. Pani Remišová, predovšetkým si treba uvedomiť, že sedel tu pred nami pán
minister, ktorý povedal, že bude riešiť problémy, o ktorých hovoríte. To znamená on aj vo vzťahu
k prezidentovi aj k pánovi predsedovi vlády dal isté záväzky, že zoberie na seba riešenie pôsobenia tak
policajného riaditeľa, ako aj ďalších členov polície, ktorí majú nejaké, o ktorých sú zistenia, ktoré by
spochybnili ich pôsobenie. Ale čo je dôležité, mali by sme rozprávať o tom čo potrebujeme robiť ďalej. No
ale predtým sa musíme dostať k tomu, pán Galko tuná dosť dlho recitoval o tom, ako znevažujeme
študentov, ktorí sú na ulici a ktorí protestujú. Ja by som sa voči tomu chcel ohradiť, pretože ja som
v rokoch novembrovej revolúcie so svojimi študentmi ako pedagóg bol na námestí, celý čas ako pedagóg
mám kontakt s vysokou školou. Počas týchto protestov, aj keď som nešiel na tieto protesty, pretože bola
výzva zo strany organizácií, ktoré ... nechodili. Tak som sa stretol s tými študentmi po tom ako sa vrátili
a pýtal som sa, v čom vidia problém, ako to chcú riešiť, kde vidia problém, či majú garanciu v nejakých
politických stranách. Povedali nie, my chceme vyšetriť, my chceme politickú zmenu a chceme
predovšetkým zmenu spoločenskú."
Norbert Dolinský:
"A to chcú aj súčasní študenti, respektíve ľudia, ktorí sú na uliciach."
Jaroslav Paška:
"No len tu počujeme, ako keby sme my boli proti tomu, aby sa táto téma rokovala, ako keby sme boli
proti tomu, aby sa robili zmeny, spoločenské zmeny, aby sa robili zmeny politické. Veď proti tomu nikto
nie je. Proti tomu nikto nie je. Tu sa naši opoziční partneri stavajú do pozície, že my stojíme za tými
študentami, my stojíme za tými slušnými ľuďmi a vy, vy tomu bránite. No ale však tu je zmena, politická
zmena, nová vláda, ktorá má za úlohu tieto zmeny nastoliť alebo rozbehnúť. Samozrejme nedokáže za
dva roky všetko urobiť. Ale ak jej nedáte priestor, vážení, a nechceli dať priestor len preto, aby ste sa vy
dostali čím skôr k moci, aby ste z tých poslancov, ktorí vám z hnutí a politických strán odišli, aby ste si ich
vedeli doplniť, tak to proste nie je férové a slušné. Vy sa domáhate slušnosti, ale ste neslušní. Ste
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neslušní v argumentácii, klamete, podvádzate v tej argumentácii, podsúvate polopravdy..."
Norbert Dolinský:
"Pán poslanec, ešte ak dovolíte jednu podotázku, lebo už sme prešli aj k tej polícii, určite budete môcť
vy, pani Remišová, reagovať..."
Jaroslav Paška:
"...takže skúsme tú slušnosť aplikovať do našich debát, do politického prostredia, skúsme slušne
a vecne argumentovať..."
Norbert Dolinský:
"Pán Paška, je pre vás policajný prezident dôveryhodná osoba, pretože váš kolega z klubu, pán Baláž
minulý týždeň povedal, že na jeho mieste by odstúpil. Zdieľate takýto názor?"
Jaroslav Paška:
"Ja si myslím, že pán policajný riaditeľ sa musí brániť sám a v diskusii v uzavretom kruhu s pánom
ministrom. Pretože ak tam sú nejaké podozrenia vo vzťahu..."
Norbert Dolinský:
"Ale vnímate tie podozrenia, na základe toho váš názor."
Jaroslav Paška:
"Samozrejme, že vnímame, vnímame to celá spoločnosť. Môj osobný názor je na to, je taký, že pán
minister, ktorý nastúpil, má právo si sadnúť medzi štyrmi očami s pánom policajným prezidentom
a rozprávať sa o všetkých podozreniach. Súčasne je oprávnený opýtať sa ďalších funkcionárov, aká je
spolupráca, či veci, ktoré by mohli byť ovplyvnené pôsobením policajného prezidenta, sú nejakým
spôsobom ovplyvňované a na základe toho..."
Norbert Dolinský:
"Dobre, ďakujem veľmi pekne."
Jaroslav Paška:
"My nemôžme robiť od tohto stola rozhodnutie o tom, kto bude policajným prezidentom, to je
nezodpovedné a neslušné."
Norbert Dolinský:
"Ďakujem pekne. Pán Galko, aj pre vás čas dlhší, nech sa páči."
Ľubomír Galko (SaS), poslanec NR SR, podpredseda strany:
"Zareagujem aj na pána Číža, aj na pána Pašku. Pán Číž hovorí o nejakej stabilite. No tú stabilitu
máte na námestiach, pán Číž, tie desaťtisíce a teraz už pomaly státisíce ľudí po celom Slovensku, to je tá
vaša stabilita. Ja nechápem prečo niekto robí strašiaka z predčasných volieb. Veď to je úplne bežná vec,
ktorá sa kdekoľvek v Európe uplatňuje v prípade, že dôjde k takýmto závažným preskupeniam v Národnej
rade a k takémuto obrovskému spoločenskému pohybu a takejto obrovskej nedôvere v štátne inštitúcie,
tak tie predčasné voľby sú to pravé orechové. Veľmi krátko zareagujem na tú kolegyňu Nicholsonovú, čo
ste povedali, použila slovo prevrat, nebolo to najšťastnejšie slovo. Prevrat, synonymum slova prevrat je
zmena, to znamená zmena, ale čo je najdôležitejšie, sú skutky. My sme niekoľkokrát vlastnými skutkami
preukázali, že nám nejde o uchopenie moci v parlamente. To nemôžete odškriepiť ani vy, ani pán Paška.
Nikoho sme sa nesnažili kúpiť, tak ako to robil kedysi Dzurinda, nikoho sme sa nesnažili korumpovať
nejakými funkciami. Chceme ísť čestne do predčasných volieb, žiaden parlamentný prevrat. Vy ste
povedali, že celá Európa nám tlieska. Asi žijete v nejakej inej Európe. Celá Európa na nás píska. Pán
Číž, to čo trvalo Mečiarovi štyri roky, že spravil zo Slovenska čiernu dieru Európy, na ktorú zo Slovenska
chodili demarše a písali o tom všetky európske a svetové médiá, to ste vy urobili za mesiac. To urobil váš
bývalý premiér, terajší predseda vašej strany, ktorý dostal Slovensko na všetky titulné strany významných
médií v celej Európe a vo svete, len kvôli svojim konšpiračným teóriám, kvôli svojím vzťahom so
závadovými osobami. To znamená to čo Mečiar robil štyri roky, to vy ste dokázali za jeden mesiac. Čo sa
týka pána Pašku, to vás cti, že ste v tej revolúcii boli, však ja som tam nakoniec bol tiež ako študent v tej
Nežnej revolúcii, ale my dnes rozprávame o súčasnosti. Tak ja vás chcem naozaj veľmi pekne poprosiť,
aby ste tých ľudí, ktorí sú na tých námestiach, to nie sú len študenti, viete, koľko je tam ľudí v strednom
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veku, aj dôchodcov, aby ste naozaj ich nedehonestovali nejakými podozreniami, že ich riadi opozícia
alebo že..."
Jaroslav Paška:
"Ja ich nedehonestujem, prosím vás, zase ste..., nič také som nepovedal, aká dehonestácia?"
Ľubomír Galko:
"Nechajte ma dohovoriť, nechajte ma dohovoriť, pán Paška, pán Paška, nechajte ma..."
Jaroslav Paška:
"Hovorím, že majú pravdu, hovorím, že prichádzajú riešiť problémy, ktoré..."
Ľubomír Galko:
"Pán Paška, nechajte ma dohovoriť..."
Jaroslav Paška:
"Nenechám vás dohovoriť takéto nezmysly..."
Norbert Dolinský:
"Pán Paška, ale bolo by fajn..."
Ľubomír Galko:
"Veľmi pekne by som vás poprosil, pán Paška, veľmi pekne by som vás poprosil, ja som vás nechal
rozprávať."
Jaroslav Paška:
"Ja som vás neurážal."
Ľubomír Galko:
"No, ale ja vám vysvetľujem, že čo mi vadí, že aké názory vyslovujete o tých demonštrujúcich. Pán
Paška, prestaňte mi stále skákať do reči. Však, veď sa chovajte, správajte sa slušne, prestaňte mi..."
Jaroslav Paška:
"Tie názory som ja nepovedal, vy hovoríte tie názory. Nehovorte čo ja hovorím..."
Norbert Dolinský:
"Dobre, pán Paška, prosím vás, naozaj..."
Ľubomír Galko:
"Ešte raz, ja by som poprosil znovu ten čas a bol by som naozaj rád..."
Norbert Dolinský:
"Tak znovu zase nie, pán Galko, zase buďme trošku korektní."
Ľubomír Galko:
"No ale bol by som rád, keby ste mi neskákali stále do reči. Keď sa zhodneme na tom, že tí študenti,
ľudia v strednom veku a tí dôchodcovia čo chodia na tie námestia, sú slušní ľudia, ktorým ide o lepšie
a slušné Slovensko, tak by sme toto extempore tým mohli ukončiť, aby ste nehovorili, že vás urážam."
Norbert Dolinský:
"Dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, ešte dostanete aj vy, pán Galko slovo. Pán Číž."
Ľubomír Galko:
"Ešte jednu vec som, pardon, lebo k tej bezpečnosti som tu mal napísané, že nová vláda vyšetrí a tak
ďalej, povedzte mi ako pán Drucker vyšetrí s Kaliňákovými ľuďmi za chrbtom vážne podozrenia týkajúce
sa podvodov na DPH, v ktorých lieta Robert Kaliňák, Ján Počiatek, poslanec Stanislav Kubánek zo
Smeru a poslanec Buček. Povedzte mi, ako to dokáže tento pán, ako to vôbec dokáže nominant strany
Smer - sociálna demokracia vyšetriť? To sa nedá. To by sme mohli u tom uvažovať, keby tam došiel
nejaký vyslovene nezávislý nominant, bývalý vyšetrovateľ alebo terajší, alebo bývalý prokurátor, ale nie
človek, ktorý je spätý so stranou Smer - sociálna demokracia pupočnou šnúrou a má za sebou komplet
Kaliňákových ľudí..."
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Norbert Dolinský:
"Ďakujem, pán Galko, môžeme priamo odpovedať. Pán Paška, prepáčte, nemôžte zase..."
Jaroslav Paška:
"Ja musím..."
Norbert Dolinský:
"Musíte, ale musíte chvíľu počkať, pretože aj ostatní diskutujúci sú. Samozrejme, budete môcť ešte
reagovať. Pán Číž teda, keď sa hovorí o novom, o reforme teda zmeny, o reforme menovania nového
vedenia polície, je to podľa vás dobrá cesta, akou sa vydal pán Drucker, respektíve, prečo pán, či pán
Gašpar je ešte zodpovedajúca osoba, ktorá by tam mala zostať, podľa vás, na základe tých
medializovaných informácií."
Miroslav Číž (Smer-SD), poslanec NR SR:
"Ja ten mechanizmus riešení nebudem komentovať, pán minister Drucker má moju a aj dôveru celého
klubu, je nepochybne v neľahkej situácii, bude neustále atakovaný, osočovaný, že teda Kaliňákovi ľudia.
Neviem, akí iní policajti sú ľudia v štátnej službe s výraznými konzekvenciami, ktoré tam sú a tak ďalej,
tak asi tento typ debaty by neviedol k ničomu, podľa môjho názoru. Samozrejme, diskutovať o tom, akým
spôsobom do budúcnosti konštituovať pozíciu prezidenta Policajného zboru, dá sa diskutovať, len treba
mať vždy na pamäti, že komu bude ten prezident zodpovedať, teda jednak občanom, ale to je dosť
abstraktné."
Norbert Dolinský:
"A ten systém, aký je momentálne, vám vyhovuje?"
Miroslav Číž:
"Tak mne vyhovuje, je faktom, že doteraz nebol predmetom žiadnej zásadnej kritiky, aspoň ja som ju
teda absolútne nezaregistroval, až na to teda, že Kaliňák a neviem čo a tak ďalej..."
Norbert Dolinský:
"Tak ale boli medializované tie prepojenia isté, sú to podozrenia, ale napriek tomu..."
Miroslav Číž:
"Povedali sme, naša polícia striktne funguje teda v istom slova zmysle, poviem to nepresne, na
úradníckom princípe existuje policajný prezident, ktorý riadi policajný zbor. Má byť nezávislý na ministrovi.
Minister, čo zas tu vidím mnohé rôzne videnia situácie, politicky riadi rezort. To znamená, vytvára
podmienky pre rezort materiálne, aby dostatočným spôsobom fungoval, má k dispozícii legislatívnu časť,
navrhuje zákony, ktoré potrebuje ten rezort, samozrejme vyhodnocuje a v prípade upozorňuje na
zásadné veci, ktoré teda tam sú a nie sú..."
Norbert Dolinský:
"To je tá politická rovina, ale priamo menoval policajného prezidenta, šéfa inšpekcie..."
Miroslav Číž:
"...a užíva alebo nevyužíva menovaciu právomoc. Ak to nedá, ak to urobíme do nezávislého
prostredia, minister vnútra vlastne žiadnu zodpovednosť nenesie, ani vláda. Potom nesie to nezávislé
prostredie zodpovednosť za fungovanie toho prezidenta. Čiže tu je ten zásadný rozpor, treba ho vyriešiť.
Istým spôsobom vyvážiť jeden aj druhý rozmer, nájsť priestor aj pre aktuálnu vládu a ministra, aby mohli
niesť zodpovednosť za fungovanie, na druhej strane vytvoriť predpoklad pre väčšiu nezávislosť a väčšiu
stabilitu policajného prezidenta povedzme typu ako má generálny prokurátor, že parlament ho síce zvolí,
nepriamo ho za kvalifikované dôvody môže odvolať, ale v zásade nemôže štandardne z vecných dôvodov
za výkon funkcie, môžeme nad týmto celým porozmýšľať."
Norbert Dolinský:
"No to je systém váš, čo sa týka samotného pána Gašpara."
Miroslav Číž:
"Pán Gašpar je policajt dlhoročný, pracuje celý život v tomto priestore,..."
Norbert Dolinský:

stránka č. 531

"To nikto nespochybňuje, len na základe tých prepojení..."
Miroslav Číž:
"...u mňa je to profesionál s vysokým kreditom. Celý problém je posúdiť politické súvislosti, kde politika
opozície je jasná - zacieliť sa na konkrétnu osobu a diskreditovať ju celý čas. Do akej miery je to pravdivé
a nie je pravdivá a do akej miery treba riešiť politické riešenia a nie vecné, je to na pána ministra. Zatiaľ
má našu plnú dôveru."
Norbert Dolinský:
"Ďakujem veľmi pekne. Pani Remišová, potom pán Paška."
Veronika Remišová:
"Nového ministra vnútra čakajú veľmi zložité úlohy, to je v prvom rade očistiť políciu a odpolitizovať
políciu. A sú tu dve rozdielne veci. Jedna vec je tá, že pán Gašpar, policajný prezident, by nemal zostať
na funkcii policajného prezidenta, to znamená, že by mal byť odvolaný hneď teraz, v tomto momente,
pretože nie je možné, aby vyšetrovanie viedol človek, o ktorom Ján Kuciak písal a nie je možné, ktorý je
švagrom oligarchu Smeru a zároveň na ďalšom dôležitom mieste v protikorupčnej jednotke NAKA bol
človek, ktorého manželka spolupracuje dokonca s človekom, ktorý bol podľa médií na mafiánskych
zoznamoch. Čiže očistiť políciu."
Norbert Dolinský:
"Čiže očakávate od ministra Druckera, že bude urýchlene konať, áno."
Veronika Remišová:
"Očistiť políciu, druhá vec je, to je jedna vec. Druhá vec je kariérny postup policajtov. Za nami chodia
policajti, ktorí sa sťažujú na pomery v polícii, pretože vidia, že na tie vedúce pozície sa dostávajú nie
dlhoroční skúsení policajti, ale dostávajú sa tam ľudia na základe toho, že niekoho poznajú, na základe
svojich známostí, ktorí sú v policajnom zbore rok alebo dva. Tretia vec, to samotné menovanie
policajného prezidenta, my zastávame tú, ja si myslím, že by ho mala menovať rada zložená
z nezávislých odborníkov, ale menovať by ho mal prezident, nie vláda a samozrejme verejné vypočutie
a posledná vec je policajná inšpekcia, ktorá potrebuje reformu a nie je pravda, že policajného prezidenta
nikto nekritizoval. My sme policajného prezidenta dlhodobo kritizovali, dlhodobo sme upozorňovali na
pochybenia, dlhodobo sme upozorňovali na to, že boj s korupciou, pán policajný prezident robil
bombastické tlačovky o tom, ako ide, policajti vyšetrujú korupciu jedného vrecka kŕmnej kukurice alebo
ako niekto dal úplatok jedného malého prasiatka a korupciu na najvyšších miestach v súčinnosti s pánom
Kaliňákom, podľa ktorého táto korupcia neexistuje, jednoducho nevyšetroval. A ešte posledná vec, ktorá
je veľmi dôležitá, je, nezabudnime na to, čo hovoril pán prokurátor Špirko, prokurátor Špeciálnej
prokuratúry."
Norbert Dolinský:
"No boli to závažné opatrenia, teda obvinenia, pardon."
Veronika Remišová:
"Boli to závažné obvinenia, podal trestné oznámenie na pána Kaliňáka a obvinil, podľa jeho slov bolo
marené vyšetrovanie zo strany policajného prezidenta. Toto je veľmi závažné obvinenie."
Norbert Dolinský:
"Dobre, len zatiaľ platí istá prezumpcia neviny, ale naozaj tie obvinenia tu boli a boli veľmi vážneho
charakteru, prepáčte, pán Číž..."
Miroslav Číž:
"Jednu otázočku len."
Norbert Dolinský:
"Nebude odpovedať pani Remišová."
Miroslav Číž:
"Áno, len teda, že by teda zodpovednosť ako OĽaNO má takú predstavu, že zodpovednosť za
fungovanie polície bude mať pán prezident, keďže bude menovať, hej, tak tomu mám rozumieť?"
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Veronika Remišová:
"Nie, pán prezident viete, že menuje viacerých..."
Miroslav Číž:
"Čiže tí nezávislí odborníci budú niesť zodpovednosť... Len aby sme trošku odhaľovali veci, o ktorých
rozprávame..."
Norbert Dolinský:
"Dobre, prepáčte pán poslanec, prepáčte. Pán Paška, aj vy sa prosím vyjadrite k tej novej voľbe
policajného prezidenta, prípadne vysokých funkcionárov, čo aj prezentoval v dnešnej relácii pán Drucker."
Jaroslav Paška:
"Ja najskôr zareagujem samozrejme na to, čo tu odznelo. Predovšetkým treba povedať, že už v úvode
relácie som povedal, že vnímam súčasnú situáciu ako dôsledok dlhodobej frustrácie našich občanov
s neriešením mnohých problémov, ktoré sa naakumulovali. Že sú absolútne legitímne protesty, že ich
treba vnímať a som veľmi rád, že prebiehajú korektne, slušne, a že sa nenechali zneužiť účastníci na
politické, povedal by som povedal angažmá v prospech niektorých politických strán. Čo sa týka voľby
policajného riaditeľa, tiež som už povedal, že som presvedčený, že prvé kolo, prvý návrh musí ísť od
pána ministra vnútra, ktorý bol designovaný, ktorý je pripravený na prevzatie rezortu, a ktorý v podstate
má aj právo stanoviť si isté formy rozhodovania v tejto oblasti. Samozrejme, to bude politické
rozhodovanie, príde v Národnej rady predloha zákona, tento zákon bol pripravený pani Žitňanskou
a pánom Kaliňákom už v predchádzajúcom období, týkal sa voľby prezidenta policajného zboru, ako aj
policajnej inšpekcie. Myslím si, že ten zákon bude treba veľmi rýchlo prijať..."
Norbert Dolinský:
"Prečo sa to nestalo už... voľbách, pamätáte si, vtedy bola táto debata, dokonca sa hovorilo o jeseni
2016, že by takýto zákon bol prijatý."
Jaroslav Paška:
"Tento zákon bol v legislatívnom procese na vláde, ten proces trvá okolo šesť mesiacov, to znamená,
že sú tam pripomienky, medzirezortné konanie prebiehalo. Takže očakávam, že vzhľadom na súčasnú
situáciu príde ten zákon omnoho skôr, môže byť aj omnoho precíznejší, pretože naozaj tá naša reakcia
musí byť taká, a tu sa vraciam k tejto diskusii, strávili sme pomerne hodne času osobnými útokmi voči
sebe, ale nedostali sme sa k tomu, čo vieme urobiť preto, aby bolo Slovensko slušné po tomto období,
ako pomôžeme vláde, čo vieme urobiť pre to my, a teraz nielen koalícia, ale aj opozícia na to, aby sa
Slovensko menilo tak, ako to potrebujeme všetci, nielen tí, ktorí protestujú, ale my všetci potrebujeme,
aby bolo transparentné, aby sa nestávali také prípady, ako tu boli spomínané. Ako sa s týmito prípadmi
musíme čo najrýchlejšie vysporiadať, vyrovnať, že naozaj treba urobiť možno niekde personálne zmeny
a keď budeme hovoriť o personálnych zmenách, tak možno budú musieť prebiehať v tej štruktúre zhora
nadol omnoho hlbšie a ďalej, pretože dneska máme informácie tak, ako na východe, tak aj z iných oblastí
Slovenska, že dochádza k nezákonnej činnosti, k nezákonným výrubom lesov, odnímaní majetku
občanom a napriek tomu inštitúcie, ktoré majú zjednať nápravu, tak tú nápravu nevykonajú, takže sa to
hromadí, a to je tá nespokojnosť, ktorá je zdola a tá vyháňa nielen študentov, ale aj tých postihnutých do
ulíc, a tomu sa musíme venovať a musíme to urobiť, povedal by som, kultivovane, civilizovane, bez
emócií. A to je myslím naša povinnosť..."
Norbert Dolinský:
"Ďakujem pekne, pán Galko, váš pohľad teda na možné odpolitizovanie polície pri tých návrhov, ktoré
sú."
Ľubomír Galko:
"Odpoviem hneď, len po prvé poviem, čo sa týka pána policajného prezidenta Gašpara. On sa
diskreditoval sám, už v počiatkoch, alebo teda začiatkoch toho vyšetrovania, keď niekoľkokrát veľmi zle
vstúpil do toho vyšetrovania, rozprával o všelijakých drogách, rozprával o balistike pištole, ktorá sa
ukázala neskôr ako plynová. V podstate tam boli také vážne zlyhania pri tom vyšetrovaní, že popri tých
iných ďalších veciach, o ktorých hovorila kolegyňa Veronika Remišová, už toto sú moc závažné
skutočnosti na to, aby on čakal na nejakú zmenu zákona, jeho treba okamžite odvolať. Ja sa čudujem, že
neodstúpi sám a otázky, že či tam vlastne on sa nedrží silou mocou na tej stoličke preto, aby niečo
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zakrýval, sú úplne legitímne už dnes. Ľudia sa začínajú pýtať, že či sa tam nedrží silou-mocou len preto,
aby nejaké kauzy ešte prikrýval. Ja sa mu čudujem, že neodíde sám. Čo sa týka tej voľby toho
policajného prezidenta, to je technikália. My to podporíme. Ako, ja súhlasím s pánom Paškom v tom, že
my nemôžeme vyňať toho ministra vnútra úplne z tej právomoci a nainštalovať mu tam nejakého človeka,
však on bude zaňho zodpovedať a bude s ním spolupracovať. A to, či to bude on navrhovať a menovať,
to bude vláda, alebo či on to navrhne vláde, vláda to dá prezidentovi a prezident to menuje, o tom
diskutujme. Napríklad náčelník Generálneho štábu je takto robený. To znamená, ja ako minister obrany
som navrhol vláde, vláda dala prezidentovi, prezident vymenoval. A v určitých taxatívnych dôvodoch je
potom ten spätný chod, kedy ho môže zasa odvolať. Čiže o tomto diskutujme, na tom sa podľa mňa
dohodneme, ale tých problémov je oveľa väčšie množstvo. A ja by som bol konštruktívny, opäť ešte
jedenkrát ponúkam spoluprácu. Tuto sú riešenia, tu je viac ako sto riešení pre bezpečnejšie
a spravodlivejšie Slovensko, ktoré som spracoval ja so svojim tímom. Tretina sú ozbrojené sily, tretina je
lepšia polícia, tretina je lepšie súdnictvo a spravodlivosť. Pánovi ministrovi obrany už som ju venoval,
vyjadril sa o nej veľmi pozitívne, o tých riešeniach, ktoré sú tam. Sú tu riešenia pre pána Druckera
týkajúce sa nielen nejakej voľby prezidenta Policajného zboru. My vieme, že potrebujeme nezávislú
inšpekciu. Potrebujeme naučiť policajtov ako majú zasahovať proti unikajúcim vozidlám, aby nám
nezomierali ľudia, ktorí nezastavia v tých vozidlách. Pán minister o tomto ani poriadne nevedel, keď som
to s ním rozdiskutoval na výbore. Potrebujeme zlepšiť kontrolu majetkových pomerov policajtov. Niektorí
policajní funkcionári disponujú obrovským majetkom a majú to napísané na kde koho v rodine. Takisto tie
riešenia to obsahujú. Potrebujeme ďalšia a ďalšie, napríklad do vnútra Policajného zboru. Policajti sa
nám sťažujú, majú zlý hodnotiaci systém. Sú hodnotení v závislosti od toho, koľko vyberú pokút, koľko
majú čiarok, je to absolútne neadekvátne hodnotenie. Toto sú všetko veci, ktorých my sme ochotní
konštruktívne spolupracovať s ministrom vnútra pánom Druckerom, pokiaľ tá vláda tú dôveru dostane. My
túto pomocnú ruku tuná ponúkame a určite vo všetkých zlepšeniach, ktoré sa týkajú nielen zlepšenia tej
dôvery verejnosti voči polícii, ale aj samotnej tej polície vo vnútri, tých policajtov, oni tiež viacej potrebujú
vidieť, že ľudia sú si istí, že drvivá väčšina tých policajtov sú čestní a slušní ľudia, a že sa za nich
postavíme aj pri tom, keď budú trebárs musieť represívnym spôsobom zakročovať v rámci zákona. To
znamená, všetky tieto kroky, ktoré by mali viesť k zlepšeniu tejto situácie, určite my v strane SaS
podporíme."
Norbert Dolinský:
"Sme vo finále, dáma a páni, to znamená, prosím, už finalizujte svoje stanoviská, pretože už nebude
možné reagovať, tak poprosím, zdržte sa nejakých osobných invektív, útokov. Len chcem sa opýtať, ono
ten čas naozaj veľmi letí, už sme tu hodinu, pán Číž, 60 minút, niečo vyše. Teda kde je to riešenie tej
situácie, teraz to zovšeobecním, kde je riešenie tej situácie? Je táto vláda, alebo bude táto vláda, čo sa
očakáva, že získa v pondelok alebo v nejaký iný deň, dôveru v parlamente, bude teda efektívnym
nástrojom pre upokojenie situácie na Slovensku? To bude otázka pre vás všetkých. Nech sa páči, pani
Remišová. Pôjdeme v tom istom poradí ako na úvod."
Veronika Remišová:
"Či bude táto vláda nástrojom na upokojenie situácie, ja si to nemyslím, pretože ešte viac, ako ministri,
ktorí boli vymenení, ma mrzia ministri, ktorí mali byť vymenení, ale ostali tam. Vidíme, že obrovskou
devízou nášho národa je mať dobré vzdelávanie. A to vzdelávanie kolabuje a ministerka školstva si nevie
poradiť s eurofondovým škandálom a o nej samotná učiteľská obec hovorí, že nevie riešiť problémy, ale
vymýšľa si umelo ďalšie problémy. To hovorí učiteľská obec, nie opozícia. Pôdohospodárstvo, tam
Európska komisia nám ide kontrolovať eurofondy a hovorí, eurokomisár hovorí, že eurofondy u nás mohli
byť zneužité na kriminálne ciele, čo je veľmi závažné obvinenie. Tam stále sedí ten istý človek.
O ministerstve obrany som už hovorila. Na druhej strane, aby som to skončila v nejakom pozitívnom
duchu, ja si myslím že je veľmi cenné, práve tieto občianske protesty. My sme národ, ktorý nemá dlhú
históriu, nemáme veľmi veľa veľkých osobností, ale naši ľudia ukázali, že sa v tých kľúčových momentoch
vedia zomknúť. Vedeli sa zomknúť v roku 68, 88, 30. výročie Sviečkovej manifestácie si pripomíname.
V 89-tom a vedeli sa zomknúť aj dnes v roku 2018. A toto je ten poklad, ktorý na Slovensku máme.
Jednoducho angažovaných ľudí, ktorým ide o lepšie Slovensko. O to, aby novinári mohli slobodne písať.
O to, aby dôchodcovia nemuseli živoriť a o to, aby nám mladí ľudia neutekali z tejto krajiny. A ja za to
týmto angažovaným ľuďom zo srdca ďakujem."
Norbert Dolinský:
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"Pani poslankyňa ďakujem, pán poslane Číž."
Miroslav Číž:
"Pán redaktor, vláda disponuje všetkými atribútmi, ktoré demokracia ponúka. Má dostatočnú podporu
v parlamente, má programové vyhlásenie, ktoré nebolo spochybňované. To všetko toto, čo tu počúvame,
v normálnych krajinách, pokiaľ vláda nepracuje dobre, tak sa diskusia koncentruje na rozpočtové
problémy, na schvaľovanie rozpočtu, pretože ten vlastne rozdelí všetky peniaze, ktoré štát má, určí svoje
priority a podobne. U nás, ak si všímate, rozpočet netrvá ani dva dni, v Českej republike tri týždne, až
mesiac. Naše rozpočty sú pravidelne výrazne pozitívne hodnotené, keď sme už pri tom. Čiže to sú
signifikantné javy a to, že ak vy poviete ako bez mihnutia oka, pani kolegyňa, že eurokomisár, ktorý tu
bol, povedal niečo, no tak asi po hlbokom štúdiu, viete, napríklad teraz bola u nás delegácia
europarlamentu a stačí si pozrieť blog pána Blahu, ktorý ako predseda výboru pre európske záležitosti
nemali sa čas s tým stretnúť a s kým sa stretli, možno aj s vami, a ste ich samozrejme dostatočným
spôsobom informovali s tým, že asi možno uznáte v dobrých chvíľach, že vyvážanie našich vnútorných
problémov do zahraničia a chodiť tam vyprávať čo všetko sa tu hrozné deje, že to Slovensku ničomu
nepomôže. Tu je priestor na to, aby sme o tom diskutovali. To sú zásadné veci. Takže ja som
presvedčený, že tak programové vyhlásenie, tak fungovanie vlády, je veľký predpoklad, pokiaľ si nebude
trvať to, čo povedal pán poslanec Galko to posledné, že ponuka spolupráce. Poviem vám, budeme veľmi
opatrní pre vnímanie takejto ponuky, pretože reprezentujete stranu, ktorá po voľbách povedala, že urobí
tejto vláde, keď zistila, že prehrala, zo života peklo..."
Norbert Dolinský:
"Nie je čas zabudnúť na staré spory?"
Miroslav Číž:
"Nepochybne áno, len súčasná situácia naznačuje, akým spôsobom vnímame záujmy Slovenska, do
akej miery vieme politicky zápas utlmiť v situácii, keď Slovensku preukázateľne škodíme. To sú pre mňa
priority a tu zatiaľ pozitíva nevidím. A nepochybne sa budeme tešiť, pretože, poslednú vec, pán redaktor,
pre nás politika zrušiť rozdelené Slovensko na dva tábory, škodí krajine nesmierne. Ukazuje sa, že táto
kontinuita a stabilita, ktorú pán kolega, ak použijem jeho slovník, zosmiešňuje, dôležitá je. A teraz sa zdá
skôr, že ukazuje sa, že pravdepodobne budeme musieť ísť do istej konfrontačnej polohy aj my, pretože tu
naozaj dochádza k tomu, že klamstvo a neochota korektne viesť politický zápas má veľmi silné miesto.
Čiže posolstvo pre nás je, veďme politický zápas korektne."
Norbert Dolinský:
"Ďakujem pekne, jednu vetu skutočne, lebo ste ju priamo oslovili, pani Remišovú."
Veronika Remišová:
"Jednu vetu, ohradzujem sa, že my robíme zlé meno Slovensku. Zlé meno Slovensku robil pán Fico
a mňa, ako vlastenca, to veľmi mrzí. A vždy ma to bude mrzieť."
Norbert Dolinský:
"Ďakujem veľmi pekne, pán Galko, nech sa páči."
Miroslav Číž:
"Vyhrajte štyrikrát voľby a ukážte, že vám verejnosť verí, potom máte to právo hovoriť."
Ľubomír Galko:
"Uvidíme, ako to vlastne vôbec celé ešte dopadne to hlasovanie. Naozaj, verte mi, že tá atmosféra
v tom parlamente je veľmi dusná a to dusno by sa tam dalo pomaly krájať. Čiže počkajme si najprv na to,
či vláda získa dôveru. Môj osobný názor je, že tá vláda stabilná nebude, uvidíme, čo prinesie čas. Tá
vláda je personálne a hlavne hodnotovo aj odborne vyprázdnená. To sa ukázalo aj teraz, že my sme
v strane SaS sa rozhodli počas jednej parlamentnej schôdze nereagovať na žiadne návrhy zákonov,
žiadne návrhy zákonov sme nepredložili, stiahli sme. Tá schôdza skončila za dva dni. Dvoj, alebo
trojtýždňová naplánovaná schôdza skončila za dva dni. To znamená, že tam aj niekde je vidieť, akým
spôsobom a ako odborne na tom sú členovia, hlavne poslanci vládnej koalície. Zopakujem ešte
jedenkrát, možno tým ústretovým krokom bolo to, keby sa vládna koalícia nebránila tým riešeniam, ktoré
pravidelne my do toho parlamentu prinášame. Sú to čiastkové, nie politické, sú to čiastkové odborné
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riešenia, ktoré častokrát sú zmätené zo stola len kvôli tomu, že ich predkladá niekto z opozície. Niektoré
hrozienka z nich potom koalícia povyberá a predloží ich neskôr ako svoje riešenia. My sme vďační aj za
to. My nie sme vzťahovační, pokiaľ niekomu takýmto spôsobom vnukneme nejakú ideu, ale veľmi
častokrát sa stáva, že dobré veci, ktoré predložíme, tak nie sú schválené len kvôli tomu, že jednoducho
predložil to opozičný poslanec, alebo predložil to politik z opozičnej strany, tak vládna koalícia to zmetie
zo stola. Čiže aj teraz tu zaznelo, že možno že bude treba, aby zasa pritvrdili a viedli to do konfrontačnej
politiky. Podľa môjho názoru je to zbytočné. Podľa môjho názoru takýmto spôsobom ľuďom na Slovensku
život nezlepšíme a ak najsilnejšia, stále pravdepodobne najsilnejšia vládna strana miesto toho, aby sa
zamýšľala nad tým, ako zlepšovať ľuďom život, tak rozmýšľa nad tým, ako bude zasa kydať na opozíciu
a proste bude konfrontačne vystupovať. To znamená, že naozaj tá zmena je nie že potrebná, ale že ona
je životne dôležitá."
Norbert Dolinský:
"Ďakujem, pán poslanec, ešte na záver pán poslanec Paška."
Jaroslav Paška:
"No, pán kolega povedal, že táto vláda je hodnotovo vyprázdnená, bolo by zle, keby bola hodnotovo
vyprázdnená práve v tomto období, keď ľudia sú na uliciach a vysielajú signál, že potrebujú, aby sme boli
hodnotovo, povedal by som, naplnení. Aj konkrétne uvádzajú, že chcú, aby bola politika slušná,
transparentná a aby bola realizovaná v prospech verejnosti. Takže z tohto pohľadu si myslím, že bude
mať úspech táto vláda jedine, keď bude dostatočne hodnotovo naplnená, keď si to všetci ministri
uvedomujú. Pani Remišová tu zmieňovala ministrov Slovenskej národnej strany. Ja by som chcel doplniť
a obohatiť jej poznanie o to, že desiaty monitorovací výbor Európskej komisie, ktorý bol pred pár
týždňami na Slovensku skonštatoval, že to, čo urobila pani ministerka, ako zmenila výberové konania čo
sa týka európskych fondov, tak že s tým súhlasí, že je to v súlade s pravidlami Európskej únie, a že takto
má plnú dôveru Európska komisia v takéto vyhlasovanie eurofondov. Ďalej by som vám chcel doplniť tiež
informáciu, že pani Matečná zverejnila všetky zmluvy o čerpaní eurofondov z obdobia od roku 2004. To
znamená, že nebudú musieť novinári prácne zisťovať kto a aké objemy fondov a na aké plochy
požadoval, ale že to bude, aj je to verejne dostupné už na internete. Takže čo sa týka hodnotového
pôsobenia reprezentantov Slovenskej národnej strany v tejto vláde, môžete byť absolútne pokojní
a budeme sa usilovať ísť ďaleko viacej dopredu, pretože našim záujmom je naozaj, aby Slovensko bolo
stabilnou krajinou, úspešnou krajinou tak, ako bola doposiaľ, ako sme ho vnímali doposiaľ a ak nejaké
problémy vznikli, tak aby sme tie problémy vedeli riešiť kultivovane na politickej scéne. A keď sa
odvolávate na slušnosť, tak slušné je aj to v politických diskusiách neklamať."
Veronika Remišová:
"To sa týka vás, pán Paška."
Norbert Dolinský:
"Dáma a páni, veľmi pene ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie. Ešte pre divákov doplňujúca
informácia, budúci týždeň sú Veľkonočné sviatky, to znamená relácia bude mať prestávku, uvidíme sa
opäť o dva týždne. Želám vám jednak príjemnú nedeľu a na budúci týždeň pokojné Veľkonočné sviatky,
dovidenia."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

310. Kiska na koncert venovaný sviečkovej manifestácii nepôjde
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Expres; Infoexpres; 17.00; por. 1/2; - / Mária Kašiarová)

Mária Kašiarová, moderátorka:
"Prezident Andrej Kiska dnes večer nepríde na koncert, ktorým v Bratislave vyvrcholia oslavy 30.
výročia sviečkovej manifestácie. Dôvodom je fakt, že organizátori pozvali aj stranu Mariána Kotlebu.
Na stretnutie v centre mesta ale Kiska príde. Prezident opakovane označuje Ľudovú stranu - Naše
Slovensko za fašistickú, a úlohou politikov podľa neho je, aby na neprípustnosť jej ideológie upozorňovali.
Kotlebovci sú jedinou stranou, ktorú nepozýva na politické rokovania. Dnešnú spomienkovú akciu
organizuje Konferencia biskupov Slovenska, ktorá na oslavy pozvala zástupcov všetkých parlamentných
strán. Jej hovorca doteraz na komentár ku Kiskovmu rozhodnutiu nereagoval."
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[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

311. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 2/21; Pavol Hudák / Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka:
"Presne pred tridsiatimi rokmi bola v Bratislave sviečková manifestácia. Dvadsiateho piateho marca
1988 na veľký piatok sa na Hviezdoslavovom námestí zišli tisíce ľudí. Manifestujúci žiadali vymenovanie
katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie
ľudských práv. Svoj protest vyjadrilo modlitbami a spevmi asi osemtisíc ľudí. Vtedajšia štátna moc
podujatie rozohnala autami, vodnými delami a zadržala stoštyridsaťjeden ľudí. Udalosti spred tridsiatich
rokov v našom hlavnom meste pripomína viacero podujatí. Pokračuje redaktor Pavol Hudák."
Pavol Hudák, redaktor:
"Sviečková manifestácia predstavuje fenomén v celej Európe. Podľa historika Františka Neupauera
aj komunisti v Nemecku povedali, že si nemysleli, že ich porazia sviečkami a modlitbami."
František Neupauer, historik:
"Otvorila to brutalita režimu, ktorá tu bola a vražda kňaza Štefana Poláka a teda ďalšie, z čoho vlastne
prišiel taký podnet, aby Slováci v zahraničí pred československými ambasádami protestovali proti
zákerným vraždám veriacich za náboženské, občianske slobody. U nás sa to pretavilo do niečoho
pozitívneho cez Františka Mikloška a Jána Čarnogurského a predovšetkým spoločenstvo Fatima."
Pavol Hudák:
"Účastníkom sviečkovej manifestácie bol aj pan Anton Mrosek, ktorý hovorí, že udalosť zobudila
povedomie Slovenska a zmenilo to ich postoj k strachu."
Anton Mrosek, účastník sviečkovej manifestácie:
"A takú pomoc Božiu sme videli v tom, aj také ovocie to prinieslo."
Pavol Hudák:
"Pri príležitosti tridsiateho výročia sviečkovej manifestácie bola dnes v Bratislave aj slávnostná
svätá omša. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský upozornil, že dnes vybojovanú slobodu berieme
ako samozrejmosť."
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup:
"Je to vybojované, aj vymodlené, podložené obetami ľudí. Preto je dôležité, aby sme aj súčasnú
slobodu vždy vnímali ako dar a aby sme ju nezničili našou individualistickou hrdosťou a pýchou."
Pavol Hudák:
"Jedným z iniciátorov sviečkovej manifestácie bol aj František Mikloško. Ten hovorí, že informácie o
chystanom podujatí si dokázali odovzdať napríklad cez Hlas Ameriky."
František Mikloško, jeden z iniciátorov sviečkovej manifestácie:
"Ten Hlas Ameriky vtedy počúval každý, bol Vatikánsky rozhlas. No a potom my sme už mali
vybudovanú veľkú sieť, ktorú sme budovali dvadsať rokov takej dôvery."
Pavol Hudák:
"Správu o bratislavskej udalosti ešte v ten večer odvysielala BBC a Hlas Ameriky priniesol rozsiahlu
reportáž."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

312. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 2/11; Zoltán Rácz /
Marta Jančkárová)
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Marta Jančkárová, moderátorka:
"Dnes uplynulo presne tridsať rokov od bratislavskej sviečkovej manifestácie. Tisíce ľudí žiadali
náboženské a občianske slobody, ktoré komunistický režim obmedzoval. Udalosť bola predzvesťou
nežnej revolúcie, pádu štyridsaťročnej totality a nástupu demokracie."
Patrik Dubovský, historik Ústavu pamäti národa:
"Na začiatku tam boli takzvané presvedčovacie skupinky, ktoré odhovárali ľudí, aby tam teda
prichádzali."
Zoltán Rácz, redaktor:
"Takto popisuje priebeh udalosti jeden z priamych účastníkov sviečkovej manifestácie, historik
Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský."
Patrik Dubovský:
"Zrazu sa objavili tajní spolupracovníci Štátnej bezpečnosti, krotí kričali na ľudí, zhasínali im sviečky,
doslova vyrážali z ruky."
Archívny záznam:
"Gama 2, Gama 4, kropiť, kropiť a kropiť. Čakaj na ďalšie pokyny. Príjem."
Patrik Dubovský:
"Vyšli policajti s obuškami, so psami, rozháňali ľudí, snažili sa ich rozptýliť. Bolo to také dosť hrozivé.
Tie autá úplne pár centimetrov od človeka brzdili, tie psy dorážali. Niektorí ľudia dostali s pelendrekom."
Archívny záznam:
"Tu je nejaká žena v modrom. Treba ju predviesť. Tú ženu v modrom treba predviesť."
Zoltán Rácz:
"Štátne silové zložky zatkli asi 150 ľudí, ktorých dlhé hodiny vypočúvali."
Patrik Dubovský:
"Až do rána. Mnohí teda utrpeli také rôzne zranenia, nastriekanie slzotvorného plynu do očí, napríklad
vykrúcanie rúk."
Zoltán Rácz:
"Sviečková manifestácia bola prvým verejným protestom po rokoch 1968 až 69. Jeden z hlavných
organizátorov František Mikloško atmosféru hnevu a nespokojnosti ľudí so štátnou mocou prirovnáva aj k
aktuálnym občianskym protestom."
František Mikloško, spoluorganizátor:
"Komunisti sa báli masy, čiže to bola atmosféra, ktorá narastala a v tej chvíli znovu by som povedal,
že bolo vypovedané slovo v pravú chvíľu. Proste zvolali sme sviečkovú manifestáciu a tí ľudia odrazu
išli."
Zoltán Rácz:
"Po protestoch o rok neskôr v novembri režim napokon padol."
Marta Jančkárová:
"Oslavy tridsiateho výročia sviečkovej manifestácie vyvrcholia koncertom v Slovenskej filharmónii.
Keďže Konferencia biskupov Slovenska naň pozvala aj zástupcov Ľudovej strany Naše Slovensko,
prezident Andrej Kiska sa na ňom nezúčastní. Spomienku na sviečkovú manifestáciu považuje za
oslavu slobody, demokracie a odvahy ľudí. Preto pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je
podľa jeho vyjadrenia nešťastné. KBS reagovala, že cirkev nie je politická organizácia a ak pozýva
verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku. Rozhodnutie prezidenta rešpektuje."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

313. Výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/15; - / Gabriela Marchevská, Jozef Dúbravský)
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Gabriela Marchevská, moderátorka:
"Presnepred tridsiatimi rokmi sa na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí a v jeho okolí zišlo asi
10-tisíc ľudí, ktorí chceli pokojným spôsobom vyjadriť svoj odpor proti vtedajšiemu režimu. Len modlitbou
a zapálenou sviečkou. Vláda moc proti nim brutálne zasiahla. Svet sa ale čoskoro dozvedel, že Slováci
sa postavili na tichý odpor a vydržali. Bratislavský veľký piatok sa stal jedným z prvých krokov k
oslobodeniu od totalitného režimu."
František Mikloško, spoluorganizátor:
"Zahraniční Slováci, Svetový kongres Slovákov, oni mali plán alebo úmysel, že pred veľvyslanectvami,
kde budú, kde žijú Slováci, v tých štátoch, že by vystúpili. Bol by tam transparent s tým, ako na slovenskú
krajinu stúpa ruská čižma červená. A samozrejme boli by nejaké prejavy."
František Neupauer, historik ÚPN:
"Vtedy prišiel taký impulz od Čarnogurského v dialógu s Mikloškom a so spoločenstvom Fatima, že oni
tam v zahraničí budú protestovať a my tu budeme ticho."
František Mikloško:
"Sme vedeli, že jednoducho proste transparent nám hneď zoberú, rečníka hneď zavrú a je po
manifestácii. Čiže dali sme tomu ten, by som povedal, charakter, ktorý sa ukázal ako prozreteľnostný, že
každý, kto si zapáli sviečku, tak bude môcť sa cítiť byť účastníkom tej manifestácie."
Patrik Dubovský, účastník manifestácie:
"Ja som bol vtedy 20-ročný študent, hovorilo sa o tom v podstate po celom Slovensku, aj v takom
našom kresťanskom krúžku, ktorého som bol na našej dedine členom. Plus vylepovali ľudia rôzne tie
plagátiky písané na písacích strojoch, prídite na pokojné zhromaždenie a tak ďalej, Tak isto hovorili o tom
aj zahraničné vysielačky, či už Anton Hlinka, Slobodná Európa, Hlas Ameriky, tak celkom spontánne ako
ľudia, ktorí sme ten komunizmus nemali radi, sme si povedali, že na túto demonštráciu za tie požiadavky
pôjdeme."
František Mikloško:
"Toto bolo slovo vyslovené v pravú chvíľu. Takže povedzme mne povedal jeden pán vo Veľkých
Levároch, že keď som to počul na Hlase Ameriky, hneď som si povedal, že idem."
František Neupauer:
"Zaistili 640 účastníkov manifestácie, zasahovalo kolo tisíc príslušníkov bezpečnostných zložiek a teda
mali ostré náboje."
Patrik Dubovský:
"Vtedy sme boli proste mladí chalani, študenti, ale už sme cítili, že sa niečo v tej druhej polovici 80.
rokov deje, či už to bola obrovská velehradská púť, kde sme vypískali komunistických predstaviteľov,
obrovská podpisovka s 500-tisíc podpismi za náboženské slobody, ktorú sme podpisovali. Neskôr teda
táto Sviečková demonštrácia. Tak sme mali dojem, že tie veci sa tak urýchľujú, že už sú tie rôzne prejavy
proti komunistickému režimu častejšie. Ale nevedeli sme si to ešte vyhodnotiť, nikto netušil, že režimu
zostáva jeden a pol roka existencie. Ale boli sme teda radi, že sa toho zúčastňujeme a cítili sme, že sa
deje niečo nové, niečo, ktoré sme dovtedy nezažili."
František Neupauer:
"Bola hlavná titulka v New York Times a v mnohých ďalších novinách, kde sa písalo o brutálnej zrážke
polície s ľuďmi, ktorí tam prišli len so sviečkami v rukách. Dnes môžme povedať, že to bola jedna z
najväčších manifestácií, ak nie najväčšia v celej východnej Európe, za občianske a náboženské práva."
František Mikloško:
"To bolo v danej chvíli podanie svedectva. Ale to je tak so svedectvami, že človek nevie povedať, že
čo to bude v následnosti znamenať, ale vie, že v tejto chvíli nemôžem ináč, že musím podať svedectvo. A
to tí ľudia urobili."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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314. Zvolenský: sloboda je dar
(25.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 4/15; - / Gabriela Marchevská, Jozef Dúbravský)

Jozef Dúbravský, moderátor:
"Som vďačný, že sa vám dnes môžem slobodne prihovárať. Aj takéto slová odzneli z úst arcibiskupa,
metropolitu Stanislava Zvolenského. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie sa v
bratislavskom dóme svätého Martina konala slávnostná svätá omša.
Nielen spomienka na Sviečkovú manifestáciu, v takomto duchu viedol dnešnú omšu bratislavský
arcibiskup, metropolita. Zvolenský vyzdvihol predovšetkým náboženskú a občiansku slobodu, ktorá podľa
jeho slov nie je samozrejmosťou, ale darom. Zároveň dodal, že sa modlí za Slovensko, aby sa oslobodilo
od korupcie, mafie a rodinkárstva. Na svätú omšu prišli aj viacerí organizátori Sviečkovej manifestácie."
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup:
"Máme náboženskú slobodu, máme aj slobodu v spoločnosti, máme demokratické zriadenie. Berieme
to ako samozrejmú vec, ale je zrejmé aj z historickej skúsenosti, že nie je to samozrejmá vec, že znova a
znova by sme si mali pripomínať, že je to vybojované, ja ako veriaci človek poviem aj vymodlené,
podložené obetami ľudí, ktorí si zachovali tvár aj v ťažkých situáciách aj v období neslobody. A preto je
dôležité, aby sme aj súčasnú slobodu vždy vnímali ako dar."
Jozef Dúbravský:
"Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie sa dnes konajú viaceré podujatia. Na večerný
koncert v Slovenskej filharmónii mal prísť aj prezident Andrej Kiska. Svoju účasť ale zrušil v reakcii na to,
že na koncert boli pozvaní aj zástupcovia Kotlebovej Ľudovej strany. Konferencia biskupov Slovenska,
ktorá podujatie organizuje, na rozhodnutie prezidenta reagovala s tým, že cirkev nie je politická
organizácia a keď pozýva verejných predstaviteľov, nerobí politiku."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

315. 30 rokov od Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 1/22; Silvia Majerová / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:
"Slovensko si pripomína tridsať rokov od Sviečkovej manifestácie, najväčšieho verejného protestu v
čase normalizácie na Slovensku. Proti pokojne zhromaždeným ľuďom so sviečkami v rukách tvrdo
zasiahli bezpečnostné zložky, rozohnali ich vodou. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa
dvadsiateho piateho marca 1988 stretlo okolo dvetisíc ľudí, v blízkych uliciach ďalšie tisíce, odhadom
šesť až desaťtisíc. Pri zásahu zadržali asi stoštyridsať ľudí. Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské
práva zorganizovali ľudia z tajných katolíckych spoločenstiev."
František Mikloško, zvolávateľ Sviečkovej manifestácie:
"S tým sme aj počítali, že tá manifestácia bude zamietnutá, a preto sme tak datovali tie naše žiadosti,
aby to posledné zamietnutie po odvolaní už nestihlo prísť."
Silvia Majerová, redaktorka:
"Definitívne zamietavé stanovisko doniesli pracovníci Obvodného národného výboru Františkovi
Mikloškovi na policajnú stanicu v Dúbravke, kde bol zadržaný v deň konania tichého protestu."
František Mikloško:
"Tá Sviečková manifestácia bola vyústením dlhého procesu. Tie sedemdesiate a osemdesiate roky
sa niesli v znamení takého už nie brutálneho prenasledovania cirkvi, ale takého ubíjajúceho. Ľudia, ktorí
si dávali svoje deti na náboženstvá, boli prenasledovaní, boli sekírovaní a podobne."
Silvia Majerová:
"Pokojná demonštrácia bola tiež reakciou na vraždu kňaza Štefana Poláka v Borovciach v roku 1987.
Do bratislavských ulíc vyšli ľudia s tromi požiadavkami."
Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií:
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"Slobodné menovanie biskupov, úplné dodržiavanie náboženskej slobody a úplné dodržiavanie
občianskych práv."
Marta Bariak Košíková, účastníčka Sviečkovej manifestácie v r. 1988:
"Po zaspievaní hymny, štátnej i cirkevnej, tak vlastne začala tá tichá modlitba. Hneď začali jazdiť autá
s tlampačom a výzvou na rozídenie sa, lebo teda manifestácia, zhromaždenie nie je povolené."
Silvia Majerová:
"Žena v modrom je Ľudmila Tollarovičová. V tom čase mala dvadsaťjeden rokov a modrý kabát má
doteraz odložený doma v skrini."
Ľudmila Tollarovičová, účastníčka Sviečkovej manifestácie v r. 1988:
"V spoločnosti vládla falošná demokracia. A dnešná doba ukázala, že takisto vládna moc propaguje
falošnú demokraciu. Situácia akoby sa tak trochu opakovala."
Peter Jašek, historik, Ústav pamäti národa:
"Určite konkrétnym výsledkom bolo, že sa veľmi výrazne oslabila morálna legitimita komunistického
režimu. Komunistický režim vtedy deklaroval heslá o prestavbe, no a vlastne Sviečková manifestácia
ukázala, že sú to len prázdne frázy. No a napokon, čo je veľmi dôležitý moment Sviečkovej
manifestácie, že do veľkej miery prelomila bariéru strachu."
Silvia Majerová:
"Manifestácia mala ohlas po celom svete. Aby režim zabránil tejto udalosti, zmobilizoval všetky
dostupné sily. Podľa historika to bol debakel komunistického režimu a triumf ľudí, ktorí našli odvahu a
postavili sa zoči-voči príslušníkom národnej bezpečnosti."
Ľubomír Bajaník:
"Správa o organizovaní Sviečkovej manifestácie sa po Slovensku šírila ústne, prostredníctvom rádia
Vatikán, rozhlasových staníc Hlas Ameriky a Slobodná Európa, a tiež amatérskymi plagátmi a letákmi.
Režim pred manifestáciou pripravil protiopatrenia. Väčšina študentov vysokých škôl musela odcestovať
domov. Vyhlásil tiež dopravnú akciu, aby utlmil príjazdy ľudí do Bratislavy. No a televízia zaradila
atraktívny program na odpútanie pozornosti, Angeliku. O surovom zásahu potom informovali svetové
médiá."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

316. A. Kiska zrušil účasť na pamätnom koncerte
(25.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 2/22; Ľubomír Bajaník / Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:
"Pri príležitosti osláv tridsiateho výročia Sviečkovej manifestácie prezident Andrej Kiska položil
vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie v Bratislave pred Redutou. Na mieste bol spoločne s
bývalým nemeckým prezidentom Joachymom Gauckom, ktorý prišiel na návštevu Slovenskej republiky.
Ten je známy svojimi aktivitami v boji za ľudské práva a demokraciu. Ešte predtým si prezident Kiska uctil
Sviečkovú manifestáciu príhovorom na konferencii Ako zaobchádzame s našou slobodou. Prezident
Andrej Kiska zároveň odmietol účasť na koncerte pri príležitosti tridsiateho výročia Sviečkovej
manifestácie. Konferencia biskupov Slovenska naň totiž pozvala aj predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu a
podpredsedu strany Milana Uhríka. Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom hovorcu Martina
Kramaru odkázala, že rozhodnutie prezidenta rešpektuje. Na podujatie pozvala zástupcov všetkých
politických strán. Zdôraznil, že cirkev je apolitická, a také je podľa neho aj pozvanie zástupcov politických
strán."
Andrej Kiska, prezident SR:
"Zlo musíme vedieť pomenovať, zlo nesmieme legitimizovať a zlu sa musíme vedieť postaviť. Povedal
som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom, že sa nebudem
zúčastňovať stretnutí, kde bude človek, ktorý bude hovoriť, že Slovenské národné povstanie, úžasná časť
našej histórie, povie, že to je najčernejší deň našej histórie. Povedal som, že si nesadnem za jeden stôl s
človekom, ktorý bude hovoriť o sedemdesiatich tisícoch Židov odvlečených z našej krajiny a zabitých, že
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nás to nemá čo zaujímať, lebo my sme národ slovenský a nie národ židovský. Povedal, že sa nebudem
zúčastňovať udalostí, kde bude človek, ktorý by chcel dostať našu krajinu z Európskej únie, ktorý by chcel
nanovo vybudovať hranice a spraviť z našej úžasnej krajiny jeden xenofóbny nenávistný štát. To som
povedal, že nespravím, a svoje slovo dodržím."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

317. 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 3/22; Zuzana Javorová / Viktor Vincze; Lenka
Vavrinčíková)

Viktor Vincze, moderátor:
"Prispeli k našej slobode a demokracii. Je to 30 rokov čo sa ľudia po desaťročiach ticha postavili
komunistickému režimu. Proti Sviečkovej manifestácii verejná bezpečnosť zakročila silou."
Lenka Vavrinčíková, moderátorka:
"Udalosti označujú za akúsi predohru Nežnej revolúcie. Priami účastníci hovoria, že ich manifest bol
momentom, keď sa režim začal báť ľudí. Sviečkovú manifestáciu teraz niektorí prirovnávajú aj k
nedávnym protestom na Slovensku."
Zuzana Javorová, redaktorka:
"Veľký piatok 25. marca pred tridsiatimi rokmi asi 2 tisícky ľudí sa zhromaždili na Hviezdoslavovom
námestí. So sviečkami v rukách sa modlili za náboženskú slobodu, vymenovanie biskupov a dodržiavanie
ľudských práv. Udalosti si dnes pripomenuli v Dóme svätého Martina."
Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita: "Komunistický režim robil všetko, aby
manifestácii zabránil. Polícia ich rozháňala vodnými delami a obuškami, niektorých väznili. Modlime sa za
všetkých, čo k našej slobode prispeli.
Zuzana Javorová:
"Priami účastníci sviečkovej manifestácie si udalosti spred tridsiatich rokov pripomenuli aj ich
rekonštrukciou neďaleko na Hviezdoslavovom námestí."
Neuvedený 1:
"Množstvo áut Verejnej bezpečnosti sa pohlo proti davu."
Anton, priamy účastník manifestácie:
"Nemožné, aby sme aj my neriešili, že to sa patrí. To sme považovali za takú vlasteneckú povinnosť."
Zuzana Javorová:
"Polícia sa snažila dav rozohnať autami, obuškami a nasadila aj 2 vodné delá."
Anton:
"Mali sme parazol, tak sme si takto dali trošku parazol. Nebolo to silné to delo, ale bolo to len to
kropiace auto."
Mária, priama účastníčka manifestácie:
"Naraz ma len schmatol takto jeden za ruku v civile a bolo tam auto policajné a hovorí, že - berte ju."
Zuzana Javorová:
"Túto pani cestou z manifestu polícia chytila a zobrala na výsluch. Hovorí, že najviac sa bála, aby
nepodľahla a neprezradila svojich priateľov."
Mária: "Najskôr ma jedna taká v civile vypočúvala, všetko, musela som sa aj vyzliekať a ešte aj nohy
zdvíhať, či tam nemám nejaké tieto asi protištátne.
Anton:
"Dovtedy sme sa viac báli my a potom sa viac už bál režim."
František Mikloško, organizátor manifestácie:
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"Táto demonštrácia ukázala akúsi slovenskú charizmu, že my vieme byť veľmi silní v nenásilnom
odpore."
Zuzana Javorová:
"Jedným z organizátorov bol František Mikloško. Polícia ho zadržala ešte pred samotnou
manifestáciou. Dnes udalosti prirovnáva k nedávnym protestom Za slušné Slovensko."
František Mikloško:
"To je presne to isté. Pár ľudí vtedy zvolalo takúto manifestáciu, pár ľudí teraz a tí ľudia proste prišli a
rovnako ako vtedy, tak aj teraz si tým nenásilím dokázali niečo historické. V týchto dňoch na tých
námestiach sa zrodilo také opravdivé slovenské vlastenectvo."
Zuzana Javorová:
"Zuzana Javorová, televízia Markíza."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

318. Slávnostný program k výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 3/22; Silvia Majerová, Ľubomír Bajaník / Ľubomír
Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor:
"Ako sme už povedali, Konfederácia biskupov Slovenska pripravila slávnostný program. Predpoludním
odslúžil slávnostnú svätú omšu v Katedrále svätého Martina bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav
Zvolenský. No a v týchto chvíľach spomienkový program pokračuje už slávnostným koncertom v
Slovenskej filharmónii, kde je redaktorka Silvia Majerová. Silvia, skús teda presnejšie opísať, ako sa
spomínalo na Sviečkovú manifestáciu po tridsiatich rokoch."
Silvia Majerová, redaktorka:
"Dobrý večer z Reduty. Tak tento dnešný večerný slávnostný program je už len vyvrcholením
päťdňových podujatí, ktoré boli k výročiu Sviečkovej manifestácie. Spomienkové slávnosti sa začali už
v stredu. V Bratislave sa stretlo asi tristo ľudí na manifestácii za život a spravodlivú spoločnosť pre
všetkých. Cieľom bolo podľa organizátorov vyjadriť rozhodný postoj v prospech ochrany života a slobodu.
V piatok sa konala mládežnícka svätá omša a taktiež sviečkový pochod k Pamätníku Sviečkovej
manifestácie. Včera popoludní na Hviezdoslavovom námestí si zase ľudia mohli pozrieť rekonštrukciu
sviečkovej demonštrácie, ako teda Štátna bezpečnosť zaútočila na demonštrantov. Táto režírovaná
udalosť trvala, rovnako ako pred tridsiatimi rokmi, tridsať minút. Výročie si pripomenula aj RTVS, ktorá do
vysielania zaradila niekoľko tematických programov. No a na program v Slovenskej filharmónii dnes večer
prišli veľvyslanci, ale aj ďalší významní ľudia."
Ľubomír Bajaník:
"Tak ešte skús pripomenúť, že kto vlastne prišiel, keď vieme, že prezident Andrej Kiska tam nebude."
Silvia Majerová:
"Prezident Andrej Kiska sa zúčastnil kladenia vencov dnes o osemnástej pri pamätníku no ale ako už
bolo spomínané pred pár minútami, odmietol účasť na slávnostnom programe vo filharmónii. Dôvodom
bolo, že teda Konfederácia biskupov Slovenska pozvala aj zástupcov Ľudovej strany Naše Slovensko. Tu
v priestoroch filharmónie sme videli podpredsedu strany Milana Uhríka, no ale pri kladení vencov boli
napríklad aj nový minister vnútra, ministerka zdravotníctva, taktiež aj opoziční poslanci."
Ľubomír Bajaník:
"To bola Silvia Majerová naživo z Reduty. Ďakujeme. No a do vysielania v tejto chvíli vstupuje aj
zvolávateľ Sviečkovej manifestácie, človek odvážneho činu, ktorý poslal na úrady oznámenie, že
demonštrácia sa uskutoční, František Mikloško. Dobrý večer."
František Mikloško:
"Dobrý večer prajem."
Ľubomír Bajaník:
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"Pán Mikloško, ešte skôr, ako vás oslovím, tak tu v našej grafike máme už to slávne oznámenie, kde
píšete o tom, že zvolávate zhromaždenie na dvadsiateho piateho marca 1988 o osemnástej hodine.
Vyvolali ste vtedy poplach bezpečnostných zložiek, aj komunistického vedenia. Čakali ste, že príde toľko
ľudí? Čo ich podľa vás posilňovalo?"
František Mikloško:
"To bol ten náš základný problém, taký, povedal by som, skrytý strach, že či niekto príde. Pýtali sme
sa Vlada Jukla, ktorý bol taký generál tajnej cirkvi - Čo myslíš, ako to dopadne? On povedal - No, príde
nás dvadsať, tridsať, možno päťdesiat, zapálime sviečky a zoberú nás a ideme na políciu. Prišlo veľa
ľudí, a to bolo to najväčšie prekvapenie. To znamená, že tá doba dozrela, že všetky tie problémy, ktoré
ľudia nosili v sebe, aj tú pamäť, ktorú za celých tých štyridsať rokov komunizmu z generácie na generáciu
si odovzdávali, že odrazu prišlo to slovo v pravú chvíľu. A v tej chvíli tí ľudia od Lendaku, z Kežmarku, z
celého východného Slovenska prišli do Bratislavy, aby tam tú polhodinu stáli."
Ľubomír Bajaník, moderátor:
"No, pán Mikloško, ale to neboli iba jednotlivci. Sviečková manifestácia bola aj podľa historických
dokumentov odrazom aktivít tajnej cirkvi. Skúste, prosím, v skratke vysvetliť, o čo išlo a aký to bol
fenomén v rámci nielen strednej Európy."
František Mikloško:
"Slovenská tajná cirkev bol osobitný fenomén. Ona sa budovala vlastne celých tých dvadsať rokov
normalizačných. Tie sedemdesiate roky boli skôr práca v tichosti, budovanie malých spoločenstiev.
Obrovským impulzom bolo pre nás zvolenie Karola Wojtylu za pápeža. Od tej chvíli začínajú proste púte,
púte mladých ľudí, začínajú protestné akcie, samizdaty. Bol pamätný Velehrad v osemdesiatom piatom,
keď dvestotisíc ľudí vypískalo komunistických, by som povedal, pohlavárov. Čiže ono to tak postupne
narastalo. A do toho všetkého ten konzervatívny režim nebol schopný nič a ochotný nič uvoľniť. Čiže tá
atmosféra, by som povedal, nejak vrela, no a vtedy prišlo k tomuto odkazu zo zahraničia, zahraničných
Slovákov. Samozrejme, my sme potom dali tomu iný charakter."
Ľubomír Bajaník:
"No, hovorí sa, že učiteľka, história je učiteľka života, ale mnohí tvrdia, že viaceré problémy Slovenska
vyplývajú z toho, že po Nežnej revolúcii sa urobila akási čiara a že mnoho neprávostí zostalo
nepotrestaných, aspoň symbolicky. Ako to vidíte vy, keď uvažujete o ľuďoch, ktorí vydali pokyny a tvrdo
zasahovali proti pokojnému zhromaždeniu?"
František Mikloško:
"V tom novembri osemdesiatdeväť my sme zažili zázrak, že padol komunizmus, že padla jedna éra.
Veď kto si pozrel vtedy mapu Sovietskeho zväzu, tak si musel myslieť, že toto nemôže nikdy padnúť, toto
nemôže byť nikdy porazené. Čiže boli sme plní eufórie. Ja si myslím, že sa ináč nedalo ísť, že tých
štyridsať rokov znamenalo toľko prevrstvenia cez tieto nomenklatúrne kádre a podobne, že iná cesta
nebola možná. To, čo nesiem v sebe ako výčitku a čo nesiem v sebe ako istú bolesť, že sme predsa ešte
nebrali na zodpovednosť tých vyšetrovateľov a bacharov, tých neľudských bacharov z päťdesiatych
rokov. Mali sme ich postaviť pred súd, aby si aj do budúcnosti bol každý vedomý, že takto neľudsky
zachádzať nebude nikdy už dovolené. K tomuto by som povedal, že v tomto mám také nejaké pocity viny.
Aj preto často a často hovorím o tých obetiach komunizmu, aby sme si uvedomili, že to boli naozaj tisíce
a desaťtisíce ľudí, ktoré trpeli pod tým neľudským režimom."
Ľubomír Bajaník:
"Pán Mikloško, vďaka, že ste si našli čas pre Správy RTVS. Majte sa, dovidenia."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

319. Bratislava: 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 1/19; Alena Malchová / Adriana Kmotríková; Ľuboš
Sarnovský)

Adriana Kmotríková, moderátorka:

stránka č. 544

"25. marca 1988, čiže presne pred tridsiatimi rokmi, sa tisíce mužov a žien postavili na
Hviezdoslavove námestie v Bratislave, kde v tichej modlitbe a so zapálenými sviečkami požadovali
náboženskú slobodu a dodržiavanie občianskych práv."
Ľuboš Sarnovský, moderátor:
"A odpoveďou im boli policajné obušky, vodné delá a problémy s Verejnou bezpečnosťou."
Účastníčka Sviečkovej manifestácie:
"Jak sme tam boli, prišli tí kukláči, takí mladí chlapci to boli, to ich nahnali a mlátili hlava nehlava."
(začiatok archívneho záznamu)
Zdroj: Ústav pamäti národa
Neuvedený:
"Gama 2, Gama 2, do toho spievajúceho davu ihneď použiť vodné delo. Gama 2, príjem."
(koniec archívneho záznamu)
Účastníčka Sviečkovej manifestácie:
"Oni ich tým hnali preč, ale nikto nešiel. No uhýbali sa jak sa dalo. Ľudí by bolo veľmi veľa ešte, len
nechceli púšťať."
Alena Malchová, redaktorka:
"Na Hviezdoslavovom námestí bolo približne 5 tisíc ľudí. Ďalšie masy ľudí polícia zastavila pred
zátarasami, ktoré postavila Verejná bezpečnosť v uliciach vedúcich na námestie."
Účastníčka Sviečkovej manifestácie:
"My nič zlé nerobíme, no modlili sme sa a mali sme sviečky jako zažaté."
(začiatok archívneho záznamu)
Zdroj: Ústav pamäti národa
Neuvedený:
"Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Veľmi rázne zakročujte proti všetkým. Príjem."
(koniec archívneho záznamu)
Účastníčka Sviečkovej manifestácie: "Bolo to teda od štátu hrozné.
Alena Malchová:
"Samotní organizátori Sviečkovej manifestácie sa na nej nezúčastnili, pretože nemohli."
František Mikloško:
"Lebo som bol zatknutý. Polícia ma ráno zatkla a teda všetci mi do dnešného dňa vytýkajú, že oni tam
mokli a ja som si v suchu sedel."
(začiatok archívneho záznamu)
Zdroj: Ústav pamäti národa
Neuvedený:
"Tí ľudia nás normálne, nás vytláčajú, no, to sa takto nedá autami."
(koniec archívneho záznamu)
Ján Figeľ, bývalý predseda KDH:
"Ukázalo to silu slabých a zároveň slabosť režimu, ktorý neprimerane brutálne zasiahol, ale bolo
vidno, že má strach, že sa bojí, že tieto prejavy budú pokračovať a nakoniec oni aj pokračovali a za rok a
pol z toho bola Nežná revolúcia."
Alena Malchová:
"30 rokov od bratislavského Veľkého piatku, akým je Sviečková manifestácia nazývaná, si uctili ľudia
na viacerých miestach. Spomienke na Sviečkovú manifestáciu bola venovaná aj omša v Dóme svätého
Martina."
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Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska:
"Bolo to aj také uvedomenie si, že tú duchovnú silu, ktorú mali vtedy tí ľudia, potrebujeme ju aj my v
dnešnej dobe."
Alena Malchová:
"V podvečerných hodinách prezident Andrej Kiska spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky
Nemecko Joachimom Gauckom a predsedom Konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským
položili vence priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie. Následne sa všetci presunuli do Reduty na
spomienkový koncert okrem prezidenta Andreja Kisku, ktorý účasť odmietol, a z toho dôvodu, že
Konferencia biskupov Slovenska pozvala aj zástupcov Ľudovej strany Naše Slovensko."
Andrej Kiska, prezident SR:
"Povedal som, že sa nebudem zúčastňovať udalostí, kde bude človek, ktorý by chcel dostať našu
krajinu z Európskej únie, ktorý by chcel nanovo vybudovať hranice, spraviť z našej úžasnej krajiny jeden
xenofóbny nenávistný štát. To som povedal, že nespravím a svoje slovo dodržím."
(text v obraze)
Vyjadrenie Konferencie biskupov Slovenska
Rozhodnutie pána prezidenta rešpektujeme. V danom kontexte možno len povedať, že cirkev nie je
politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku. Štandardne
pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu.
Alena Malchová:
"Alena Malchová, televízia JOJ."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

320. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; por. 2/7; Zoltán Rácz / Peter
Kollárik)

Peter Kollárik, moderátor:
"30. výročie sviečkovej manifestácie si položením vencov k pamätníku tejto udalosti v centre
Bratislavy pripomenul prezident Andrej Kiska spolu s bývalým nemeckým prezidentom Joachimom
Gauckom. Udalosť si pripomenuli aj vtedajší organizátori a priami účastníci protestu."
Zoltán Rácz, redaktor:
"Prezident Andrej Kiska označil sviečkovú manifestáciu za jeden z najúžasnejších okamihov histórie
Slovenska. Vyzdvihol odvahu tisícov ľudí v čase neslobody."
Andrej Kiska, prezident SR:
"Určite mali aj strach, ale ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia
vedia postaviť a vedia ukázať nesúhlas s danou dobou."
Zoltán Rácz:
"Osobnú odvahu jednotlivcov, ktorí pred tridsiatimi rokmi prišli na Hviezdoslavovo námestie a prispeli
tak k nástupu demokracie, ocenil aj bývalý nemecký prezident Joachim Gauck. Upozornil, že demokraciu
neohrozujú len extrémisti či fanatici, ale aj útok na nezávislosť médií či nezáujem občanov o veci
verejné."
Joachim Gauck, bývalý nemecký prezident:
"Či a ako dobre funguje demokracia, to závisí vždy aj od každého jednotlivca. Tu v Bratislave ste to v
uplynulých dňoch zažili, keď tisíce ľudí vyšli do ulíc a volali - chceme slušné Slovensko."
Zoltán Rácz:
"Po ceremónii organizovala Konferencia biskupov Slovenska slávnostný koncert. Prezident Andrej
Kiska účasť na ňom pre pozvanie aj Kotlebovej ĽSNS odmietol."
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Andrej Kiska:
"Zlo musíme vedieť pomenovať, zlo nesmieme legitimizovať, zlu sa musíme vedieť postaviť."
Zoltán Rácz:
"Biskupi reagujú, že nie sú politickou organizáciou a že štandardne pozývajú zástupcov všetkých strán
zvolených do parlamentu. Hovorca KBS Martin Kramara."
Martin Kramara, hovorca KBS:
"Nerobíme politiku nerozdeľujeme toho pozvať, toho nepozvať. Pán prezident bol pozvaný, aby
hovoril, tí ostatní boli pozvaní, aby počúvali."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

321. Sviečková manifestácia včera a dnes, alebo boj za slobodu nikdy
nekončí.
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Blog, 08:00, s. -; Lukáš Račko)

Pri príležitosti Sviečkovej manifestácie, ktorá sa odohrala presne pred 30-timi rokmi mi príde dôležité
vyzdvihnúť jej dosah a prepojenie so súčasnosťou. Aj napriek tomu, že dnes nás nebijú obuškami, paralel
je stále viac než dosť na to aby bola aktuálna.
Včera a dnes.
Dnes je to presne 30 rokov od Sviečkovej manifestácie 1988, udalosti, ktorá naštartovala revolučné
procesy v komunistickom Česko-Slovensku a bola predzvesťou "revolučného" roku 1989. Táto pokojná
demonštrácia proti porušovaniu cirkevných a občianskych práv, ktoré sa Česko-Slovensko zaviazalo
dodržiavať, bola komunistickým režimom tvrdo potlačená, avšak jej odkaz nikdy nezmizol a o rok a pól
neskôr sa aj vďaka nej konali prvé slobodné voľby od roku 1948.
Je to možno náhoda, možno čaro "osmičkového" roku, že aj dnes sa odohráva rovnako
bezprecedentná udalosť ako "včera". Vyše stotisíc ľudí vyšlo do ulíc, aby zase raz zabojovalo za hodnoty,
ktoré v 88' motivovali našich rodičov a starých rodičov, aby vyšli do ulíc. Naši rodičia sú už dnes však
unavený a mnohým sa nechce bojovať, niet sa čo diviť, oni svoje boje už viedli, porazili Komunistov aj
Mečiara. Vďaka čomu dnes my, ich deti, sa nemusíme vo svojom boji báť obuškov, či väznenia. To však
neznamená, že by bol o to menej dôležitý. Práve naopak, na našich pleciach leží najväčšia
zodpovednosť: nedopustiť, aby boj našich rodičov a starých rodičov vyšiel navnivoč.
Preto hodnotím veľmi pozitívne, že sme prvú skúšku zvládli na jednotku. Zlé sme zbúrali, tak ako sa
na Čecho-Slovákov patrí, bez zbytočnej krvi. Zbavili sme sa symbolov, korupcie a arogancie moci;
Kalíňáka s Ficom, to čo sa v januári zdalo nemožné je dnes pravdou, neodstupiteľný minister odstúpil a
premiér o ktorom sme si už pomaly mysleli, že je na svoju stoličku prilepený podal demisiu.
Nepodceňujme tieto fakty!
Áno je pravda, že to nestačí, ale je to najviac, čo sa dá protestami dosiahnuť.
Protesty sú nástrojom ničenia, nedá sa nimi vybudovať nič nové. Dá sa však budovať na čistých
základoch, ktoré vytvoria. Tak ako protesty "zbúrali" prehnitý komunistický režim, aby sme na ňom
vybudovali, novú demokraciu. Tak ako protesty zbúrali Mečiarov sen o nahradení jednej diktatúry druhou,
aby sme dali demokracií ďalšiu šancu. Tak aj dnes protesty zbúrali Ficovú vládu, aby sme dostali šancu
zbaviť sa aj posledných zradcov demokracie, ľudí, ktorí ju vidia ako nástroj, nie ako cieľ.
Budovať v ponímaní politickom sa dá iba vo voľbách, preto som rád, že si to uvedomili aj organizátori
protestov Za slušné Slovensko a svoj posledný protest zrušili. Jednoducho protesty nezvolia novú vládu...
Aj napriek tomu, že mnohí dnes hovoria, že je to prejavom zbabelosti organizátorov, nie je to tak, je to
prejavom ich rozvážnosti a ja ich chcem týmto pochváliť a poďakovať.
Nová vláda musí vzísť z nových volieb, ktoré sa budú konať v riadnom termíne v roku 2020. To však
neznamená, že sme boli neúspešný, alebo to, že naša práca skončila. Práve naopak, dosiahli sme veľa a
veľa ešte dosiahnuť musíme. Preto sa nepýtajte, kto nás spasí? Ale pomáhajte aj vy aktívne budovať
lepšie Slovensko. Presviedčajte svojich susedov a známych, aby išli voliť. Nevravte im koho, pretože to
ľudí odrádza, ale vysvetlite im ako je to dôležité!
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Ak máte pocit, že si nie je z koho vyberať, vedzte, že najhorší politik je ten, ktorého si nezvolíte.
O tom by vám vedeli porozprávať najmä starý rodičia, či obyvatelia Severnej Kórei. Pretože
skorumpovaných politikov nevytvára systém, ale ich nezávislosť od občanov, či už to je v Ugande, alebo
na Slovensku. Táto nezávislosť môže prameniť z dvoch rôznych príčin (v diktatúre z nastavenia
legislatívy, ktorá nedovoľuje občanom aby ovplyvňovali vedenie krajiny, alebo v demokracií nezáujem
občanov ovplyvňovať, nízka účasť vo voľbách), ale jej dôsledky sú vždy rovnaké, korupcia, arogantnosť
moci a útlak.
Ak budeme aj naďalej apatický voči voľbám, tak jedného dňa sa demokratickými procesmi dostaneme
do diktatúry. Presne tej v ktorej sme ešte pred 30 rokmi žili. Preto dúfam a verím, že dnešná šanca
nebude premrhaná, že nevezmeme vec za hotovú, ale budeme pokračovať, každý deň, spolu. Aj keď
môžeme mať rozdielne názory náš cieľ musí byť rovnaký, sloboda a demokracia. Keď pre nič iné, tak na
pamiatku tých, ktorý sa aj napriek svojmu boju dnešku nedožili.
https://dennikn.sk/blog/1075059/svieckova-manifestacia-vcera-a-dnes-alebo-boj-za-slobodu-nikdy-nekon
ci/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

322. Kto zaranžoval sviečkovú manifestáciu.
(25.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; miramar)

Každý majdan, sprisahanie, či prevrat stále začína za hranicami. Deje sa to tak, že do príslušných
krajín vysielajú podvratníkov, kde vyvolávajú roztržky a demonštrácie, kde dochádza často až ku krvavým
akciám, dokonca až k občianským vojnám. Príkladom boli majdany v Lýbii, v Sýrii, v Eypte, na Ukrajine, v
mnohých štátoch Južnej Ameriky ako bolo Chile, Venezuela podobne. Nebolo tomu inak ani pri "nežnej
revolúcii" v Prahe r.1989, kde bola využitá charta 77 a Havloví privrženci. USA v každom majdane majú
prsty. Sprisahanci proti režimu využívajú média a predovšetkým štvavým spôsobom burcujú národ.
Zároveň platení vyslanci rôznymi zahraničnými nadáciami osobne pripravia pôdu prostredníctvom
domácich nespokojencov. Zvyknú zneužiť najmä veriacich a cirkev. Tak to urobili aj vtedy pri sviečkovom
pochode v Bratislave, keď príslušní našinci žijúci v zahraničí, najmä v USA a na čele s Petrom Šťastným,
ktorý žil ako hokejista dlhšiu dobu v USA, zneužili situáciu takých ľudí, ktorí sa nevmestili do kože.
Šťastný a spol boli v spojení s takými elementami ako sú Mikloškovci, ktorí ako štvavá zver angažovali
veriacich a zaranžovali sviečkový pochod fanaticky zmagorených ľudí včítane duchovných s cieľom
vytvárať psychózu národa na prevrat. Za takéto nezákonné zhromažďovanie a poburovanie národa proti
štátu aj teraz v každom štáte sa zasahuje políciou. Tak nech sa teraz Mikloško a spol nevytasujú ako
nejakí hrdinovia. Nedivte sa tomu, že v Európe, aj v arabských štátoch to organizovali Američania a
medzi nimi najviac aktívnym bol Mc Caine, s nadvänosťou na Biely dom a prezidenta Obamu aj pred
časom spomínaný maďarský žid Šoroš a ďalší.
http://miramar.blog.pravda.sk/2018/03/25/kto-zaranzoval-svieckovu-manifestaciu/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

323. FOTO: Takto vyzerala rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie po 30
rokoch
(25.03.2018; www.bratislavskenoviny.sk; Bývanie & služby, 14:00, s. -; ars, foto: TASR)

Presne pred 30 rokmi stáli statoční ľudia, najmä veriaci na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave na
obranu náboženskej a občianskej slobody vo vtedajšom Československu. Historickú Sviečkovú
manifestáciu sme si včera v centre Bratislavy pripomenuli so všetkým, čo k tomu patrí.
Zdroj TASR
Takéto autá Verejnej bezpečnosti 25. marca 1988 vrážali do ľudí a vytláčali dav z Hviezdoslavovho
námestia...
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Zdroj TASR
Príslušníci Verejnej bezpečnosti vyzbrojení obuškami a štítmi bili pred 30 rokmi veriacich
hlava - nehlava...
Zdroj TASR
Sviečková manifestácia v Bratislave predznamenala novembrové udalosti roku 1989, po ktorých
padol totalitný režim.
Zdroj TASR
Niekoľko účastníkov manifestácie bolo v marci 1988 zadržaných a predvedených na Verejnú
bezpečnosť.
Zdroj Facebook I.Š.
Pamätnými sa stali najmä kropiace vozy, ktoré na dav striekali vodu, napriek tomu, že v ten deň husto
pršalo...
(ars, foto: TASR)
https://www.bratislavskenoviny.sk/zivot-v-meste/48857-foto-takto-vyzerala-rekonstrukcia-svieckovej-manif
estacie-po-30-rokoch
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

324. Prezident Kiska nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej
manifestácie: Dôvodom sú kotlebovci!
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 14:53, s. -; TASR)

Otvoriť galériu
Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie,
ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa
slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
Foto:
Prezident Andrej Kiska Zdroj - Michal Hanko, Nový Čas
https://www.cas.sk/clanok/673597/prezident-kiska-nepride-na-koncert-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestac
ie-dovodom-su-kotlebovci/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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325. Prezident nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie,
kotlebovci reagujú: Tvrdé slová
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 16:06, s. -; TASR)

Otvoriť galériu
Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný ani pri dobromyseľných
akciách.
Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer na
koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je pozvanie kotlebovcov na toto
podujatie. "Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám
nedokáže tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický
extrémizmus," uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval.
Foto:
Milan Uhrík okomentoval rozhodnutie Andreja Kisku. Zdroj - anc, TASR
https://www.cas.sk/clanok/673619/prezident-nepride-na-koncert-k-vyrociu-svieckovej-manifestacie-kotleb
ovci-reaguju-tvrde-slova/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

326. Premiér Pellegrini: Sviečková manifestácia bola jedným z našich
najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 16:36, s. -; TASR)

Otvoriť galériu
Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov našej histórie, kedy sa ľudia
pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Na
sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol premiér Peter Pellegrini.
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
Foto:
Peter Pellegrini Zdroj - TASR
https://www.cas.sk/clanok/673625/premier-pellegrini-svieckova-manifestacia-bola-jednym-z-nasich-najvyr
aznejsich-momentov/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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327. Konferencia biskupov Slovenska o ráznom kroku prezidenta: Prečo
sme na koncert pozvali kotlebovcov
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 16:40, s. -; TASR)

Otvoriť galériu
Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.
Pre TASR to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak na rozhodnutie
prezidenta Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
v Bratislave pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje. "Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do
parlamentu. Posolstvom tohto podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a
jasné odsúdenie každej totality: komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal pre TASR hovorca KBS
Martin Kramara. Ako podotkol, prezidenta pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na
toto spomienkové podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana
Uhríka.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Foto:
Prezident Andrej Kiska. Zdroj - anc
https://www.cas.sk/clanok/673630/konferencia-biskupov-slovenska-o-raznom-kroku-prezidenta-preco-sm
e-na-koncert-pozvali-kotlebovcov/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

328. Kiska vzdal hold účastníkom sviečkovej manifestácie: Ide o jeden z
najúžasnejších okamihov histórie Slovenska
(25.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 20:55, s. -; TASR)

Otvoriť galériu
Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska.
Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky
Nemecko Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie
položením vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj
zástupcovia vlády, parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko. Otvoriť galériu
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach.
"Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na
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prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu. Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit
hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti,"
uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody.
Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku
skonštatoval, že obdivuje Slovákov za silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
Foto:
Bývalý nemecký prezident Joachim Gauck a prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Zdroj - TASR
Kladenie vencov pri Pamätníku sviečkovej manifestácie. Zdroj - TASR
https://www.cas.sk/clanok/673726/kiska-vzdal-hold-ucastnikom-svieckovej-manifestacie-ide-o-jeden-z-naj
uzasnejsich-okamihov-historie-slovenska/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

329. Historická udalosť Slovenska: Odkaz Sviečkovej manifestácie je
vysoko aktuálny, tvrdia politici
(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

BRATISLAVA - Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes, keď občania
požadujú slušné Slovensko, v ktorom ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale
normatívom konania vládnych politikov. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to dnes vo
vyhlásení uviedla strana Sloboda a solidarita.
"Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. Je absolútne
vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," zdôraznila SaS vo vyhlásení.
Slovensko si dnes pripomína tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné
zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných katolíckych
spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú
náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské podujatie získalo širší
občiansky rozmer.
"Pred tridsiatimi rokmi vyšli veriaci na bratislavské Hviezdoslavovo námestie a požadovali
rešpektovanie občianskych práv. Komunistickí pohlavári ukrytí za stenami hotela Carlton sledovali, ako
túto ojedinelú demonštráciu odvahy rozháňajú policajti obuškami, zúrivými vlčiakmi a vodnými delami. Aj
preto Sviečková manifestácia mala obrovský ohlas na Slovensku i v zahraničí, medzi veriacimi a
neveriacimi." uzavrela SaS.
Podľa Danka je to historická udalosť
Sviečková manifestácia v Bratislave v roku 1988 bola udalosťou, ktorá sa stala súčasťou národných
dejín Slovenska. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to dnes povedal predseda
Národnej rady SR Andrej Danko . "Bol v nej zakódovaný silný nádych demokracie, slobody, razenia si
cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním občianskych práv a akceptovaním
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náboženskej slobody," vyhlásil Danko.
Cesta, na ktorú sa Slovensko vtedy dalo, vyústila podľa neho do vzniku samostatnej Slovenskej
republiky, ktorá je dnes členom Európskej únie. Danko verí, že rozvoj Slovenska bude úspešne
pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia s extrémistickou orientáciou, či pochybnou
minulosťou.
"Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako občiansku angažovanosť, ktorú však treba
pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou
našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a
vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," zdôraznil.
http://www.topky.sk/cl/10/1698875/Historicka-udalost-Slovenska--Odkaz-Svieckovej-manifestacie-je-vyso
ko-aktualny--tvrdia-politici
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

330. FOTO Politici o Sviečkovej manifestácii: Jeden najúžasnejších
okamihov histórie, povedal Kiska
(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

BRATISLAVA - Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes, keď občania
požadujú slušné Slovensko, v ktorom ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale
normatívom konania vládnych politikov. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to dnes vo
vyhlásení uviedla strana Sloboda a solidarita.
"Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. Je absolútne
vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," zdôraznila SaS vo vyhlásení.
Slovensko si dnes pripomína tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné
zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných
katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské
diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské
podujatie získalo širší občiansky rozmer.
"Pred tridsiatimi rokmi vyšli veriaci na bratislavské Hviezdoslavovo námestie a požadovali
rešpektovanie občianskych práv. Komunistickí pohlavári ukrytí za stenami hotela Carlton sledovali, ako
túto ojedinelú demonštráciu odvahy rozháňajú policajti obuškami, zúrivými vlčiakmi a vodnými delami. Aj
preto Sviečková manifestácia mala obrovský ohlas na Slovensku i v zahraničí, medzi veriacimi a
neveriacimi." uzavrela SaS.
Podľa Danka je to historická udalosť
Sviečková manifestácia v Bratislave v roku 1988 bola udalosťou, ktorá sa stala súčasťou národných
dejín Slovenska. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to dnes povedal predseda
Národnej rady SR Andrej Danko . "Bol v nej zakódovaný silný nádych demokracie, slobody, razenia si
cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním občianskych práv a akceptovaním
náboženskej slobody," vyhlásil Danko.
Cesta, na ktorú sa Slovensko vtedy dalo, vyústila podľa neho do vzniku samostatnej Slovenskej
republiky, ktorá je dnes členom Európskej únie. Danko verí, že rozvoj Slovenska bude úspešne
pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia s extrémistickou orientáciou, či pochybnou
minulosťou.
"Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako občiansku angažovanosť, ktorú však treba
pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou
našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a
vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," zdôraznil.
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Vyjadril sa aj premiér
Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov našej histórie, kedy sa ľudia
pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Na
sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol premiér Peter Pellegrini.
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
Kiska rečnil s exprezidentom SRN
Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí.
"Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale ukázali to, na čo
môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas s danou dobou,"
podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí nespokojnosť s
aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach.
"Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na
prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu. Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit
hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti,"
uviedol.
Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a
je potrebné prevziať určitý stupeň zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku
skonštatoval, že obdivuje Slovákov za silu, ktorá v nich tkvie.
http://www.topky.sk/cl/10/1698875/FOTO-Politici-o-Svieckovej-manifestacii--Jeden-najuzasnejsich-okami
hov-historie--povedal-Kiska
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

331. Kiskov razantný postoj, na koncert k Sviečkovej manifestácii neprišiel:
Dôvod? Kotlebovci
(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie, ktorý sa koná od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom
je podľa slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka. Spomienka na
Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov
na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30. výročia
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tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctil spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
Nie sme politická organizácia, tvrdí cirkev
Cirkev nie je politická organizácia, k pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.,
uviedla v reakcii na Kisku Konferencia biskupov Slovenska (KBS). KBS, ktorá koncert zorganizovala,
však rozhodnutie prezidenta rešpektuje.
"Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto
podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné odsúdenie každej totality:
komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal hovorca KBS Martin Kramara. Ako podotkol, prezidenta
pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol v reakcii Milan Uhrík z ĽSNS.
http://www.topky.sk/cl/100535/1698909/Kiskov-razantny-postoj--na-koncert-k-Svieckovej-manifestacii-nep
risiel--Dovod--Kotlebovci
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

332. Historická udalosť Slovenska: Odkaz Sviečkovej manifestácie je
vysoko aktuálny, tvrdia politici
(25.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; SITA)

BRATISLAVA - Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes, keď občania
požadujú slušné Slovensko, v ktorom ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale
normatívom konania vládnych politikov. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to dnes vo
vyhlásení uviedla strana Sloboda a solidarita.
"Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. Je absolútne
vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," zdôraznila SaS vo vyhlásení.
Slovensko si dnes pripomína tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné
zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných katolíckych
spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú
náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské podujatie získalo širší
občiansky rozmer.
"Pred tridsiatimi rokmi vyšli veriaci na bratislavské Hviezdoslavovo námestie a požadovali
rešpektovanie občianskych práv. Komunistickí pohlavári ukrytí za stenami hotela Carlton sledovali, ako
túto ojedinelú demonštráciu odvahy rozháňajú policajti obuškami, zúrivými vlčiakmi a vodnými delami. Aj
preto Sviečková manifestácia mala obrovský ohlas na Slovensku i v zahraničí, medzi veriacimi a
neveriacimi." uzavrela SaS.
Podľa Danka je to historická udalosť
Sviečková manifestácia v Bratislave v roku 1988 bola udalosťou, ktorá sa stala súčasťou národných
dejín Slovenska. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to dnes povedal predseda
Národnej rady SR Andrej Danko . "Bol v nej zakódovaný silný nádych demokracie, slobody, razenia si
cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním občianskych práv a akceptovaním
náboženskej slobody," vyhlásil Danko.
Cesta, na ktorú sa Slovensko vtedy dalo, vyústila podľa neho do vzniku samostatnej Slovenskej
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republiky, ktorá je dnes členom Európskej únie. Danko verí, že rozvoj Slovenska bude úspešne
pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia s extrémistickou orientáciou, či pochybnou
minulosťou.
"Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako občiansku angažovanosť, ktorú však treba
pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou
našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a
vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," zdôraznil.
Vyjadril sa aj premiér
Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov našej histórie, kedy sa ľudia
pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Na
sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol premiér Peter Pellegrini.
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
http://www.topky.sk/cl/10/1698875/Historicka-udalost-Slovenska--Odkaz-Svieckovej-manifestacie-je-vyso
ko-aktualny--tvrdia-politici
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

333. Prezident nepríde na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 15:38, s. -; TASR)

Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii.
Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie,
ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa
slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
ČÍTAJTE VIAC O TÉME:
Andrej Kiska
-END
https://www.aktuality.sk/clanok/575812/prezident-nepride-na-koncert-k-vyrociu-svieckovej-manifestacie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

334. Biskupi pozvali na koncert kotlebovcov, Kiska neprišiel
(25.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 17:42, s. -; TASR)

Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.
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Uviedla to Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Reagovala tak na rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30.
výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje.
"Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto
podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné odsúdenie každej totality:
komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal hovorca KBS Martin Kramara.
Ako podotkol, prezidenta pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie v Bratislave.
Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie. Interný poradca
prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozvala
na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre Milan Uhrík z ĽSNS.
https://www.aktuality.sk/clanok/575834/biskupi-pozvali-na-koncert-kotlebovcov-kiska-neprisiel/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

335. Kiska na koncerte k Sviečkovej manifestácii nebude: Dôvodom je
"pozvanie fašistov"
(25.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 16:29, s. -; BRATISLAVA/TASR)

Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu Krpelana oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí.
Prezident Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý
sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa slov
jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
-->
http://www.tvnoviny.sk/a/1912313
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

336. Sviečkovú manifestáciu teraz niektorí prirovnávajú aj k nedávnym
protestom na Slovensku
(25.03.2018; www.tvnoviny.sk; Domáce, 19:00, s. -; BRATISLAVA/TV Markíza)

Je to 30 rokov, čo sa ľudia po desaťročiach ticha postavili komunistickému režimu.
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Prispeli k našej slobode a demokracii. Je to 30 rokov, čo sa ľudia po desaťročiach ticha postavili
komunistickému režimu. Proti sviečkovej manifestácií verejná bezpečnosť zakročila silou.
Udalosti označujú za akúsi predohru Nežnej revolúcie. Priami účastníci hovoria, že ich manifest bol
momentom, keď sa režim začal báť ľudí. Sviečkovú manifestáciu teraz niektorí prirovnávajú aj k
nedávnym protestom na Slovensku.
Viac v reportáži Zuzany Javorovej.
-->
http://www.tvnoviny.sk/a/1912324
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

337. Na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie pozvali aj Kotlebu, Kiska
prísť odmietol
(25.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

Pozvanie fašistov na spomienkový koncert považuje prezident za nešťastné rozhodnutie.
BRATISLAVA. Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave.
Dôvodom je podľa slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Prečítajte si tiež:Reportér rakúskej ORF: Prekvapilo ma toľko odvážnych Slovákov
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
https://domov.sme.sk/c/20789027/na-koncert-k-vyrociu-svieckovej-manifestacie-pozvali-aj-kotlebu-kiska-p
rist-odmietol.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

338. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Prezident SR Andrej Kiska Foto: TASR
Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
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s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
https://hlavne.sk/domace/kiska-svieckova-manifestacia-je-jednym-z-najuzasnejsich-okamihov/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

339. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Ilustračné foto zdroj: TASR
Sviečková manifestácia patrí k svetlým udalostiam slovenských dejín a jej odkaz je vysoko aktuálny
práve dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko. Pri príležitosti jej 30. výročia to uviedli vedúci
predstavitelia opozičnej SaS.
"Požadujú Slovensko, kde ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale
normatívom konania vládnych politikov. Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti
nikdy nepotlačili. Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," odkázali.
Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová povedala, že napriek presile komunisti túžbu
ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. "Táto tvrdo potlačená demonštrácia ľudí ešte viac
prebudila až do obrovskej sily občianskeho hlasu, ktorý sa ozval v Nežnej revolúcii," dodala.
Pre poslanca NR SR Jána Budaja (OĽaNO) bol čas konania Sviečkovej manifestácie rámcovaný
dvoma míľnikmi. Prvým bolo vydanie Bratislavy/nahlas, čo bola ochranárska charta, okolo ktorej vzniklo
spoločenstvo aktivistov odhodlaných rozširovať priestor pravdy a slobody. "Nastoľovali množstvo
požiadaviek a čelili prenasledovaniu. Občianske a ochranárske iniciatívy zohrali potom v Novembri
kľúčovú rolu. Stali sa tiež rezervoárom nových politických osobností, schopných sa postaviť voči totalite,"
uviedol.
Zároveň Sviečková manifestácia bola podľa jeho slov prelomom v československom vývoji aj preto,
že bola od augusta 1969 prvou, kedy sa občania postavili za svoje požiadavky na verejnom priestore. "Tá
predošlá, v auguste 1969 skončila krvavým potlačením, lenže už nás nebili a nevraždili Rusi, ale naši.
Tou demonštráciou skončila ilúzia, že za obnovenie režimu násilia a totality môžu iba okupanti. Odvtedy
sa už na uliciach neuskutočnil žiaden protest, až Sviečková manifestácia," pripomenul s tým, že táto
udalosť prerušila mlčanie ulice a odkliala strach.
"Preto nebolo potrebné, aby ľudia priniesli protirežimné transparenty, nebolo treba rečniť - ľudia
vytrvali a priniesli symbolické svetlo do tmy. Sviečková mala teda veľký význam pre formovanie
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slovenskej demokratickej opozície, ale v kontexte s dovtedy mlčiacimi ulicami a námestiami ČSSR bola
prelomom," myslí si.
Budaj verí, že volanie po slobode a spravodlivosti by si našlo svoju cestu aj bez Sviečkovej
manifestácie. "Lenže v totalite platí dvojnásobne to, čo platí v politike aj dnes: nie je jedno, kto ako prvý
zdvihne zástavu. V prípade Sviečkovej sa zástavy chopili ľudia, ktorí neskôr neustúpili a pomohli
Slovensku dosiahnuť slobodu a demokraciu," dodal.
Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak označil Sviečkovú manifestáciu za prvý masový prejav
túžby občanov po náboženskej slobode a občianskych právach po rokoch 1968-69. "Veľmi si vážime
odvahu ľudí, ktorí napriek hrozbám a postihom prišli pokojne prejaviť svoj názor," odkázal.
Členka predsedníctva mimoparlamentného KDH a dcéra politického väzňa Eva Grey spomenula, že
jej rodičom sa ušla dávka ľadovej vody a niekoľko rán obuškom. KDH preto žiada vládu, aby zabezpečila
dodržiavanie politických, občianskych a náboženských slobôd všetkých ľudí na Slovensku. "Žiadame
dôsledné vyšetrenie a objasnenie vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice, ako aj ochranu
slobody slova pre ďalších novinárov, ktorí sú dnes súdne stíhaní za to, že si robia svoju prácu. Aby sa
ľudia mohli na Slovensku cítiť bezpečne a slobodne," dodali kresťanskí demokrati.
https://hlavne.sk/domace/sas-odkaz-svieckovej-manifestacie-je-vysoko-aktualny-prave-dnes/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

340. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Marian Kotleba zdroj: TASR
Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný ani pri dobromyseľných
akciách. Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer
na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je pozvanie kotlebovcov na
toto podujatie.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti,"skonštatoval.
https://hlavne.sk/domace/lsns-prezident-rad-rozprava-o-tolerancii-ale-sam-jej-nie-je-schopny/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

341. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších
momentov
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Premiér SR Peter Pellegrini foto: Martin Nedeliak/hlavné.sk
Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov našej histórie, kedy sa ľudia
pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Na
sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol premiér Peter Pellegrini.
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
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z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
https://hlavne.sk/domace/premier-svieckova-manifestacia-bola-jednym-z-najvyraznejsich-momentov/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

342. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Foto: TASR
Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie,
ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa
slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
https://hlavne.sk/domace/prezident-nepride-na-koncert-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

343. Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu
dá
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Expredseda vlády SR a dlhoročný predseda KDH Ján Čarnogurský Foto: TASR/AP
Sviečková manifestácia prelomila dovtedajšie tabu, že demonštrovať proti praktikám komunistického
režimu na verejnosti sa nedá. Naopak, dokázala, že to ide a dodala tým kresťanskému i občianskemu
disentu veľkú energiu do ďalšieho obdobia. Na Bratislavský Veľký piatok, ako označili pokojné sviečkové
zhromaždenie 25. marca 1988 v hlavnom meste, si pri príležitosti 30. výročia tejto akcie spomína jeden z
jej hlavných organizátorov - Ján Čarnogurský.
Jeden z významných predstaviteľov tzv. podzemnej cirkvi, ktorá stála za sviečkovým zhromaždením,
je presvedčený, že významným impulzom a motivačným faktorom pre zorganizovanie takejto masovej
akcie, bol úspech pri výzve za 31 požiadaviek moravských katolíkov, ktorá v roku 1987 formulovala
požiadavky za náboženskú slobodu v bývalom Československu. "Pod túto výzvu sa podpísalo pol milióna
ľudí, pričom dve tretiny z toho boli zo Slovenska," zaspomínal Čarnogurský. "Hnutiu tzv. podzemnej cirkvi
to dokázalo, že je v tej dobe už naozaj veľmi dobre organizované, zároveň však to bol signál k tomu, že je
potrebné urobiť niečo iné, ako podpisovú akciu, či samizdatové šírenie myšlienok protestujúcich voči
režimu," upozornil.
Priamym impulzom sa stala výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS) zorganizovať v zahraničí, ale i
priamo na Slovensku, zhromaždenie poukazujúce na náboženskú neslobodu a represie komunistov voči
cirkvi. "So zašifrovaným listom sa na mňa s touto výzvou obrátil Marián Šťastný, podpredseda SKS. Ten
vlastne aj určil deň, v ktorom sa na viacerých miestach majú konať takéto zhromaždenia," pripomenul
Čarnogurský.
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Výzvu na zhromaždenie spísal Čarnogurský spolu s Františkom Mikloškom. Práve on, ako človek,
ktorý sa dovtedy neangažoval v politike, sa stal aj oficiálnym zvolávateľom a hlavným organizátorom
zhromaždenia. "Toto malo zabrániť prípadným snahám spolitizovať celú akciu," ozrejmil Čarnogurský.
Po celom Slovensku rozšírili informáciu o zhromaždení členovia Spoločenstva Fatima, informovali o
nej aj zahraničné vysielače, ako Hlas Ameriky či Slobodná Európa. Na Hviezdoslavovo námestie, resp. i
do uličiek v okolí pritiahla výzva podľa relevantných záznamov približne desaťtisíc ľudí. Samotní
Čarnogurský ani Mikloško na námestí neboli. "Deň predtým i v samotný piatok nás predvolali na výsluch,
v deň zhromaždenia nás v policajnej cele v bratislavskej Dúbravke držali celý deň, Františka Mikloška i
ďalšie štyri dni," pripomenul Čarnogurský.
Aj s odstupom času si cení odvahu ľudí, ktorí na zhromaždenie prišli. Poukázal i na to, že sviečková
manifestácia sa stala tiež dôležitým mementom pre pozíciu režimu v komunistickom štáte. "Ako som sa
neskôr dozvedel priamo z eštébáckych kruhov, bolo to pre nich niečo nové, s čím sa dovtedy ešte
nestretli. Nevedeli, ako sa na to pripraviť, ako na to majú reagovať. Samotná účasť ľudí vyvolala aj v ich
radoch rešpekt ku kresťanskej podzemnej opozícii," uviedol jeden z iniciátorov masového protestu.
https://hlavne.sk/domace/carnogursky-marec-dokazal-ze-verejne-protestovat-proti-komunizmu-da/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

344. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych
demokracie
(25.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko. foto: TASR
Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie, slobody a razenia si cesty k
novej spoločnosti. Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej
Danko.
Podľa jeho slov sa udalosti svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných dejín. A
v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný nádych
demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním občianskych
práv a akceptovaním náboženskej slobody,"povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva. "Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto
udalosti, vysvetľovať ich význam a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu,
akcentujeme aj naše národné dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by
mala byť aj morálka či charakternosť.
"Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia
s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," upozornil
na margo posledných dní.
Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých."Nerozdeľuje, ale spája.
Upozorňuje na výnimočné dni 'osmičkového` roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a
nádej. Aj v tom je zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie," uzavrel.
Poslanec Národnej rady SR a bývalý podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD) si váži odvahu veriacich, ktorí pred 30
rokmi protestovali proti obmedzovaniu náboženskej slobody a prenasledovaniu kresťanov komunistickým
ateistickým režimom.
"Napriek násiliu, použitiu vodných diel, zatýkaniu, vydržali a boli jasnou predzvesťou zásadných
spoločenských, politických zmien po 17. novembri 1989," uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul, že ako
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vicepremiér sa zúčastnil v roku 2008 na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu Sviečkovej
manifestácie. "Treba si to pripomínať, nezabúdať, aby sa podobné skrivodlivosti, potláčanie náboženskej
slobody, demokracie a základných ľudských práv, neopakovali," apeloval.
Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) priznáva, že v čase manifestácie bol pre prácu v divadle a vôbec
o tomto podujatí nevedel. "Boli sme prekvapení, čo sa teda deje. Policajtov tam bolo ako maku. Nevedeli
sme to obísť a pocítili sme tie sprchovacie autá. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo.
Neveriacky sme krútili hlavou, lebo ten zásah voči ľuďom bol neadekvátny a hrubý. Bola to dosť veľká
hrôza," povedal. Policajný zásah považuje za absolútne porušenie ústavy, ktorá jasne hovorila o slobode
zhromažďovania. "Teda štát porušoval vlastnú ústavu. Bola to neadekvátna brutálna sila voči ľuďom, ktorí
stáli a modlili sa. Vnímali sme to s nepochopením a pohoršením. Neviem, kto ten zásah nariadil, ale bola
to brutálna sila proti ľuďom," konštatoval.
Jarjabek si myslí, že k Novembru '89 by došlo aj bez Sviečkovej manifestácie. "Na druhej strane, tí,
ktorí si uvedomili jej dosah, pochopili lepšie a rýchlejšie November '89. Síce ju organizovala tajná cirkev,
ale išlo v nej o občianske práva, ktoré sa týkali veriacich aj neveriacich," dodal.
Edita Pfundtner (Most-Híd) sa o Sviečkovej manifestácii dozvedela až po jej násilnom potlačení.
"Mala som vtedy 15 rokov a bola študentkou gymnázia v Bratislave, ale z dôvodu, že sme žili v dobe
informačnej izolácie, nevedeli sme dopredu o tejto protestnej akcii. Na druhý deň som počula o tom
hovoriť rodičov a následne to vysielala aj televízia. Ľudia však mali strach, nakoľko videli, ako sa
vtedajšia štátna moc stavala k protestným prejavom," podotkla.
Pfundtner sa pamätá, že vysokoškoláci, ktorí sa zúčastnili na tomto pokojnom proteste, sa veľmi báli o
svoju ďalšiu existenciu. "Bolo to obdobie neslobody a strachu. V tom čase sme doma počúvali iba
vysielanie Slobodnej Európy a nejako sme cítili a verili, že režim má vážne trhliny a existuje nádej na jej
zvrhnutie. Nevedeli sme presne kedy, ale vedeli sme, že to už nebude dlho trvať," uzavrela.
https://hlavne.sk/domace/danko-svieckova-manifestacia-mala-zakodovany-silny-nadych-demokracie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

345. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov
histórie
(25.03.2018; www.hnonline.sk; HNonline, 20:14, s. -; TASR)

Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy.
Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády, parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska.
V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli na námestie
tisíce ľudí.
"Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale ukázali to, na čo
môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas s danou dobou,"
podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí nespokojnosť s
aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach.
"Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na
prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu. Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit
hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti,"
uviedol.
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Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a
je potrebné prevziať určitý stupeň zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku
skonštatoval, že obdivuje Slovákov za silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie.
"Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť. Povedal
som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa zúčastňovať
na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie," vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
https://slovensko.hnonline.sk/1717407-kiska-svieckova-manifestacia-je-jednym-z-najuzasnejsich-okamiho
v-historie
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

346. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný ani pri dobromyseľných
akciách.
Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer na
koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je pozvanie kotlebovcov na toto
podujatie.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval.
Buď informovaný aj na Facebooku
Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR
http://www.info.sk/sprava/143673/lsns-prezident-rad-rozprava-o-tolerancii-ale-sam-jej-nie-je-schopny/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

347. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych
demokracie
(25.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie, slobody a razenia si cesty k
novej spoločnosti.
Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko.
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Podľa jeho slov sú udalosti, ktoré sa svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných
dejín. A v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný
nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním
občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva. "Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto
udalosti, vysvetľovať ich význam a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu,
akcentujeme aj naše národné dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by
mala byť aj morálka či charakternosť.
"Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia
s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," upozornil
na margo posledných dní.
Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých. "Nerozdeľuje, ale spája.
Upozorňuje na výnimočné dni 'osmičkového' roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a
nádej. Aj v tom je zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie," uzavrel.
Poslanec Národnej rady SR a bývalý podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD) si váži odvahu veriacich, ktorí pred 30
rokmi protestovali proti obmedzovaniu náboženskej slobody a prenasledovaniu kresťanov komunistickým
ateistickým režimom.
"Napriek násiliu, použitiu vodných diel, zatýkaniu, vydržali a boli jasnou predzvesťou zásadných
spoločenských, politických zmien po 17. novembri 1989," uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul, že ako
vicepremiér sa zúčastnil v roku 2008 na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu Sviečkovej
manifestácie. "Treba si to pripomínať, nezabúdať, aby sa podobné skrivodlivosti, potláčanie náboženskej
slobody, demokracie a základných ľudských práv, neopakovali," apeloval.
Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) priznáva, že v čase manifestácie bol pre prácu v divadle a vôbec
o tomto podujatí nevedel. "Boli sme prekvapení, čo sa teda deje. Policajtov tam bolo ako maku. Nevedeli
sme to obísť a pocítili sme tie sprchovacie autá. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo.
Neveriacky sme krútili hlavou, lebo ten zásah voči ľuďom bol neadekvátny a hrubý. Bola to dosť veľká
hrôza," povedal. Policajný zásah považuje za absolútne porušenie ústavy, ktorá jasne hovorila o slobode
zhromažďovania. "Teda štát porušoval vlastnú ústavu. Bola to neadekvátna brutálna sila voči ľuďom, ktorí
stáli a modlili sa. Vnímali sme to s nepochopením a pohoršením. Neviem, kto ten zásah nariadil, ale bola
to brutálna sila proti ľuďom," konštatoval.
Jarjabek si myslí, že k Novembru '89 by došlo aj bez Sviečkovej manifestácie. "Na druhej strane, tí,
ktorí si uvedomili jej dosah, pochopili lepšie a rýchlejšie November '89. Síce ju organizovala tajná cirkev,
ale išlo v nej o občianske práva, ktoré sa týkali veriacich aj neveriacich," dodal.
Edita Pfundtner (Most-Híd) sa o Sviečkovej manifestácii dozvedela až po jej násilnom potlačení.
"Mala som vtedy 15 rokov a bola študentkou gymnázia v Bratislave, ale z dôvodu, že sme žili v dobe
informačnej izolácie, nevedeli sme dopredu o tejto protestnej akcii. Na druhý deň som počula o tom
hovoriť rodičov a následne to vysielala aj televízia. Ľudia však mali strach, nakoľko videli, ako sa
vtedajšia štátna moc stavala k protestným prejavom," podotkla.
Pfundtner sa pamätá, že vysokoškoláci, ktorí sa zúčastnili na tomto pokojnom proteste, sa veľmi báli o
svoju ďalšiu existenciu. "Bolo to obdobie neslobody a strachu. V tom čase sme doma počúvali iba
vysielanie Slobodnej Európy a nejako sme cítili a verili, že režim má vážne trhliny a existuje nádej na jej
zvrhnutie. Nevedeli sme presne kedy, ale vedeli sme, že to už nebude dlho trvať," uzavrela.
Buď informovaný aj na Facebooku
Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR

stránka č. 565

http://www.info.sk/sprava/143663/danko-svieckova-manifestacia-mala-zakodovany-silny-nadych-demokra
cie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

348. Pred 30 rokmi vyháňali ľudí z námestia obuškami a vodnými delami
(25.03.2018; www.europskenoviny.sk; ĽUDIA, , s. -; red)

V súčasnosti možno aj veľkú demonštráciu zorganizovať pomerne ľahko. Vtedy však Československo
ovládali komunisti riadení z Moskvy. Slobodné médiá neexistovali, právo zhromažďovať sa bolo výrazne
obmedzené. Mnoho ľudí protiprávne odpočúvali, vrátane organizátora sviečkovej manifestácie
Františka Mikloška. "Ja som mal v byte odpočúvacie zariadenie v izbe, aj v kuchyni. Prakticky tá činnosť
bola stále monitorovaná, čiže vedel som, že doma nemôžem nič hovoriť," povedal organizátor
sviečkovej manifestácie František Mikloško.
Pred 30 rokmi neboli ani mobily, ani sociálne siete. Informácie o zvolaní podujatia šírili akurát
slobodné rádiá v zahraničí. Kresťanské komunity si však napriek prenasledovaniu trpezlivo vytvárali
systém dôveryhodného odovzdávania informácií po celom Slovensku. Autoritami boli najmä Ján
Chryzostom Korec, Vladimír Jukl, Silvester Krčméry či práve František Mikloško. "My sme tú sieť,
moderne by sa dalo povedať tú facebookovú sieť, budovali 20 rokov," spomína na staré časy Mikloško.
Kým v demokracii sú dôležitou súčasťou demonštrácií rôzne transparenty a burcujúci rečníci, v totalite
si to nemohli dovoliť. Preto si zvolili tichú formu protestu so sviečkami a modlitbami. "Vytiahneme
transparent, tak ho hneď zoberú, niekto povie prejav, ani mu nedovolia ho dokončiť," prezrádza o
totalitnom režime viac.
Aj vtedajšia moc vopred skúšala rôzne triky, ktorými chcela odradiť ľudí od účasti na zhromaždení.
Napriek tomu vyše 3 tisíc ľudí prišlo na námestie, ďalších 6 000 zablokovali ozbrojené zložky v blízkych
uliciach.
Viac.. Eurobarometer: Slováci majú EÚ radšej ako ostatní Európania
František Mikloško napokon na Hviezdoslavovom námestí nebol, pretože komunistická polícia ho
vopred zatkla a držala ho za mrežami celý víkend. Až neskôr, po rokoch, si na kazete pozrel, čo sa tam
vlastne odohrávalo. "Patrí vďaka tým policajtom, ktorí ju nezničili a dali, lebo to je ten najväčší dokument.
ja keď som videl ako tie vodné delá zrážali ľudí k zemi, tak som si uvedomil, že to bola veľká dráma,"
dodáva na záver Mikloško.
Na Hviezdoslavovom námestí bola Sviečková manifestácia aj v sobotu popoludní - a to vo forme
rekonštrukcie udalostí spred 30 rokov. V modliacej sa skupine účinkovalo veľa mladých ľudí, ale prišli aj
niektorí pamätníci, ktorí v roku 1988 zažili zhromaždenie. Zatiaľ čo vtedy v Bratislave pršalo, teraz bolo
pekné slnečné počasie.
Komentované predstavenie dotvorili typické dobové prvky - aktéri mali na sebe uniformy, ktoré
nosievali príslušníci Verejnej bezpečnosti a predstavili sa aj funkčné historické vozidlá. Podľa režiséra
akcie Kamila Žišku to mala byť predovšetkým pocta odvážnym ľuďom, ktorí prejavili svoj postoj v
komunistickom režime neslobody.
Viac sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.
-END
https://europskenoviny.sk/2018/03/25/pred-30-rokmi-vyhanali-ludi-z-namestia-obuskami-a-vodnymi-delam
i/#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pred-30-rokmi-vyhanali-ludi-z-namestia-obuskamia-vodnymi-delami
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

349. Uplynul rok od smrti Františka Gauliedera
(25.03.2018; www.mynitra.sme.sk; Nitra / Spravodajstvo, , s. -; Ladislav Odráška)
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Dnes o piatej hodine organizujú poslanci na Mierovom námestí spomienkové zhromaždenie.
GALANTA. Presne dnes prešiel rok, čo zomrel bývalý poslanec Národnej rady SR, občiansky aktivista
a poslanec v galantskej samospráve František Gaulieder. Podľa dostupných informácií zomrel päť minút
pred druhou hodinou ráno pri Trnovci nad Váhom po zrážke s vlakom. Polícia ho našla o dve hodiny
neskôr.
Vyšetrujú iba obmedzovanie osobnej slobody
Prečítajte si tiež:Poslanca Gauliedera našli mŕtveho
Okolnosti Gauliederovej smrti stále nie sú vyjasnené. Napriek tomu však polícia prípad uzavrela,
neišlo podľa nej o vraždu. Rozhodol o tom vyšetrovateľ kriminálnej polície v Nitre v decembri.
"Vyšetrovanie vo veci prečinu usmrtenia bolo zastavené," povedala hovorkyňa KR PZ v Nitre Božena
Bruchterová. Naďalej však podľa jej slov prebieha vyšetrovanie vo veci zločinu obmedzovania osobnej
slobody.
V tele exposlanca našli liek Tramadol. Je to narkotické analgetikum, ktoré sa používa na zmiernenie
bolesti. Dostupný je na lekársky predpis. Podľa právneho zástupcu roiny Jána Foltána však takýto liek
nemal predpísaný, ani sa ním nikdy neliečil.
Spomienkové zhromaždenie
V nedeľu, keď uplynie presne rok od smrti Františka Gauliedera, chystajú poslanci mestského
zastupiteľstva v Galante na Mierovom námestí spomienkové zhromaždenie. Spojené bude s 30-ročným
výročím pokojného pochodu sviečkovej manifestácie. Začiatok je o 17.00 h.
"Chceme si takýmto spôsobom uctiť nielen bývalého kolegu, ale pripomenúť si udalosti, ktoré viedli k
novembrovému povstaniu," ozrejmil poslanec mestského zastupiteľstva v Galante Peter Kolek.
Poslanci: verdikt polície je nepochopiteľný
Ako sa s odstupom času pozerá na udalosti spred roka? "Stále rovnako. Pán Gaulieder bol človek,
ktorý kritizoval netransparentnosť v našej samospráve, kritizoval machinácie pri verejnom obstarávaní,
tiež kroky vedenia mesta. Či tieto skutočnosti viedli k jeho smrti, na to nie som kompetentný odpovedať,
ale myslím, že pán Gaulieder nezomrel smrťou, ktorú by si sám vybral," povedal Kolek.
Verdikt polície, ktorá vylúčila cudzie zavinenie, je podľa poslancov nepochopiteľný. "Aké je toto
rozhodnutie? Určia, že si siahol sám na život, na druhej strane nevieme, kde bol 12 hodín. Neviem, či toto
je rozhodnutie, ktoré mala polícia vôbec prezentovať. Neuzavriem predsa prípad, keď nemám skladačku
poskladanú do poslednej časti," vyjadril sa poslanec, ktorý sa poznal s Gauliederom dlhé roky.
"
Myslím si, že pán Gaulieder nezomrel smrťou, ktorú by si sám vybral.
"Peter Kolek, poslanec mestského zastupiteľstva v Galante
Podľa jeho slov sa akčnosť úradov a orgánov, ktoré majú v tomto a podobných prípadoch konať, nie je
taká, "ako by sme si všetci predstavovali. K tomu logicky vedú kroky občanov, ktorí to patrične dávajú
najavo na námestiach."
Podobný pohľad na vec má aj jeho kolega z poslaneckej lavice László Biró. "Okolnosti jeho smrti sú
stále nevyjasnené. Vidíte, kde sa nachádza dôveryhodnosť polície na Slovensku. František Gaulieder
nám chýba, na jednej strane jeho kritický podľa na veci, ktoré sa dejú v samospráve, na druhej strane
nám chýba ako človek."
https://mynitra.sme.sk/c/20788752/uplynul-rok-od-smrti-frantiska-gauliedera.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

350. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v
Bratislave
(25.03.2018; www.postoj.sk; Politika, , s. -; TASR)

Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie,
ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa
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slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka. Spomienka na
Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov
na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30. výročia
tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca. Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť
príhovorom na konferencii s názvom Ako zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri
pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky
Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
https://www.postoj.sk/31836/prezident-nepride-na-koncert-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie-v-bratisla
ve
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

351. Hystéria, útoky a vyhrážky nás nemôžu denne bičovať. Je to platforma
pre nárast extrémizmu, uvádza Danko
(25.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 17:45, s. -; TASR)

Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie, slobody a razenia si cesty k
novej spoločnosti. Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej
Danko. Šéf parlamentu sa vyjadril aj k súčasnej vnútropolitickej situácii.
Foto: TASR
Popis: Andrej Danko
Podľa jeho slov sú udalosti, ktoré sa svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných
dejín. A v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný
nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním
občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva.
"Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti, vysvetľovať ich význam
a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu, akcentujeme aj naše národné
dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by mala byť aj morálka či
charakternosť.
O budúcnosti nemajú rozhodovať ľudia s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou
"Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia
s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," upozornil
na margo posledných dní.
Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých. "Nerozdeľuje, ale spája.
Upozorňuje na výnimočné dni 'osmičkového' roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a
nádej. Aj v tom je zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie," uzavrel.
Aby sa podobné skrivodlivosti neopakovali
Poslanec Národnej rady SR a bývalý podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD) si váži odvahu veriacich, ktorí pred 30
rokmi protestovali proti obmedzovaniu náboženskej slobody a prenasledovaniu kresťanov komunistickým
ateistickým režimom.
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"Napriek násiliu, použitiu vodných diel, zatýkaniu, vydržali a boli jasnou predzvesťou zásadných
spoločenských, politických zmien po 17. novembri 1989," uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul, že ako
vicepremiér sa zúčastnil v roku 2008 na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu Sviečkovej
manifestácie. "Treba si to pripomínať, nezabúdať, aby sa podobné skrivodlivosti, potláčanie náboženskej
slobody, demokracie a základných ľudských práv, neopakovali," apeloval.
Boli sme prekvapení, čo sa deje
Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) priznáva, že v čase manifestácie bol pre prácu v divadle a vôbec
o tomto podujatí nevedel. "Boli sme prekvapení, čo sa teda deje. Policajtov tam bolo ako maku. Nevedeli
sme to obísť a pocítili sme tie sprchovacie autá. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo.
Neveriacky sme krútili hlavou, lebo ten zásah voči ľuďom bol neadekvátny a hrubý. Bola to dosť veľká
hrôza," povedal.
Policajný zásah považuje za absolútne porušenie ústavy, ktorá jasne hovorila o slobode
zhromažďovania. "Teda štát porušoval vlastnú ústavu. Bola to neadekvátna brutálna sila voči ľuďom, ktorí
stáli a modlili sa. Vnímali sme to s nepochopením a pohoršením. Neviem, kto ten zásah nariadil, ale bola
to brutálna sila proti ľuďom," konštatoval.
Jarjabek si myslí, že k Novembru '89 by došlo aj bez Sviečkovej manifestácie. "Na druhej strane, tí,
ktorí si uvedomili jej dosah, pochopili lepšie a rýchlejšie November '89. Síce ju organizovala tajná cirkev,
ale išlo v nej o občianske práva, ktoré sa týkali veriacich aj neveriacich," dodal.
Ľudia mali strach
Edita Pfundtner (Most-Híd) sa o Sviečkovej manifestácii dozvedela až po jej násilnom potlačení.
"Mala som vtedy 15 rokov a bola študentkou gymnázia v Bratislave, ale z dôvodu, že sme žili v dobe
informačnej izolácie, nevedeli sme dopredu o tejto protestnej akcii. Na druhý deň som počula o tom
hovoriť rodičov a následne to vysielala aj televízia. Ľudia však mali strach, nakoľko videli, ako sa
vtedajšia štátna moc stavala k protestným prejavom," podotkla.
Pfundtner sa pamätá, že vysokoškoláci, ktorí sa zúčastnili na tomto pokojnom proteste, sa veľmi báli o
svoju ďalšiu existenciu. "Bolo to obdobie neslobody a strachu. V tom čase sme doma počúvali iba
vysielanie Slobodnej Európy a nejako sme cítili a verili, že režim má vážne trhliny a existuje nádej na jej
zvrhnutie. Nevedeli sme presne kedy, ale vedeli sme, že to už nebude dlho trvať," uzavrela.
autor: TASR
-END
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/narodna-rada/Hysteria-utoky-a-vyhrazky-nas-nemozu-denne-bicov
at-Je-to-platforma-pre-narast-extremizmu-uvadza-Danko-299109
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

352. RANNÁ ŠTVORKA: V nedeľu vystúpi teplota na 11 °C, meniny má
Marián
(25.03.2018; www.poprad.dnes24.sk; Poprad, , s. -; Lucia Šútorová)

Dnešná pranostika znie: Aké Zvestovanie Božej Matky, také Veľkonočné sviatky. Meniny má Marián.
V nedeľu malá oblačnosť. Teploty 6 až 11 stupňov C.
Západ: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 1 až -2 a najvyššie denné 8 až 11 stupňov C.
Stred: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 0 až -5 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.
Východ: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 0 až -4 a najvyššie denné 6 až 10 stupňov C.
Meniny má Marián
Mužské meno Marián má latinský pôvod a jeho význam je "patriaci rímskemu rodu Mariovcov".
Nositeľov tohto pomerne obľúbeného mena oslovujeme napríklad Maroš, Maroško, Majko.
Mariánovia, ktorí oslavujú meniny 25. marca, očakávajú veľa dôkazov lásky a oddanosti, no
odpovedajú na ne dosť rezervovane. Ľahko strácajú odvahu, najmä keď sa dostaví neúspech, a niekedy
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sa správajú zatrpknuto. Sú vášniví, ich inteligencia je prenikavá, presná a rýchla.
Sú veľmi životaschopní. Mali by jesť veľa surovej zeleniny, kuracieho mäsa a rýb, aby sa udržali dlho v
kondícii. Ovplyvňuje ich planéta Mars. Ich šťastné farby sú fialová a červená. Ochranné rastliny púpava,
chmeľ, ochranné kamene diamant a jaspis.
Stalo sa doma
1919 - Vavro Šrobár vyhlásil na Slovensku stanné právo v súvislosti so vznikom boľševickej
Maďarskej republiky rád.
1939 - Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete zahynulo
13 vojakov a civilistov. Poškodené boli na zemi dve lietadlá B-534, tri AP-32 a po jednom lietadle Š-328 a
B-71.
1942 - Z Popradu bol vypravený prvý transport Židov do nacistického koncentračného tábora v
Osvienčime. Začali sa deportácie slovenských Židov.
1945 - Červenou armádou a rumunskými vojakmi boli oslobodené Banská Bystrica a Podbrezová.
1988 - V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí sa uskutočnila tzv. sviečková manifestácia, na
podporu náboženskej slobody a rešpektovania ľudských práv. Proti manifestácii zasiahla polícia, ktorá
použila aj vodné delá. V roku 1993 bol tento deň vyhlásený za Pamätný deň SR - Deň zápasu za ľudské
práva.
1999 - V Dunajskej Strede sa odohrala najväčšia masová vražda v kriminálnom podsvetí Slovenska. V
bare Fontána bolo postrieľaných 10 členov kriminálnej skupiny, vrátane šéfa dunajskostredského
podsvetia.
2009 - V Žiarskej doline (Západné Tatry) spadla najväčšia lavína, aká doteraz spadla na Slovensku.
Stalo sa vo svete
1420 - Husitské vojsko porazilo pod vedením Jana Žižku pri Sudoměři križiacke vojsko.
1668 - V USA sa konali prvé preteky koní.
1908 - Narodil sa britský filmový režisér, producent a scenárista DAVID LEAN. Medzi jeho
najznámejšie filmy patria: Most cez rieku Kwai, Lawrence z Arábie, Doktor Živago. Zomrel 16.4.1991.
1918 - Zomrel francúzsky hudobný skladateľ CLAUDE ACHILLE DEBUSSY, predstaviteľ hudobného
impresionizmu. Narodil sa 22.8.1862.
1957 - Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko podpísali v Ríme
zmluvu o Európskom hospodárskom spoločenstve (EHS - v súčasnosti Európska únia) a Európskom
spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom), ktoré nadobudli platnosť po ratifikácii parlamentmi
1.1.1958.
1997 - Horná komora austrálskeho parlamentu odhlasovala zrušenie zákona o eutanázii. Stalo sa tak
len deväť mesiacov po tom, ako kontroverzný zákon prvýkrát na svete nadobudol platnosť.
Skladba dňa
1947 - Narodil sa britský spevák, klavirista a skladateľ Sir ELTON JOHN (vlastným menom Reginald
Kenneth Dwight).
Foto: ilustračné
Zdroj - TASR/Dnes24.sk
http://poprad.dnes24.sk/ranna-stvorka-v-nedelu-vystupi-teplota-na-11-c-meniny-ma-marian-294837
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

353. KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 08:22, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Centrálne oslavy Sviečkovej manifestácie sú tento rok iné ako v minulosti.
Bratislava

25.

marca

(TASR)

-

Tridsiate

výročie
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manifestácie,

jedného

z
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najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si
v nedeľu (25.3.) pripomenie Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá pri tejto príležitosti pripravila
sériu podujatí.
"Uplynie 30 rokov od momentu, kedy pokojne modliaci sa veriaci so sviečkami v rukách boli napadnutí
príslušníkmi vtedajšieho režimu na jednom z bratislavských námestí. Práve na tomto mieste si chceme
opätovne pripomenúť, že je dôležité na to nezabudnúť a pamätať na tých, čo za tým stáli. Pamätať a
oceniť ich úsilie a túžbu po zmene," povedal o hlavnom zámere spomienky výkonný sekretár KBS Anton
Ziolkovský.
Centrálne oslavy Sviečkovej manifestácie sú tento rok iné ako v minulosti. "My túto manifestáciu
nechápeme iba ako pripomenutie si tejto historickej udalosti. Je to symbol celého zápasu za náboženskú
slobodu a občianske práva počas celých 40 rokov socializmu. Celospoločensky neexistuje nejaký
jednoznačný dátum, kde by si celá spoločnosť pripomínala zápas, ktorý počas celých 40 rokov
prebiehal," vysvetlil pre TASR Ziolkovský.
Pri tejto príležitosti sa v nedeľu v Bratislave uskutočnia tri podujatia, ktoré organizuje KBS. Prvým je
slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 10.30 h. Celebrovať ju
bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. O 18.00 h sa na Námestí Eugena Suchoňa
uskutoční pietne zhromaždenie spojené s kladením vencov. Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista,
ktorý patril k organizátorom Sviečkovej manifestácie František Mikloško. Obidve časti sú prístupné pre
verejnosť.
Vyvrcholením bude koncert v Redute o 19.00 h, ktorý je určený len pre pozvaných hostí. "Podujatiami
si pripomenieme zápas za občianske a náboženské slobody počas obdobia socializmu. Naše podujatie
má ekumenický a občiansky charakter," vysvetlil Ziolkovský. Ako doplnil, zúčastni sa ho prezident SR
Andrej Kiska, bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck i predseda NR SR Andrej
Danko.
Prečítajte si aj:
Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
Na Hviezdoslavovom námestí priblížia priebeh Sviečkovej manifestácie
Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom
HISTORIK: S. Krčméry zásadne prispel k sile Sviečkovej manifestácie
http://www.teraz.sk/slovensko/kbs-pripravila-k-30-vyrociu-svieckovej-m/315780-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

354. Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu
dá
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 10:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Na Bratislavský Veľký piatok, ako označili pokojné sviečkové zhromaždenie 25. marca 1988 v
hlavnom meste, si spomína jeden z jej hlavných organizátorov - Ján Čarnogurský.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia prelomila dovtedajšie tabu, že demonštrovať
proti praktikám komunistického režimu na verejnosti sa nedá. Naopak, dokázala, že to ide a dodala tým
kresťanskému i občianskemu disentu veľkú energiu do ďalšieho obdobia. Na Bratislavský Veľký piatok,
ako označili pokojné sviečkové zhromaždenie 25. marca 1988 v hlavnom meste, si pri príležitosti 30.
výročia tejto akcie spomína jeden z jej hlavných organizátorov - Ján Čarnogurský.
Jeden z významných predstaviteľov tzv. podzemnej cirkvi, ktorá stála za sviečkovým zhromaždením,
je presvedčený, že významným impulzom a motivačným faktorom pre zorganizovanie takejto masovej
akcie, bol úspech pri výzve za 31 požiadaviek moravských katolíkov, ktorá v roku 1987 formulovala
požiadavky za náboženskú slobodu v bývalom Československu. "Pod túto výzvu sa podpísalo pol milióna
ľudí, pričom dve tretiny z toho boli zo Slovenska," zaspomínal Čarnogurský. "Hnutiu tzv. podzemnej cirkvi
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to dokázalo, že je v tej dobe už naozaj veľmi dobre organizované, zároveň však to bol signál k tomu, že je
potrebné urobiť niečo iné, ako podpisovú akciu, či samizdatové šírenie myšlienok protestujúcich voči
režimu," upozornil.
Priamym impulzom sa stala výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS) zorganizovať v zahraničí, ale i
priamo na Slovensku, zhromaždenie poukazujúce na náboženskú neslobodu a represie komunistov voči
cirkvi. "So zašifrovaným listom sa na mňa s touto výzvou obrátil Marián Šťastný, podpredseda SKS. Ten
vlastne aj určil deň, v ktorom sa na viacerých miestach majú konať takéto zhromaždenia," pripomenul
Čarnogurský.
Výzvu na zhromaždenie spísal Čarnogurský spolu s Františkom Mikloškom. Práve on, ako človek,
ktorý sa dovtedy neangažoval v politike, sa stal aj oficiálnym zvolávateľom a hlavným organizátorom
zhromaždenia. "Toto malo zabrániť prípadným snahám spolitizovať celú akciu," ozrejmil Čarnogurský.
Po celom Slovensku rozšírili informáciu o zhromaždení členovia Spoločenstva Fatima, informovali o
nej aj zahraničné vysielače, ako Hlas Ameriky či Slobodná Európa. Na Hviezdoslavovo námestie, resp. i
do uličiek v okolí pritiahla výzva podľa relevantných záznamov približne desaťtisíc ľudí. Samotní
Čarnogurský ani Mikloško na námestí neboli. "Deň predtým i v samotný piatok nás predvolali na výsluch,
v deň zhromaždenia nás v policajnej cele v bratislavskej Dúbravke držali celý deň, Františka Mikloška i
ďalšie štyri dni," pripomenul Čarnogurský.
Aj s odstupom času si cení odvahu ľudí, ktorí na zhromaždenie prišli. Poukázal i na to, že sviečková
manifestácia sa stala tiež dôležitým mementom pre pozíciu režimu v komunistickom štáte. "Ako som sa
neskôr dozvedel priamo z eštébáckych kruhov, bolo to pre nich niečo nové, s čím sa dovtedy ešte
nestretli. Nevedeli, ako sa na to pripraviť, ako na to majú reagovať. Samotná účasť ľudí vyvolala aj v ich
radoch rešpekt ku kresťanskej podzemnej opozícii," uviedol jeden z iniciátorov masového protestu.
Prečítajte si aj:
KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
Na Hviezdoslavovom námestí priblížia priebeh Sviečkovej manifestácie
Účastníkov Sviečkovej manifestácie odsúdili i k peňažným trestom
http://www.teraz.sk/slovensko/j-carnogursky-marec-1988-dokazal-ze-vere/315798-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

355. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 10:16, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Na Sviečkovú manifestáciu sa pozerá výkonný sekretár KBS z viacerých pohľadov.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 v
Bratislave, bola prejavom veľkej vnútornej sily ľudí. Pri príležitosti jej 30. výročia to pre TASR uviedol
výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský.
"Ľudia, ktorí prichádzali na Sviečkovú manifestáciu boli osobne presvedčení jednotlivci, ktorí poznali
jej tri základné požiadavky a boli ochotní na to námestie prísť a vyjadriť podporu," uviedol na margo tejto
historickej udalosti Ziolkovský. V čase, keď sa konala, bol Ziolkovský šiestakom na základnej škole a ako
sám povedal "túto udalosť až tak nevnímal." Pripomenul však, že ľuďom išlo najmä o ich občianske práva
a náboženskú slobodu.
Ziolkovský si s odstupom času uvedomuje, že išlo o veľmi dôležitú udalosť. "Bol to prejav veľkej
vnútornej slobody ľudí, pretože v podstate sa celá akcia organizovala spôsobom, ktorý nebol úplne
oficiálny," priblížil.
Na Sviečkovú manifestáciu sa pozerá výkonný sekretár KBS z viacerých pohľadov. "Na prvom
mieste to vnímam ako prejav veľkej vnútornej slobody ľudí, ktorí napriek tomu, že žili v režime, ktorý sa
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charakterizuje ako totalitný, si vnútornú slobodu zachovali," povedal. Za druhý rozmer označil dôležitosť
podzemnej cirkvi. "Napriek tomu, že aj štátne orgány vyvíjali toľko protiaktivít, aby tam ľudia neboli, aj
napriek tomu tam prišli. Toto je znakom vnútornej slobody, ale aj toho, že ľudia chcú žiť v takej
spoločnosti, ktorá je slobodná, aby si mohli uplatňovať občianske práva a aby mali náboženskú slobodu,"
vysvetlil.
Táto manifestácia sa dá podľa neho chápať aj ako preambula ku novembrovej revolúcii. "V závere 80.
rokoch 20. storočia išlo vôbec o prvé verejné vystúpenie kresťanov. Bratislava to v istom zmysle
odštartovala a potom pokračovali manifestácie aj v iných krajinách Európy," povedal Ziolkovský.
Pripomenul, že požiadavky Sviečkovej manifestácie boli v troch rovinách. "Prvá bola striktne
katolícka, pretože sa hovorilo, že ľudia chcú katolíckych biskupov. Druhá sa týkala všetkých veriacich a
hovorila o náboženskej slobode. Tretia sa týkala celej spoločnosti s tým, že ľudia chceli občianske práva,"
uzavrel výkonný sekretár KBS.
Prečítajte si aj:
Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
Na Hviezdoslavovom námestí priblížia priebeh Sviečkovej manifestácie
http://www.teraz.sk/slovensko/ziolkovsky-svieckova-manifestacia-bola-p/315799-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

356. Účastník Sviečkovej manifestácie:Človek cítil, že sa tam deje história
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 11:16, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Jeden z približne desaťtisíc ľudí, ktorí sa priamo na Hviezdoslavovom námestí a v uličkách v jeho
okolí zhromaždili, si myslí, že už samotný začiatok bol veľmi výrazným symbolom.
Bratislava 25. marca (TASR) - Prehra totalitného režimu bola v tom, že ľudia prekonali strach a
verejne, vo veľkom počte vystúpili za lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Za hlavný význam i víťazstvo
Sviečkovej manifestácie v roku 1988 to považuje Pavol Kossey, priamy účastník manifestácie, ktorej
30. výročie si 25. marca Slovensko pripomína.
Jeden z približne desaťtisíc ľudí, ktorí sa priamo na Hviezdoslavovom námestí a v uličkách v jeho
okolí zhromaždili, si myslí, že už samotný začiatok bol veľmi výrazným symbolom. "Stretnutie sa začalo
štátnou hymnou, po ktorej nasledovala hymna pápežská. Vtedy som si uvedomil, že spájame oba prvky,
byť dobrým občanom a zároveň i vnášať do spoločnosti hodnoty, za ktorými si stojíme. Toto bola silná
motivácia, ktorá vo všetkých účastníkoch rezonovala," povedal Kossey.
V živej pamäti má aj po tridsiatich rokoch "peklo", ktoré sa rozpútalo po neuposlúchnutí policajnej
výzvy na rozchod. "Policajti začali autami i so psami ľudí vytláčať, bili nás obuškami, napokon nastúpil i
pohotovostný oddiel a krátko pred 18.30 hod i dve vodné delá, pomocou ktorých sa bezpečnosti podarilo
dav rozptýliť," rekapituloval dianie pred svojimi očami.
Zvýraznil však aj skutočnosť, že účastníkom sa podarilo dosiahnuť to, s čím na námestie prišli.
"Naozaj, 30 minút, ako bolo plánované, sme tam vydržali v tichom, pokojnom proteste, stojaci za
požiadavkami náboženskej i občianskej slobody," zaspomínal.
Kossey nebol jedným zo 141 účastníkov, ktorých polícia na námestí zadržala a vypočúvala. "Vždy
však budem mať v pamäti tie obrázky, keď niektorých z davu policajti vzali a nasadili do 'antonov'. Bol to
aj pocit ľútosti, že tým ľuďom nemôžeme v tej chvíli pomôcť," priznal Kossey.
http://www.teraz.sk/slovensko/ucastnik-svieckovej-manifestacie-clovek-/315806-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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357. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych
demokracie
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:15, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie,
slobody a razenia si cesty k novej spoločnosti. Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej
rady SR a šéf SNS Andrej Danko.
Podľa jeho slov sa udalosti svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných dejín. A
v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný nádych
demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním občianskych
práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva. "Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto
udalosti, vysvetľovať ich význam a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu,
akcentujeme aj naše národné dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by
mala byť aj morálka či charakternosť.
"Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia
s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," upozornil
na margo posledných dní.
Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých. "Nerozdeľuje, ale spája.
Upozorňuje na výnimočné dni 'osmičkového' roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a
nádej. Aj v tom je zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie," uzavrel.
Poslanec Národnej rady SR a bývalý podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD) si váži odvahu veriacich, ktorí pred 30
rokmi protestovali proti obmedzovaniu náboženskej slobody a prenasledovaniu kresťanov komunistickým
ateistickým režimom.
"Napriek násiliu, použitiu vodných diel, zatýkaniu, vydržali a boli jasnou predzvesťou zásadných
spoločenských, politických zmien po 17. novembri 1989," uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul, že ako
vicepremiér sa zúčastnil v roku 2008 na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu Sviečkovej
manifestácie. "Treba si to pripomínať, nezabúdať, aby sa podobné skrivodlivosti, potláčanie náboženskej
slobody, demokracie a základných ľudských práv, neopakovali," apeloval.
Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) priznáva, že v čase manifestácie bol pre prácu v divadle a vôbec
o tomto podujatí nevedel. "Boli sme prekvapení, čo sa teda deje. Policajtov tam bolo ako maku. Nevedeli
sme to obísť a pocítili sme tie sprchovacie autá. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo.
Neveriacky sme krútili hlavou, lebo ten zásah voči ľuďom bol neadekvátny a hrubý. Bola to dosť veľká
hrôza," povedal. Policajný zásah považuje za absolútne porušenie ústavy, ktorá jasne hovorila o slobode
zhromažďovania. "Teda štát porušoval vlastnú ústavu. Bola to neadekvátna brutálna sila voči ľuďom, ktorí
stáli a modlili sa. Vnímali sme to s nepochopením a pohoršením. Neviem, kto ten zásah nariadil, ale bola
to brutálna sila proti ľuďom," konštatoval.
Jarjabek si myslí, že k Novembru '89 by došlo aj bez Sviečkovej manifestácie. "Na druhej strane, tí,
ktorí si uvedomili jej dosah, pochopili lepšie a rýchlejšie November '89. Síce ju organizovala tajná cirkev,
ale išlo v nej o občianske práva, ktoré sa týkali veriacich aj neveriacich," dodal.
Edita Pfundtner (Most-Híd) sa o Sviečkovej manifestácii dozvedela až po jej násilnom potlačení.
"Mala som vtedy 15 rokov a bola študentkou gymnázia v Bratislave, ale z dôvodu, že sme žili v dobe
informačnej izolácie, nevedeli sme dopredu o tejto protestnej akcii. Na druhý deň som počula o tom
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hovoriť rodičov a následne to vysielala aj televízia. Ľudia však mali strach, nakoľko videli, ako sa
vtedajšia štátna moc stavala k protestným prejavom," podotkla.
Pfundtner sa pamätá, že vysokoškoláci, ktorí sa zúčastnili na tomto pokojnom proteste, sa veľmi báli o
svoju ďalšiu existenciu. "Bolo to obdobie neslobody a strachu. V tom čase sme doma počúvali iba
vysielanie Slobodnej Európy a nejako sme cítili a verili, že režim má vážne trhliny a existuje nádej na jej
zvrhnutie. Nevedeli sme presne kedy, ale vedeli sme, že to už nebude dlho trvať," uzavrela.
Prečítajte si aj:
Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
Letz: Komunisti sa snažili od manifestácie ľudí odradiť aj Angelikou
http://www.teraz.sk/slovensko/danko-svieckova-manifestacia-mala-za/315816-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

358. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:30, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová povedala, že napriek presile komunisti túžbu
ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia patrí k svetlým udalostiam slovenských dejín
a jej odkaz je vysoko aktuálny práve dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko. Pri príležitosti jej 30.
výročia to uviedli vedúci predstavitelia opozičnej SaS.
"Požadujú Slovensko, kde ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale
normatívom konania vládnych politikov. Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti
nikdy nepotlačili. Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," odkázali.
Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová povedala, že napriek presile komunisti túžbu
ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. "Táto tvrdo potlačená demonštrácia ľudí ešte viac
prebudila až do obrovskej sily občianskeho hlasu, ktorý sa ozval v Nežnej revolúcii," dodala.
Pre poslanca NR SR Jána Budaja (OĽaNO) bol čas konania Sviečkovej manifestácie rámcovaný
dvoma míľnikmi. Prvým bolo vydanie Bratislavy/nahlas, čo bola ochranárska charta, okolo ktorej vzniklo
spoločenstvo aktivistov odhodlaných rozširovať priestor pravdy a slobody. "Nastoľovali množstvo
požiadaviek a čelili prenasledovaniu. Občianske a ochranárske iniciatívy zohrali potom v Novembri
kľúčovú rolu. Stali sa tiež rezervoárom nových politických osobností, schopných sa postaviť voči totalite,"
uviedol.
Zároveň Sviečková manifestácia bola podľa jeho slov prelomom v československom vývoji aj preto,
že bola od augusta 1969 prvou, kedy sa občania postavili za svoje požiadavky na verejnom priestore. "Tá
predošlá, v auguste 1969 skončila krvavým potlačením, lenže už nás nebili a nevraždili Rusi, ale naši.
Tou demonštráciou skončila ilúzia, že za obnovenie režimu násilia a totality môžu iba okupanti. Odvtedy
sa už na uliciach neuskutočnil žiaden protest, až Sviečková manifestácia," pripomenul s tým, že táto
udalosť prerušila mlčanie ulice a odkliala strach.
"Preto nebolo potrebné, aby ľudia priniesli protirežimné transparenty, nebolo treba rečniť - ľudia
vytrvali a priniesli symbolické svetlo do tmy. Sviečková mala teda veľký význam pre formovanie
slovenskej demokratickej opozície, ale v kontexte s dovtedy mlčiacimi ulicami a námestiami ČSSR bola
prelomom," myslí si.
Budaj verí, že volanie po slobode a spravodlivosti by si našlo svoju cestu aj bez Sviečkovej
manifestácie. "Lenže v totalite platí dvojnásobne to, čo platí v politike aj dnes: nie je jedno, kto ako prvý
zdvihne zástavu. V prípade Sviečkovej sa zástavy chopili ľudia, ktorí neskôr neustúpili a pomohli
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Slovensku dosiahnuť slobodu a demokraciu," dodal.
Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak označil Sviečkovú manifestáciu za prvý masový prejav
túžby občanov po náboženskej slobode a občianskych právach po rokoch 1968-69. "Veľmi si vážime
odvahu ľudí, ktorí napriek hrozbám a postihom prišli pokojne prejaviť svoj názor," odkázal.
Členka predsedníctva mimoparlamentného KDH a dcéra politického väzňa Eva Grey spomenula, že
jej rodičom sa ušla dávka ľadovej vody a niekoľko rán obuškom. KDH preto žiada vládu, aby zabezpečila
dodržiavanie politických, občianskych a náboženských slobôd všetkých ľudí na Slovensku. "Žiadame
dôsledné vyšetrenie a objasnenie vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice, ako aj ochranu
slobody slova pre ďalších novinárov, ktorí sú dnes súdne stíhaní za to, že si robia svoju prácu. Aby sa
ľudia mohli na Slovensku cítiť bezpečne a slobodne," dodali kresťanskí demokrati.
Prečítajte si aj:
Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
Sviečkovej manifestácii sa prisudzuje vplyv na pád Berlínskeho múru
http://www.teraz.sk/slovensko/sas-odkaz-svieckovej-manifestacie-je-akt/315827-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

359. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 14:54, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou.
Bratislava 25. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie
fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-nepride-na-koncert-k-30-vyroci/315842-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

360. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:05, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Kotlebova ĽSNS reagovala na rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku neprísť v nedeľu večer na
koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave.
Bratislava 25. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je
schopný ani pri dobromyseľných akciách. Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na
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rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v
Bratislave. Dôvodom je pozvanie kotlebovcov na toto podujatie.
Prečítajte si: Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval.
http://www.teraz.sk/slovensko/lsns-prezident-rad-rozprava-o-tolerancii/315855-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

361. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších
momentov
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:14, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
našej histórie, kedy sa ľudia pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu
vierovyznania a slobodu prejavu. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol
premiér Peter Pellegrini.
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
Prečítajte si aj:
SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
http://www.teraz.sk/slovensko/premier-svieckova-manifestacia-bola-jedn/315857-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

362. KBS: Ak pozývame predstaviteľov na podujatia, nerobíme politiku
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 16:33, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje.

stránka č. 577

Bratislava 25. marca (TASR) - Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov
na podujatia, nerobí politiku. Pre TASR to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak
na rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej
manifestácie v Bratislave pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
Prečítajte si:
Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje.
"Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto
podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné odsúdenie každej totality:
komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal pre TASR hovorca KBS Martin Kramara. Ako podotkol,
prezidenta pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na
toto spomienkové podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana
Uhríka.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
http://www.teraz.sk/slovensko/kbs-ak-pozyvame-predstavitelov-na-pod/315860-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

363. A. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších
okamihov
(25.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 20:10, s. -; TASR, Jaroslav Taldík)

Prezident SR A. Kiska si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom
Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie
Slovenska. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej
republiky Nemecko Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej
manifestácie položením vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa
zúčastnili aj zástupcovia vlády, parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
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V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
Prečítajte si aj:
Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu dá
Prieskum: Sviečková manifestácia sa zapísala do vedomia verejnosti
http://www.teraz.sk/slovensko/a-kiska-svieckova-manifestacia-je-j/315888-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

364. Ako ľudia vnímajú Sviečkovú manifestáciu? Zverejnili prieskum
(25.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

Sviečková manifestácia sa veľkými písmenami zapísala do vedomia verejnosti. Vyplýva to z
výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Inštitútu pre verejné otázky. Viac ako tisíc
respondentov v ňom hodnotilo jednotlivé obdobia a udalosti našich dejín. Údaje zbierala agentúra
FOCUS.
https://www.ta3.com/clanok/1124620/ako-ludia-vnimaju-svieckovu-manifestaciu-zverejnili-prieskum.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

365. Kiska si pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou, podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
8fotografíí v galérii
Zdroj - SITA/Martin Medňanský
8 fotografií v galérii
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
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Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti, uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
https://www.ta3.com/clanok/1124661/kiska-si-pripomenul-30-vyrocie-svieckovej-manifestacie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

366. Konferencia biskupov pozvala na spomienkový koncert Kotlebu. Kiska
preto odmietol prísť
(25.03.2018; www.noviny.sk; Slovensko, , s. -; redakcia/PI)

BRATISLAVA / Prezidentovi Andrejovi Kiskovi sa nepáči krok Konferencie biskupov Slovenska. Tí
pozvali na spomienkový koncert k výročiu Sviečkovej demonštrácie aj zástupcov ĽSNS.
Konferencia biskupov Slovenska sa rozhodla pre nezvyčajný krok. Na spomienkový koncert k výročiu
Sviečkovej demonštrácie ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v
Bratislave pozvali aj zástupcov ĽSNS, Mariana Kotlebu a Milana Uhríka. S týmto krokom nesúhlasí
prezident Andrej Kiska, ktorý sa tým pádom odmietol zúčastniť. "Spomienka na Sviečkovú demonštráciu
je oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí, pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto
mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," napísal hovorca
prezidenta Roman Krpelan.
02:11
Pred 30 rokmi vyháňali ľudí z námestia obuškami a vodnými delami
25.03.2018 08:52 Slovensko
Spomienku na túto udalosť si teda prezident uctí inak. V príhovore na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie, kde mu
bude robiť spoločnosť aj bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom.
Tomu Kiska v pondelok udelí aj štátne vyznamenanie. "Dnešného večerného koncertu sa prezident
Andrej Kiska rozhodol nezúčastniť, o čom informoval organizátorov aj nemeckého prezidenta," napísal
Krpelan.
Takto vyzerala sobotňajšia rekonštrukcia Sviečkovej manifestácie.
embed kód
Zdroj - noviny.sk/dennikN
https://www.noviny.sk/politika/320446-konferencia-biskupov-pozvala-na-spomienkovy-koncert-kotlebu-kis
ka-odmietol-prist
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

367. Pred 30 rokmi vyháňali ľudí z námestia obuškami a vodnými delami
(25.03.2018; www.noviny.sk; Slovensko, , s. -; Peter Petrus, redakcia/PI)

stránka č. 580

BRATISLAVA / Od jednej z najdôležitejších udalostí moderných slovenských dejín uplynulo 30 rokov.
Na Veľký piatok 1988 sa v Bratislave zhromaždili tisíce ľudí, aby pokojne a so sviečkami v rukách prejavili
svoje občianske a náboženské postoje. O jeden a pol roka totalitný režim padol.
V súčasnosti možno aj veľkú demonštráciu zorganizovať pomerne ľahko. Vtedy však Československo
ovládali komunisti riadení z Moskvy. Slobodné médiá neexistovali, právo zhromažďovať sa bolo výrazne
obmedzené. Mnoho ľudí protiprávne odpočúvali, vrátane organizátora sviečkovej manifestácie
Františka Mikloška. "Ja som mal v byte odpočúvacie zariadenie v izbe, aj v kuchyni. Prakticky tá činnosť
bola stále monitorovaná, čiže vedel som, že doma nemôžem nič hovoriť," povedal organizátor
sviečkovej manifestácie František Mikloško.
Pred 30 rokmi neboli ani mobily, ani sociálne siete. Informácie o zvolaní podujatia šírili akurát
slobodné rádiá v zahraničí. Kresťanské komunity si však napriek prenasledovaniu trpezlivo vytvárali
systém dôveryhodného odovzdávania informácií po celom Slovensku. Autoritami boli najmä Ján
Chryzostom Korec, Vladimír Jukl, Silvester Krčméry či práve František Mikloško. "My sme tú sieť,
moderne by sa dalo povedať tú facebookovú sieť, budovali 20 rokov," spomína na staré časy Mikloško.
04:25
Dnes je deň výročia Sviečkovej manifestácie
25.03.2009 11:15 Slovensko
Kým v demokracii sú dôležitou súčasťou demonštrácií rôzne transparenty a burcujúci rečníci, v totalite
si to nemohli dovoliť. Preto si zvolili tichú formu protestu so sviečkami a modlitbami. "Vytiahneme
transparent, tak ho hneď zoberú, niekto povie prejav, ani mu nedovolia ho dokončiť," prezrádza o
totalitnom režime viac.
Aj vtedajšia moc vopred skúšala rôzne triky, ktorými chcela odradiť ľudí od účasti na zhromaždení.
Napriek tomu vyše 3 tisíc ľudí prišlo na námestie, ďalších 6 000 zablokovali ozbrojené zložky v blízkych
uliciach. A takto to na manifestácii vyzeralo:
embed kód
František Mikloško napokon na Hviezdoslavovom námestí nebol, pretože komunistická polícia ho
vopred zatkla a držala ho za mrežami celý víkend. Až neskôr, po rokoch, si na kazete pozrel, čo sa tam
vlastne odohrávalo. "Patrí vďaka tým policajtom, ktorí ju nezničili a dali, lebo to je ten najväčší dokument.
ja keď som videl ako tie vodné delá zrážali ľudí k zemi, tak som si uvedomil, že to bola veľká dráma,"
dodáva na záver Mikloško.
embed kód
Na Hviezdoslavovom námestí bola Sviečková manifestácia aj v sobotu popoludní - a to vo forme
rekonštrukcie udalostí spred 30 rokov. V modliacej sa skupine účinkovalo veľa mladých ľudí, ale prišli aj
niektorí pamätníci, ktorí v roku 1988 zažili zhromaždenie. Zatiaľ čo vtedy v Bratislave pršalo, teraz bolo
pekné slnečné počasie.
Komentované predstavenie dotvorili typické dobové prvky - aktéri mali na sebe uniformy, ktoré
nosievali príslušníci Verejnej bezpečnosti a predstavili sa aj funkčné historické vozidlá. Podľa režiséra
akcie Kamila Žišku to mala byť predovšetkým pocta odvážnym ľuďom, ktorí prejavili svoj postoj v
komunistickom režime neslobody.
embed kód
Zdroj - noviny.sk/TV JOJ
https://www.noviny.sk/slovensko/320367-pred-30-rokmi-vyhanali-ludi-z-namestia-obuskami-a-vodnymi-de
lami
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

368. 16:09; Reakcia Konferencie biskupov Slovenska na Kisku: Cir...
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko Svet, 16:09, s. -; Minúta po minúte)

Reakcia Konferencie biskupov Slovenska na Kisku: Cirkev nie je politická organizácia, a keď pozýva

stránka č. 581

verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku. Hovorca KBS tak obhajuje pozvanie kotlebovcov na
koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie. Prezident preto odriekol svoju účasť.
https://dennikn.sk/minuta/1076017/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

369. Kiska odmietol ísť na slávnostný koncert ku Sviečkovej manifestácii.
Prekážajú mu pozvaní fašisti
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:30, s. -; Veronika Prušová)

Sviečková manifestácia je oslavou slobody, demokracie a odvahy ľudí, preto prezident považuje
pozvanie fašistov za mimoriadne nešťastné. Pozvánku posielala Konferencia biskupov Slovenska.
Prezident Andrej Kiska sa nezúčastní slávnostného koncertu, ktorým mali vyvrcholiť oslavy 30.
výročia Sviečkovej manifestácie. Organizátori ho pripravili do Slovenskej filharmónie, kam pozvali aj
zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu.
"Spomienka na Sviečkovú manifestáciu je oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí. Pozvanie
fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30.
výročia tejto významnej udalosti," reagoval prezidentov hovorca Roman Krpelan.
Na koncert pozvala prezidenta Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Jej hovorcu Martina Kramaru
sme oslovili, zatiaľ nereagoval.
KBS podľa informácií Denníka N pozývala zástupcov všetkých parlamentných strán. Za ĽSNS by mal
večer prísť do Reduty predseda strany Marian Kotleba a poslanci Milan Uhrík s Natáliou Grausovou.
Bývalý disident a organizátor Sviečkovej manifestácie František Mikloško hovorí, že rozhodnutie
prezidenta Andreja Kisku rešpektuje. "Beriem do úvahy aj argumenty KBS, že pozývala všetky
parlamentné strany, no som zároveň rád, že príde aj bývalý nemecký prezident Joachim Gauck, čím
slávnosť dostane nadnárodný charakter." Gauck by mal vystúpiť aj s prejavom. Gauck pred nástupom do
funkcie prezidenta pracoval ako správca archívu tajnej služby socialistickej Nemeckej demokratickej
republiky, čo bola inštitúcia podobná slovenskému Ústavu pamäti národa.
Kiska využije inú príležitosť na spomienku
Neúčasť na koncerte neznamená, že si Kiska túto významnú udalosť nepripomenie. Ako vysvetlil
Krpelan, prezident dnes vystúpi na konferencii Ako zaobchádzame s našou slobodou, ktorá sa koná v
Primaciálnom paláci. Po nej príde aj na podvečernú spomienkovú slávnosť pri pamätníku Sviečkovej
manifestácie, kde bude aj spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Gauckom. Toho o
neúčasti na koncerte už informoval rovnako ako organizátorov.
Pred tridsiatimi rokmi sa ľudia zhromaždili na ohlásenej, ale nepovolenej manifestácii. Prišli na šiestu
podvečer, aby spoločne zaspievali slovenskú a pápežskú hymnu. Vzápätí sa začali modliť so zapálenými
sviečkami v rukách. Požadovali dosadenie biskupov na voľné miesta a náboženskú a občiansku slobodu.
Akcia mala trvať polhodinu. Napriek hrozbe represií prišlo podľa odhadov osem- až desaťtisíc ľudí.
Policajné zložky sa ich snažili všemožne rozohnať, napokon na nich nasadili vodné delá.
Na zásah v tom čase dozerali z neďalekého hotela Carlton vtedajší šéf komunistickej strany v
Bratislave Gejza Šlapka, minister vnútra Štefan Lazar, ale aj minister kultúry Miroslav Válek a šéf Štátnej
bezpečnosti Alojz Lorenz.
Nielen výročie Sviečkovej, ale aj prvého transportu
25. marec pritom nie je len výročím Sviečkovej manifestácie. Je to aj pamätný Deň zápasu za
ľudské práva. Je aj smutným výročím prvého transportu Židov zo Slovenska do vyhladzovacieho tábora.
Odišiel večer po ôsmej 25. marca 1942 zo stanice v Poprade.
Do vagónov na prepravu dobytka vtedy muselo nastúpiť tisíc žien a dievčat z vtedajšej
Šarišsko-zemplínskej župy. Na druhý deň nadránom opustil slovenské územie a mieril do Poľska. Cieľom
transportu bol koncentračný tábor v poľskom Osvienčime. Z tejto prvej tisícky žien ho prežilo podľa
svedectiev pamätníkov asi len 20 mladých dievčat.
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https://dennikn.sk/1075891/kiska-odmietol-ist-na-slavnostny-koncert-ku-svieckovej-manifestacii-prekazaju
-mu-pozvani-fasisti/?ref=list
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

370. 22:42; Richard Vašečka kritizuje Kisku za to, že kvôli ...
(25.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 22:42, s. -; Minúta po minúte)

Richard Vašečka kritizuje Kisku za to, že kvôli kotlebovcom zrušil svoju účasť na spomienkovom
koncerte pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie. Vašečka na Facebooku napísal, že stojí
za Konferenciou biskupov, ktorá kotlebovcov na dnešný koncert pozvala.
Vašečka napísal, že prezident svojím konaním â€žzavdal liberálnym médiám príčinu útočiť na
cirkevâ€ś.
https://dennikn.sk/minuta/1076278/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

371. HOSŤ V ŠTÚDIU: M. Kramara o veľkonočných sviatkoch a Sviečkovej
manifestácii
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

Začína sa Veľký týždeň, počas ktorého si kresťania pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista. O tomto
sviatku, ale aj o výročí Sviečkovej manifestácie povedal viac Martin Kramara, hovorca Konferencie
biskupov Slovenska.
https://www.ta3.com/clanok/1124624/host-v-studiu-m-kramara-o-velkonocnych-sviatkoch-a-svieckovej-m
anifestacii.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

372. V živej pamäti má peklo. Účastník opísal udalosti manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

Prehra totalitného režimu bola v tom, že ľudia prekonali strach a verejne, vo veľkom počte vystúpili za
lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Za hlavný význam i víťazstvo Sviečkovej manifestácie v roku 1988
to považuje Pavol Kossey, priamy účastník manifestácie, ktorej 30. výročie si 25. marca Slovensko
pripomína.
Jeden z približne desaťtisíc ľudí, ktorí sa priamo na Hviezdoslavovom námestí a v uličkách v jeho
okolí zhromaždili, si myslí, že už samotný začiatok bol veľmi výrazným symbolom. "Stretnutie sa začalo
štátnou hymnou, po ktorej nasledovala hymna pápežská. Vtedy som si uvedomil, že spájame oba prvky,
byť dobrým občanom a zároveň i vnášať do spoločnosti hodnoty, za ktorými si stojíme. Toto bola silná
motivácia, ktorá vo všetkých účastníkoch rezonovala," povedal Kossey.
V živej pamäti má aj po tridsiatich rokoch "peklo", ktoré sa rozpútalo po neuposlúchnutí policajnej
výzvy na rozchod. "Policajti začali autami i so psami ľudí vytláčať, bili nás obuškami, napokon nastúpil i
pohotovostný oddiel a krátko pred 18.30 hod i dve vodné delá, pomocou ktorých sa bezpečnosti podarilo
dav rozptýliť,"rekapituloval dianie pred svojimi očami.
Zvýraznil však aj skutočnosť, že účastníkom sa podarilo dosiahnuť to, s čím na námestie prišli.
"Naozaj, 30 minút, ako bolo plánované, sme tam vydržali v tichom, pokojnom proteste, stojaci za
požiadavkami náboženskej i občianskej slobody," zaspomínal. Kossey nebol jedným zo 141 účastníkov,
ktorých polícia na námestí zadržala a vypočúvala. "Vždy však budem mať v pamäti tie obrázky, keď
niektorých z davu policajti vzali a nasadili do 'antonov'. Bol to aj pocit ľútosti, že tým ľuďom nemôžeme v
tej chvíli pomôcť," priznal Kossey.
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https://www.ta3.com/clanok/1124627/v-zivej-pamati-ma-peklo-ucastnik-opisal-udalosti-manifestacie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

373. V Dóme sv. Martina odslúžili omšu na pamiatku Sviečkovej
manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

Som vďačný, že sa vám dnes môžem slobodne prihovárať. Aj také slová odzneli z úst
arcibiskupa-metropolitu Stanislava Zvolenského. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie sa
v bratislavskom Dóme Svätého Martina konala slávnostná svätá omša.
-END
https://www.ta3.com/clanok/1124643/v-dome-sv-martina-odsluzili-omsu-na-pamiatku-svieckovej-manifest
acie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

374. Slovensko si pripomína 30. výročie Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.ta3.com; Spoločnosť, , s. -; TA3)

Pred tridsiatimi rokmi sa v našom hlavnom meste uskutočnila Sviečková manifestácia, známa aj ako
Bratislavský Veľký piatok. Od roku 1993 je preto 25. marec Dňom zápasu za ľudské práva, a zo zákona
pamätným dňom Slovenskej republiky.
https://www.ta3.com/clanok/1124615/slovensko-si-pripomina-30-vyrocie-svieckovej-manifestacie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

375. Prezident zrušil účasť na koncerte organizovanom KBS. Prekáža mu
pozvanie ĽSNS
(25.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Na koncerte organizovanom pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie sa prezident Andrej
Kiska nezúčastní kvôli pozvaniu zástupcov ĽSNS.
Prezident Andrej Kiska si mal 30. výročie Sviečkovej manifestácie pripomenúť aj koncertom v
budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. V nedeľu večer ho organizuje Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) spolu s Fórom kresťanských inštitúcií (FKI).
Niekoľko hodín pred koncertom však prezident svoju účasť odriekol. Dôvodom je podľa slov jeho
hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov". Poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti
spresnil, že KBS pozvala na koncert aj zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
KBS rozhodnutie prezidenta rešpektuje, ale zároveň zdôraznila, že cirkev nie je politickou
organizáciou. "Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku; štandardne pozývame
zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu," uviedol pre Postoj hovorca KBS Martin Kramara.
"Posolstvom tohto podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody, a jasné
odsúdenie každej totality: komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal Kramara a dodal, že prezidenta
biskupi pozvali, aby hovoril a poslancov preto, aby počúvali.
Podpredseda ĽSNS Milan Uhrík si myslí, že prezident Kiska odrieknutím účasti na koncerte prejavil
svoju netolerantnosť. "Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus," vyhlásil Uhrík.

stránka č. 584

Prezident Kiska si spomienku na Sviečkovú manifestáciu uctí príhovorom na konferencii s názvom
Ako zaobchádzame s našou slobodou, ktorá sa koná v Primaciálnom paláci.
Následne sa priamo pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa zúčastní
kladenia vencov, ktoré taktiež organizuje KBS a FKI. Prítomný bude aj bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck.
-END
https://www.postoj.sk/31836/prezident-zrusil-ucast-na-koncerte-organizovanom-kbs-prekaza-mu-pozvani
e-lsns
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

376. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z našich najvýraznejších
momentov
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov našej histórie, kedy sa ľudia
pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Na
sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol premiér Peter Pellegrini.
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
Slovensko si dnes pripomína tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné
zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných katolíckych
spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú
náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské podujatie získalo širší
občiansky rozmer.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463617-premier-svieckova-manifestacia-bola-jednym-z-nasich-n
ajvyraznejsich-momentov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

377. A. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších
okamihov histórie
(25.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí.
Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
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"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie. V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie
kotlebovcov na podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu
vedieť postaviť. Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a
nebudem sa zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej
histórie," vysvetlil Kiska. Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám
nedokáže tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska,
ktorá koncert zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných
predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.
-END
https://www.postoj.sk/31844/a-kiska-svieckova-manifestacia-je-jednym-z-najuzasnejsich-okamihov-histori
e
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

378. Anton Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej
sily ľudí
(25.03.2018; www.postoj.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 v Bratislave, bola prejavom veľkej
vnútornej sily ľudí. Pri príležitosti jej 30. výročia to pre TASR uviedol výkonný sekretár Konferencie
biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský.
"Ľudia, ktorí prichádzali na Sviečkovú manifestáciu boli osobne presvedčení jednotlivci, ktorí poznali
jej tri základné požiadavky a boli ochotní na to námestie prísť a vyjadriť podporu," uviedol na margo tejto
historickej udalosti Ziolkovský. V čase, keď sa konala, bol Ziolkovský šiestakom na základnej škole a ako
sám povedal "túto udalosť až tak nevnímal." Pripomenul však, že ľuďom išlo najmä o ich občianske práva
a náboženskú slobodu. Ziolkovský si s odstupom času uvedomuje, že išlo o veľmi dôležitú udalosť. "Bol
to prejav veľkej vnútornej slobody ľudí, pretože v podstate sa celá akcia organizovala spôsobom, ktorý
nebol úplne oficiálny," priblížil.
Na Sviečkovú manifestáciu sa pozerá výkonný sekretár KBS z viacerých pohľadov. "Na prvom
mieste to vnímam ako prejav veľkej vnútornej slobody ľudí, ktorí napriek tomu, že žili v režime, ktorý sa
charakterizuje ako totalitný, si vnútornú slobodu zachovali," povedal. Za druhý rozmer označil dôležitosť
podzemnej cirkvi. "Napriek tomu, že aj štátne orgány vyvíjali toľko protiaktivít, aby tam ľudia neboli, aj
napriek tomu tam prišli. Toto je znakom vnútornej slobody, ale aj toho, že ľudia chcú žiť v takej
spoločnosti, ktorá je slobodná, aby si mohli uplatňovať občianske práva a aby mali náboženskú slobodu,"
vysvetlil.
Táto manifestácia sa dá podľa neho chápať aj ako preambula ku novembrovej revolúcii. "V závere 80.
rokoch 20. storočia išlo vôbec o prvé verejné vystúpenie kresťanov. Bratislava to v istom zmysle
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odštartovala a potom pokračovali manifestácie aj v iných krajinách Európy," povedal Ziolkovský.
Pripomenul, že požiadavky Sviečkovej manifestácie boli v troch rovinách. "Prvá bola striktne katolícka,
pretože sa hovorilo, že ľudia chcú katolíckych biskupov. Druhá sa týkala všetkých veriacich a hovorila o
náboženskej slobode. Tretia sa týkala celej spoločnosti s tým, že ľudia chceli občianske práva," uzavrel
výkonný sekretár KBS.
https://www.postoj.sk/31826/anton-ziolkovsky-svieckova-manifestacia-bola-prejavom-vnutornej-sily-ludi
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

379. Sviečková manifestácia sa stala súčasťou národných dejín Slovenska,
vyhlásil Andrej Danko
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

Sviečková manifestácia v Bratislave v roku 1988 bola udalosťou, ktorá sa stala súčasťou národných
dejín Slovenska. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to dnes povedal predseda
Národnej rady SR Andrej Danko.
"Bol v nej zakódovaný silný nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s
dodržiavaním a rešpektovaním občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," vyhlásil Danko.
Cesta, na ktorú sa Slovensko vtedy dalo, vyústila podľa neho do vzniku samostatnej Slovenskej
republiky, ktorá je dnes členom Európskej únie. Danko verí, že rozvoj Slovenska bude úspešne
pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia s extrémistickou orientáciou, či pochybnou
minulosťou.
"Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako občiansku angažovanosť, ktorú však treba
pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou
našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a
vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," zdôraznil.
Slovensko si 25. marca pripomenulo tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných
katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské
diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské
podujatie získalo širší občiansky rozmer.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463578-svieckova-manifestacia-sa-stala-sucastou-narodnych-dej
in-slovenska-vyhlasil-andrej-danko/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

380. Prezident: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších
okamihov histórie
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Prezident SR Andrej Kiska počas vystúpenia na konferencii Ako zaobchádzame s našou slobodou v
rámci X. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v Primaciálnom paláci v Bratislave. Bratislava, 25. marec
2018. Autor - SITA, Martin Mednanský
Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
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parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí.
"Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale ukázali to, na čo
môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas s danou dobou,"
podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí nespokojnosť s
aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Manifestácia dodala odvahu i Nemcom
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach.
"Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na
prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu. Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit
hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti,"
uviedol.
Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a
je potrebné prevziať určitý stupeň zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku
skonštatoval, že obdivuje Slovákov za silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
"Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť. Povedal
som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa zúčastňovať
na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie," vysvetlil Kiska.
Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická
organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463613-prezident-nepride-na-koncert-k-vyrociu-svieckovej-manif
estacie-pozvali-extremistov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

381. Odkaz Sviečkovej manifestácie je dnes veľmi aktuálny, tvrdí strana
SaS
(25.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; SITA)

Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes, keď občania požadujú slušné
Slovensko, v ktorom ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale normatívom
konania vládnych politikov.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to vo vyhlásení uviedla strana Sloboda a
solidarita. Slovensko. "Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili.
Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," zdôraznila SaS vo vyhlásení.
Slovensko si dnes pripomína tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Pokojné
zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných katolíckych
spoločenstiev.
Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú
slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské podujatie získalo širší občiansky
rozmer. "Pred tridsiatimi rokmi vyšli veriaci na bratislavské Hviezdoslavovo námestie a požadovali
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rešpektovanie občianskych práv. Komunistickí pohlavári ukrytí za stenami hotela Carlton sledovali, ako
túto ojedinelú demonštráciu odvahy rozháňajú policajti obuškami, zúrivými vlčiakmi a vodnými delami. Aj
preto Sviečková manifestácia mala obrovský ohlas na Slovensku i v zahraničí, medzi veriacimi a
neveriacimi." uzavrela SaS.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463583-odkaz-svieckovej-manifestacie-je-dnes-velmi-aktualny-tv
rdi-strana-sas/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

382. FOTO Do Bratislavy sa vrátili vodné delá a autá VB: Pripomíname si
významné výročie
(25.03.2018; www.pluska.sk; Správy, , s. -; TASR,SITA,vep)

Počas tohto víkendu si pripomíname 30. výročie najväčšieho verejného protestu proti vládnucemu
komunistickému režimu po roku 1968 na Slovensku.
V Bratislave si pripomenuli udalosti spred 30 rokov.
Foto: Marko Erd
Na Hviezdoslavovo námestie v Bratislave sa v sobotu popoludní vrátila Sviečková manifestácia.
Tentoraz však išlo iba o rekonštrukciu reálnych udalostí, ktoré sa v centre Bratislavy odohrali pred
tridsiatimi rokmi, 25. marca 1988. Atmosféru dotvorili dobové prvky. Aktéri prišli v uniformách, ktoré nosili
príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) a návštevníci tiež videli autá, ktoré bezpečnostné zložky
používali.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie zavíta na Slovensko i bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck. "Spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom v nedeľu položia
vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpia s príhovorom na slávnostnom koncerte pri
príležitosti 30. výročia tejto významnej udalosti," uviedla Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia
Kancelárie prezidenta SR.
Významnú udalosť slovenských dejín si pripomína aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. "Bol
v nej zakódovaný silný nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním
a rešpektovaním občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal Danko. Cesta, na
ktorú sa Slovensko vtedy dalo, vyústila podľa neho do vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá je
dnes členom Európskej únie.
Danko verí, že rozvoj Slovenska bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať
ľudia s extrémistickou orientáciou, či pochybnou minulosťou. "Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," zdôraznil.
Slovensko si 25. marca pripomenulo tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom. Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných
katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské
diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské
podujatie získalo širší občiansky rozmer.
https://www1.pluska.sk/Spravy/Z-domova/Bratislavy-vratili-vodne-dela-auta-VB-Pripominame-vyznamne-v
yrocie
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

383. Prezident Kiska sa odmietol zúčastniť spomienkového koncertu:
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TOTO je jeho vážny dôvod!
(25.03.2018; www.pluska.sk; Správy, , s. -; TASR,vep)

Andrej Kiska dnes večer na koncert nepríde. Pozvanie odmietol.
Prezident SR Andrej Kiska pri vymenovávaní novej vlády v prezidentskom paláci.
Foto: JULIUS DUBRAVAY
Slovenský prezident Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave.
Dôvodom je podľa slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
https://www1.pluska.sk/Spravy/Z-domova/Prezident-Kiska-odmietol-zucastnit-spomienkoveho-koncertu-T
OTO-je-jeho-vazny-dovod
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

384. TAKTO si pripomenul prezident Kiska výročie Sviečkovej
manifestácie: Pozvanie na spomienkový koncert ODMIETOL
(25.03.2018; www.pluska.sk; Správy, , s. -; TASR,lkm)

Prezident Kiska je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí nespokojnosť s
aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Prezident Andrej Kiska
Foto: Matej Jankovič
Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou," podotkol prezident.
Sviečková manifestácia ako znak slobody
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti,"uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
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ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
-END
https://www1.pluska.sk/Spravy/Z-domova/TAKTO-pripomenul-prezident-Kiska-vyrocie-Svieckovej-manife
stacie-Pozvanie-spomienkovy-koncert-ODMIETOL
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

385. Sviečková manifestácia: Vodnými delami proti veriacim
(25.03.2018; www.aktuality.sk; Správy, 09:00, s. -; Aktuality.sk)

Pred 30. rokmi sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí zhromaždilo množstvo ľudí so sviečkami
v rukách. Prišli vyjadriť svoj odpor voči komunistickému režimu v bývalom Československu. Vtedajšia
moc na nich poslala policajtov s vodnými delami.
Viac ako rok pred Nežnou revolúciou, ktorá napokon viedla k pádu totalitného režimu, zažilo hlavné
mesto Slovenska pamätnú tichú manifestáciu. Presne pred tridsiatimi rokmi, teda 25. marca 1988, prišli
dve tisícky ľudí na námestie podporiť náboženské slobody a ľudské práva. Ďalší zostali v bočných
uličkách.
Manifestujúci nekričali žiadne heslá, nemali žiadne prejavy. Iba sa ticho modlili a niesli zapálené
sviece.
"Štátna polícia reagovala násilím, proti manifestujúcim použila obušky a vodné delá. Desiatky ľudí,
vrátane tých, ktorí sa v centre Bratislavy ocitli náhodou, zatkli a dlhé hodiny vypočúvali," pripomína web
svieckovamanifestacia.sk
Zhromaždenie zvolali ľudia z tajných a vtedajšou mocou prenasledovaných katolíckych spoločenstiev.
Chceli, aby štátna moc dodržiavala občianske práva všetkých ľudí. Okrem toho žiadali vymenovanie
katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské diecézy, úplnú náboženskú slobodu a dodržiavanie
ľudských práv.
Štátna moc proti ľuďom
Obvodný národný výbor zakázal konanie manifestácie s odôvodnením, že organizátori nedokážu
zabezpečiť verejný poriadok. Nepomohli ani oficiálne odvolania vtedajšieho disidenta a aktivistu tajnej
cirkvi Františka Mikloška.
V Bratislave vyhlásili na deň konania manifestácie, teda na Veľký piatok, prázdniny. Žiakov a
študentov upozornili, aby na podujatie nechodili a televízia zaradila do vysielania vtedy populárny
francúzsky film Angelika.
Polícia už od rána zatýkala. Na výsluchy predviedla všetkých organizátorov a podporovateľov akcie:
Mikloška, disidenta Jána Čarnogurského aj hlavného aktivistu tajnej cirkvi Vladimíra Jukla. Takto im
znemožnili účasť na Sviečkovej manifestácii.
Biskupa Jána Chryzostoma Korca zadržali už v predchádzajúci večer, a podobne ako aktivistu tajnej
cirkvi Silvestera Krčméryho, ho potom strážili doma príslušníci štátnej bezpečnosti.
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Surový zákrok policajtov proti manifestujúcim si môžete pozrieť na videu:
Fotoséria z rekonštrukcie policajného zásahu proti účastníkom Sviečkovej manifestácie:
https://www.aktuality.sk/clanok/575750/svieckova-manifestacia-vodnymi-delami-proti-veriacim/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

386. Kiska nepôjde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie, vadí mu účasť kotlebovcov
(25.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska
BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska sa v nedeľu večer nezúčastní na
slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie.
Dôvodom je účasť zástupcov Ľudovej strany Naše Slovensko na tomto podujatí. Koncert v Slovenskej
filharmónii - Redute v Bratislave so začiatkom o 19:00 organizuje Konferencia biskupov Slovenska, ktorá
naňho pozvala zástupcov všetkých parlamentných strán.
S príhovorom mal na koncerte vystúpiť prezident Kiska, bývalý prezident Spolkovej republiky
Nemecko Joachim Gauck a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský.
"Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí, pozvanie
fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30.
výročia tejto významnej udalosti," uviedol vo vyhlásení prezidentov hovorca Roman Krpelan. Dodal, že na
večernom koncerte sa preto prezident rozhodol nezúčastniť, o čom informoval organizátorov aj
nemeckého exprezidenta.
Slovensko si 25. marca pripomína tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
https://www.webnoviny.sk/kiska-nepojde-na-koncert-pri-prilezitosti-30-vyrocia-svieckovej-manifestacie-va
di-mu-ucast-kotlebovcov/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

387. Vo Sviečkovej manifestácii bol silný nádych demokracie, tvrdí Danko a
verí v rozvoj Slovenska
(25.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko.
BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Sviečková manifestácia v Bratislave v roku 1988 bola
udalosťou, ktorá sa stala súčasťou národných dejín Slovenska. Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie to v nedeľu povedal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.
"Bol v nej zakódovaný silný nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s
dodržiavaním a rešpektovaním občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," vyhlásil Danko.
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Cesta, na ktorú sa Slovensko vtedy dalo, vyústila podľa neho do vzniku samostatnej Slovenskej
republiky, ktorá je dnes členom Európskej únie.
Danko verí, že rozvoj Slovenska bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať
ľudia s extrémistickou orientáciou, či pochybnou minulosťou. "Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," zdôraznil.
Slovensko si 25. marca pripomenulo tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných
katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské
diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské
podujatie získalo širší občiansky rozmer.
https://www.webnoviny.sk/vo-svieckovej-manifestacii-bol-silny-nadych-demokracie-tvrdi-danko-veri-v-rozv
oj-slovenska/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

388. Odkaz Sviečkovej manifestácie je podľa SaS veľmi aktuálny, keď
občania žiadajú slušné Slovensko
(25.03.2018; www.webnoviny.sk; SprávySlovensko, , s. -; SITA)

1
Otvoriť Foto TU
Otvoriť galériu
BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) - Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve
dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko, v ktorom ľudské a občianske práva nie sú len neživým
textom v ústave, ale normatívom konania vládnych politikov.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie to v nedeľu vo vyhlásení uviedla strana Sloboda
a solidarita. Slovensko. "Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili.
Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," zdôraznila SaS vo vyhlásení.
Slovensko si v nedeľu pripomína tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
Manifestáciu za náboženské slobody a ľudské práva zorganizovali ľudia z prenasledovaných
katolíckych spoločenstiev. Požadovali vymenovanie katolíckych biskupov pre neobsadené slovenské
diecézy, úplnú náboženskú slobodu a tiež dodržiavanie ľudských práv. Tým pôvodne náboženské
podujatie získalo širší občiansky rozmer.
"Pred tridsiatimi rokmi vyšli veriaci na bratislavské Hviezdoslavovo námestie a požadovali
rešpektovanie občianskych práv. Komunistickí pohlavári ukrytí za stenami hotela Carlton sledovali, ako
túto ojedinelú demonštráciu odvahy rozháňajú policajti obuškami, zúrivými vlčiakmi a vodnými delami. Aj
preto Sviečková manifestácia mala obrovský ohlas na Slovensku i v zahraničí, medzi veriacimi a
neveriacimi." uzavrela SaS.
https://www.webnoviny.sk/odkaz-svieckovej-manifestacie-je-podla-sas-velmi-aktualny-ked-obcania-ziadaj
u-slusne-slovensko/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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389. Okrúhle výročia na nedeľu 25. marca 2018
(25.03.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 08:55, s. -; TASR)

Okrúhle výročia na nedeľu 25. marca 2018.
Bratislava 25. marca (TASR) SLOVENSKO
1753 - Narodil sa v Gajdeli (dnes Kľačno) katolícky kňaz, pedagóg a publicista JURAJ PÁLEŠ,
riaditeľ prvého slovenského učiteľského ústavu v Spišskom Podhradí, pre ktorý napísal učebnice v
slovenčine. Zomrel 2.11.1833.
1903 - Narodil sa v Bratislave odborný publicista, lekár-pediater, prírodovedec, botanik, autor veľkého
herbára, odborník vo floristike a fytogeografii JOZEF SCHEFFER, objaviteľ nových botanických druhov a
rodov. Zomrel 13.10.1949.
1913 - Narodil sa v Dolných Vesteniciach predstaviteľ slovenského politického exilu v zahraničí
JOZEF KIRSCHBAUM. Zomrel 16.8.2001.
1928 - Narodila sa v Látkach fyzička, astronómka, pedagogička, výskumníčka a vedkyňa REGINA
PODSTANICKÁ. Zomrela 20.11.2000.
1958 - Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ EGON KRÁK.
1963 - Zomrel v Liptovskom Mikuláši maliar a reštaurátor PETER JÚLIUS KERN. Narodil sa
31.1.1881.
1988 - V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí sa uskutočnila tzv. sviečková manifestácia, na
podporu náboženskej slobody a rešpektovania ľudských práv. Proti manifestácii zasiahla polícia, ktorá
použila aj vodné delá. V roku 1993 bol tento deň vyhlásený za Pamätný deň Slovenskej republiky
(SR) - Deň zápasu za ľudské práva.
1998 - Na mítingu Slovenskej demokratickej koalície (SDK) na Námestí SNP v Bratislave,
usporiadanom pri príležitosti 10. výročia tzv. sviečkovej manifestácie, sa začala petičná akcia za priamu
voľbu prezidenta, spravodlivý volebný zákon a za zamedzenie ústavnej krízy.
2008 - Poslanci obce Mlynky v Maďarsku rozhodli, že z tamojšieho Domu Slovákov vysťahujú
kanceláriu, v ktorej sídlila slovenská samospráva a kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov.
SVET
1668 - V USA sa konali prvé preteky koní.
1908 - Narodil sa nemecký filmový režisér HELMUT KÄUTNER. Zomrel 20.4.1980.
- Narodil sa britský filmový režisér, producent a scenárista DAVID LEAN. Medzi jeho najznámejšie
filmy patria: Most cez rieku Kwai, Lawrence z Arábie, Doktor Živago. Zomrel 16.4.1991.
1918 - Zomrel francúzsky hudobný skladateľ CLAUDE ACHILLE DEBUSSY, predstaviteľ hudobného
impresionizmu. Narodil sa 22.8.1862.
1928 - Narodil sa český dirigent ZDENĚK KOŠLER. Zomrel 2.7.1995.
2008 - Zomrel americký filmový scenárista židovského pôvodu ABBY MANN, ktorý získal za predlohu
filmu Norimberský proces režiséra Stanleyho Kramera Oscara za scenár. S jeho menom sa spája aj zrod
populárnej seriálovej postavy 70. rokov 20. storočia - policajta Thea Kojaka, ktorého stvárnil holohlavý
herec Telly Savalas. Narodil sa 1.12.1927.
- Prezident Spojených arabských emirátov (SAE) Chalíf bin Sultán al-Nahján vymenoval prvú
sudkyňu tejto arabskej krajiny, Tani Siri Dano Yakoubovú. Rodáčka z Malajzie je po kolegyni z Bahrajnu
druhou ženou, ktorá v nanajvýš konzervatívnej oblasti Perzského zálivu narušila takmer absolútnu
dominanciu mužov na sudcovských postoch.
2013 - Zomrel americký novinár dvojnásobný laureát Pulitzerovej ceny ANTHONY LEWIS. Narodil sa
27.3.1927.
- Európska únia (EÚ) odsúhlasila záchranný balík pre Cyprus v hodnote desať miliárd eur.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/okruhle-vyrocia-na-nedelu-25-marca/41006-clanok.html
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390. Slovensko: Historický kalendár na 25. marca
(25.03.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 09:17, s. -; TASR)

Nedeľa 25. marca 2018. Je to dvanásty pracovný týždeň a 84. deň roka 2018. Do konca roka zostáva
281 dní.
Bratislava 25. marca (TASR) SLOVENSKO - OSOBNOSTI
1702 - Narodil sa v Dolných Orešanoch rehoľník, piaristický pedagóg, básnik a historik JOZEF
INOCENT DEŽERICKÝ. Patril medzi prvých historikov, ktorí sa zaoberali dejinami Veľkej Moravy. Zomrel
16.11.1765.
1753 - Narodil sa v Gajdeli (dnes Kľačno) katolícky kňaz, pedagóg a publicista JURAJ PÁLEŠ,
riaditeľ prvého slovenského učiteľského ústavu v Spišskom Podhradí, pre ktorý napísal učebnice v
slovenčine. Zomrel 2.11.1833.
1811 - Narodil sa v Trenčíne evanjelický kňaz, profesor, básnik a národný dejateľ KAROL ŠTÚR, brat
Ľudovíta Štúra. Zomrel 13.1.1851.
1827 - Narodil sa v Ilave-Klobušiciach advokát, politický a verejný činiteľ ĽUDOVÍT
TURZO-NOSICKÝ, popredný politicko-ekonomický činiteľ slovenského národného hnutia. Zomrel
23.2.1896.
1836 - Narodil sa v Lubine botanik, evanjelický kňaz, historik, etnograf, osvetový pracovník, autor
historických a archeologických štúdií JOZEF ĽUDOVÍT HOLUBY. Zomrel 15.6.1923.
1867 - Narodil sa v Skalici lekár, priekopník agrárneho hnutia na Slovensku, politik, redaktor,
publicista, verejný hospodársky a kultúrny činiteľ PAVOL BLAHO, jeden zo zakladateľov časopisu Hlas a
hlasistického hnutia. Zomrel 29.11.1927.
1887 - Narodil sa v Holíči katolícky kňaz a politik PAVEL MACHÁČEK, ktorý v rokoch 1940-1942
pôsobil v britskej metropole Londýne ako podpredseda exilovej Štátnej rady česko-slovenskej ako
poradného orgánu prezidenta ČSR Edvarda Beneša. Zomrel 2.1.1969.
1903 - Narodil sa v Bratislave odborný publicista, lekár-pediater, prírodovedec, botanik, autor veľkého
herbára, odborník vo floristike a fytogeografii JOZEF SCHEFFER, objaviteľ nových botanických druhov a
rodov. Zomrel 13.10.1949.
1912 - Narodil sa v obci Lednické Rovne priemyselný výtvarník a sklár KAROL HOLOŠKO,
zakladateľ slovenského sklárskeho dizajnu. Zomrel 20.3.1978.
1913 - Narodil sa v Dolných Vesteniciach predstaviteľ slovenského politického exilu v zahraničí
JOZEF KIRSCHBAUM. Zomrel 16.8.2001.
1925 - Narodila sa v obci Ľubietová režisérka a hlásateľka ZORA BACHNÁROVÁ, ktorá počas
takmer tridsaťročného pôsobenia v Československej televízii režírovala množstvo programov pre deti.
Režisérsky sa podpísala pod mnohé bábkové inscenácie, rozprávky, baletné pásma, dramatické
inscenácie a muzikály. Zomrela 12.4.2017.
1928 - Narodila sa v Látkach fyzička, astronómka, pedagogička, výskumníčka a vedkyňa REGINA
PODSTANICKÁ. Zomrela 20.11.2000.
1930 - Narodila sa v Michalovciach herečka MARICA (tiež Mária) BÁLINTOVÁ. Zomrela 26.2.2014.
1931 - Narodil sa v obci Moštenice volejbalista, športový organizátor, metodik, tréner a funkcionár
BOHUMIL GOLIAN, majster sveta a Európy. Zomrel 11.1.2012.
1934 - Narodil sa v Málinci vysokoškolský učiteľ, lingvista, literárny vedec a publicista JÁN FINDRA,
ktorý pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka (štylistika, lexikológia, jazyková kultúra a
výchova).
1935 - Narodila sa vo Valticiach (Česko) bábkoherečka a výtvarníčka EMÍLIA TOMANOVÁ.
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1942 - Narodil sa v Niedzici (dnes Poľsko) populárny divadelný, filmový (napr. Adela ještě
nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech, Medená veža, Tisícročná včela, Noční jazdci) a muzikálový
(napr. Na skle maľované) herec MICHAL DOČOLOMANSKÝ, člen Činohry Slovenského národného
divadla (SND) v Bratislave. Zomrel 26.8.2008.
1947
Narodila
BEŇAČKOVÁ - ČÁPOVÁ.

sa

v

Bratislave

popredná

slovenská

sopranistka

GABRIELA

1954 - Narodil sa hudobník a zakladateľ legendárnej hudobnej skupiny Taktici VLADIMÍR KOLENIČ.
1958 - Narodil sa v Bratislave hudobný skladateľ EGON KRÁK.
1963 - Zomrel v Liptovskom Mikuláši maliar a reštaurátor PETER JÚLIUS KERN. Narodil sa
31.1.1881.
1977 - Narodila sa v Bojniciach herečka ANTÓNIA LIŠKOVÁ, ktorá sa presadila aj v zahraničí, najmä
v Taliansku.
2017 - Zomrel - na následky zranení po tom, ako ho zrazil nákladný vlak na trati medzi Trnovcom nad
Váhom a Šaľou - bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) FRANTIŠEK
GAULIEDER, ktorého po tom, čo vystúpil z poslaneckého klubu HZDS a stal sa nezávislým poslancom,
HZDS vylúčilo zo strany a bol zbavený 4. decembra 1996 poslaneckého mandátu. Jeho vylúčenie z NR
SR označil Európsky súd pre ľudské práva za nezákonné a aj Ústavný súd potvrdil, že parlament porušil
jeho ústavné právo. Narodil sa 18.1.1951.
SLOVENSKO - UDALOSTI
1919 - Vavro Šrobár vyhlásil na Slovensku stanné právo v súvislosti so vznikom boľševickej
Maďarskej republiky rád.
1939 - Maďarské lietadlá bombardovali letisko a civilné ciele v Spišskej Novej Vsi. Pri nálete
zahynulo 13 vojakov a civilistov. Poškodené boli na zemi dve lietadlá B-534, tri AP-32 a po jednom
lietadle Š-328 a B-71.
1942 - Začali sa deportácie slovenských Židov. Z Popradu bol vypravený prvý transport Židov do
nacistického koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau na území okupovaného Poľska.
1945 - Červenou armádou (oficiálny názov armády Zväzu sovietskych
republík - ZSSR) a rumunskými vojakmi boli oslobodené Banská Bystrica a Podbrezová.

socialistických

1988 - V Bratislave na Hviezdoslavovom námestí sa uskutočnila tzv. sviečková manifestácia, na
podporu náboženskej slobody a rešpektovania ľudských práv. Proti manifestácii zasiahla polícia, ktorá
použila aj vodné delá. V roku 1993 bol tento deň vyhlásený za Pamätný deň Slovenskej republiky
(SR) - Deň zápasu za ľudské práva.
1998 - Na mítingu Slovenskej demokratickej koalície (SDK) na Námestí SNP v Bratislave,
usporiadanom pri príležitosti 10. výročia tzv. sviečkovej manifestácie, sa začala petičná akcia za priamu
voľbu prezidenta, spravodlivý volebný zákon a za zamedzenie ústavnej krízy.
1999 - V Dunajskej Strede sa odohrala najväčšia masová vražda v kriminálnom podsvetí Slovenska.
V bare Fontána bolo postrieľaných 10 členov kriminálnej skupiny, vrátane šéfa dunajskostredského
podsvetia.
2000 - Začala vysielať televízia Global, ktorá združovala lokálne televízie Slovenska. Z tejto televízie
vznikla 2. marca 2002 TV JOJ.
2008 - Poslanci obce Mlynky v Maďarsku rozhodli, že z tamojšieho Domu Slovákov vysťahujú
kanceláriu, v ktorej sídlila slovenská samospráva a kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov.
2009 - V Žiarskej doline (Západné Tatry) spadla najväčšia lavína, aká dovtedy spadla na Slovensku.
2010 - Americká hollywoodska megastar Kevin Costner odohral v bratislavskom Parku kultúry a
oddychu (PKO) jediný koncert v našich končinách.
2017 - Pri príležitosti 75. výročia odchodu prvého transportu zo Slovenska do nacistického
koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau na území okupovaného Poľska odhalili v
Poprade na fasáde Gymnázia na Kukučínovej ulici pamätnú tabuľu.
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-25/41009-clanok.html
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391. Kvetná nedeľa v Katedrále sv. Martina v Bratislave vo fotografiách
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pz; pz ))

<p>Kvetná nedeľa v Katedrále sv. Martina v Bratislave vo fotografiách P:3, 25. 03. 2018 14:40, FOT
Bratislava 25. marca (TK KBS) Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť,
ani priznať vlastné pochybenia. Dajme pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v akejkoľvek podobe.
Vykročme na cestu pokánia, začnime každý od seba, a s pokorou pozvime aj ostatných. V Katedrále sv.
Martina v Bratislave to dnes povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Na mieste slávil svätú omšu na Kvetnú nedeľu pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie. Foto: Peter Zimen ::vstup do fotobanky::
<P>
-END
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180325005
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

392. A. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom veľkej vnútornej
sily ľudí
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TASR; ml ))

<p>A. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom veľkej vnútornej sily ľudí P:3, 25. 03. 2018
11:01, DOM Bratislava 25. marca (TK KBS/TASR) Sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila 25.
marca 1988 v Bratislave, bola prejavom veľkej vnútornej sily ľudí. Pri príležitosti jej 30. výročia to uviedol
výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský. "Ľudia, ktorí prichádzali na
Sviečkovú manifestáciu boli osobne presvedčení jednotlivci, ktorí poznali jej tri základné požiadavky a
boli ochotní na to námestie prísť a vyjadriť podporu," uviedol pre TASR Ziolkovský. V čase, keď sa
konala, bol Ziolkovský šiestakom na základnej škole a ako sám povedal "túto udalosť až tak nevnímal."
Pripomenul však, že ľuďom išlo najmä o ich občianske práva a náboženskú slobodu. Ziolkovský si s
odstupom času uvedomuje, že išlo o veľmi dôležitú udalosť. "Bol to prejav veľkej vnútornej slobody ľudí,
pretože v podstate sa celá akcia organizovala spôsobom, ktorý nebol úplne oficiálny," priblížil. Na
Sviečkovú manifestáciu sa pozerá výkonný sekretár KBS z viacerých pohľadov. "Na prvom mieste to
vnímam ako prejav veľkej vnútornej slobody ľudí, ktorí napriek tomu, že žili v režime, ktorý sa
charakterizuje ako totalitný, si vnútornú slobodu zachovali," povedal. Za druhý rozmer označil dôležitosť
podzemnej cirkvi. "Napriek tomu, že aj štátne orgány vyvíjali toľko protiaktivít, aby tam ľudia neboli, aj
napriek tomu tam prišli. Toto je znakom vnútornej slobody, ale aj toho, že ľudia chcú žiť v takej
spoločnosti, ktorá je slobodná, aby si mohli uplatňovať občianske práva a aby mali náboženskú slobodu,"
vysvetlil. Táto manifestácia sa dá podľa neho chápať aj ako preambula ku novembrovej revolúcii. "V
závere 80. rokoch 20. storočia išlo vôbec o prvé verejné vystúpenie kresťanov. Bratislava to v istom
zmysle odštartovala a potom pokračovali manifestácie aj v iných krajinách Európy," povedal Ziolkovský.
Pripomenul, že požiadavky Sviečkovej manifestácie boli v troch rovinách. "Prvá bola striktne katolícka,
pretože sa hovorilo, že ľudia chcú katolíckych biskupov. Druhá sa týkala všetkých veriacich a hovorila o
náboženskej slobode. Tretia sa týkala celej spoločnosti s tým, že ľudia chceli občianske práva," uzavrel
výkonný sekretár KBS. - Tridsiate výročie sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si v nedeľu (25.3.)
pripomenie Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá pri tejto príležitosti pripravila sériu podujatí.
"Uplynie 30 rokov od momentu, kedy pokojne modliaci sa veriaci so sviečkami v rukách boli napadnutí
príslušníkmi vtedajšieho režimu na jednom z bratislavských námestí. Práve na tomto mieste si chceme
opätovne pripomenúť, že je dôležité na to nezabudnúť a pamätať na tých, čo za tým stáli. Pamätať a
oceniť ich úsilie a túžbu po zmene," povedal o hlavnom zámere spomienky výkonný sekretár KBS Anton
Ziolkovský. Centrálne oslavy Sviečkovej manifestácie sú tento rok iné ako v minulosti. "My túto
manifestáciu nechápeme iba ako pripomenutie si tejto historickej udalosti. Je to symbol celého zápasu za
náboženskú slobodu a občianske práva počas celých 40 rokov socializmu. Celospoločensky neexistuje
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nejaký jednoznačný dátum, kde by si celá spoločnosť pripomínala zápas, ktorý počas celých 40 rokov
prebiehal," vysvetlil pre TASR Ziolkovský. Pri tejto príležitosti sa v nedeľu v Bratislave uskutočnia tri
podujatia, ktoré organizuje KBS. Prvým je slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutoční v Katedrále sv.
Martina v Bratislave o 10.30 h. Celebrovať ju bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav
Zvolenský. O 18.00 h sa na Námestí Eugena Suchoňa uskutoční pietne zhromaždenie spojené s
kladením vencov. Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista, ktorý patril k organizátorom Sviečkovej
manifestácie František Mikloško. Obidve časti sú prístupné pre verejnosť. Vyvrcholením bude koncert v
Redute o 19.00 h, ktorý je určený len pre pozvaných hostí. "Podujatiami si pripomenieme zápas za
občianske a náboženské slobody počas obdobia socializmu. Naše podujatie má ekumenický a občiansky
charakter," vysvetlil Ziolkovský. Ako doplnil, zúčastni sa ho prezident SR Andrej Kiska, bývalý prezident
Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck i predseda NR SR Andrej Danko. Zdroj - TASR
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180325003
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393. Fotografie zo svätej omše na Kvetnú nedeľu v Katedrále sv. Martina v
Bratislave
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pz; pz ))

<p>Fotografie zo svätej omše na Kvetnú nedeľu v Katedrále sv. Martina v Bratislave P:3, 25. 03. 2018
14:40, FOT Bratislava 25. marca (TK KBS) V Katedrále sv. Martina v Bratislave dnes slávil svätú omšu z
Kvetnej nedele bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons.
Stanislav Zvolenský. Liturgiu slávil pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie. Foto: Peter
Zimen ::vstup do fotobanky::
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180325005
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394. Arcibiskup Zvolenský na Kvetnú nedeľu v katedrále: Vykročme na
cestu pokánia
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, szv; ml ))

<p>Arcibiskup Zvolenský na Kvetnú nedeľu v katedrále: Vykročme na cestu pokánia P:3, 25. 03. 2018
11:30, DOM Bratislava 25. marca (TK KBS) Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom,
nechceli vidieť, ani priznať vlastné pochybenia. Dajme pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v
akejkoľvek podobe. Vykročme na cestu pokánia, začnime každý od seba, a s pokorou pozvime aj
ostatných. V Katedrále sv. Martina v Bratislave to dnes povedal bratislavský arcibiskup metropolita a
predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Na mieste slávil svätú omšu na
Kvetnú nedeľu pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie. Svätú omšu koncelebroval
generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol a provinciál Kongregácie Najsvätejšieho
Vykupiteľa (redemptoristov) P. Václav Hypius. "Zišli sme, aby sme slávili Kvetnú nedeľu, čiže Nedeľu
Pánovho utrpenia, ktorou sa začína Veľký týždeň. Slávenie na Kvetnú nedeľu spája predzvesť
kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Spomienka na Pánov vstup do Jeruzalema z
Olivovej hory sa odpradávna koná slávnostnou procesiou, ktorou veriaci slávia túto udalosť, pričom
napodobňujú zvolania a gestá hebrejských mladých ľudí, ktorí vyšli v ústrety Pánovi a nadšene volali
"Hosanna, vítame Krista Mesiáša ako nášho Kráľa". Vo svätej omši budeme potom počúvať pašie, to jest
súčasť evanjelia, v ktorej sa opisuje Pánovo umučenie. Aj tu už budeme vopred vidieť Krista Kráľa
mučeníkov. Pri dnešnej svätej omši budeme s vďačnosťou spomínať aj na dar duchovnej sily, ktorou boli
obdarovaní všetci, ktorí pripravili a uskutočnili Sviečkovú manifestáciu 25. marca 1988 a budeme prosiť
aj o duchovnú silu pre nás v súčasnosti, aby sme odvážne žili a svedčili v pravde," povedal v úvode
arcibiskup Zvolenský. Prinášame plné znenie homílie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského,
bratislavského arcibiskupa metropolitu: - Milí bratia a sestry, na záver pašií sme si vypočuli slová "Tento
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človek bol naozaj Boží Syn!" Tieto slová svedčia o tom, že stotníkovi sa otvorili oči. Náhle spoznal, koho
má pred sebou. Aj dovtedy fyzicky videl: pozeral na to, čo sa dialo. Ba možno mal aj nejaké vlastné
zdôvodnenie, prečo je potrebné toho muža ukrižovať, prečo on má byť toho súčasťou. Podstatu však
nepochopil. Až Kristova smrť mu otvorila oči. "Tento človek bol naozaj Boží Syn!" Stotník si uvedomil
hroznú vec: zabili sme nevinného! Ba dokonca: uvedomil si, pripravili sme o život Syna Všemohúceho
Boha! Evanjeliá nám nehovoria, aký bol jeho ďalší osud stotníka: je ale zrejmé, že práve toto otvorenie
očí, toto pravdivé, hoci bolestné pochopenie situácie, bolo nevyhnutným predpokladom pre zmenu života.
Vďaka otvoreniu sa očí stotníka pred ním samým sa otvorila cesta ku spáse. Dostal príležitosť obrátiť sa,
nastúpiť na cestu pokánia. A túto istú príležitosť dnes máme aj my. Vďaka Svätému Písmu, vďaka
sláveniu veľkonočných sviatkov, môžeme spoznať, že tento človek, Ježiš Kristus, pribitý na kríž, je naozaj
Boží Syn. Ten, ktorý sa obetoval, aby nás zachránil. Aj my môžeme otvoriť oči a uvedomiť si, že na jeho
smrti nesieme podiel aj my našimi previneniami. Každý jeden z nás. Nielen tí, čo tam stáli. Aj ja som
zodpovedný za Kristovu smrť - aj ja musím konať pokánie. Za hriechy a slabosti, za každé zlo, ktorého
som spáchal. A na túto cestu pokánia chcem dnes zavolať každého, kto počúva. Pozývam vás, drahí
bratia a sestry, aby sme odprosovali Boha za všetko zlo, ktoré sme nechali preniknúť do našich životov.
To, že tu dnes môžem stáť, to že aj ja môžem dnes slobodne hlásať Božie slovo a prihovárať sa vám,
dokonca prostredníctvom televízneho vysielania, nepokladám za samozrejmosť. Je to dar: vzácny dar,
spojený so slobodou náboženského vyznania. Pripomeňme si, že práve pred 30. rokmi sa tu, v
Bratislave, uskutočnila sviečková manifestácia. Jej účastníci žiadali náboženskú slobodu, menovanie
biskupov do uprázdnených diecéz a dodržiavanie občianskych práv. Vtedy ešte neboli sociálne siete,
facebook, ani internet, a komunistický režim robil všetko preto, aby manifestácii zabránil. Napriek tomu sa
v hlavnom meste zišli tisíce ľudí, aby so sviečkami v rukách a s modlitbou na perách volali po slobode.
Polícia ich rozháňala vodnými delami a obuškami; niektorých aj uväznili. Režim si zavrel oči pred tým, čo
sa v spoločnosti dialo. Ale raz ich musel otvoriť. Aj vďaka odvahe tých, ktorí v 88-mom vyšli do ulíc,
môžeme dnes slobodne a týmto spôsobom sláviť veľkonočné sviatky. Nie je to samozrejmá vec.
Pripomíname si tieto udalosti, aby sme nezabudli. Aby o nich počuli aj mladí ľudia, ktorí komunistický
režim poznajú len z dejepisu. My, o niečo starší, si uvedomujeme, že násilné rozohnanie sviečkovej
manifestácie bolo len vrcholcom ľadovca. Že dolu, obrazne pod hladinou, sa ukrývalo utrpenie veľkého
počtu veriacich, ktorí pre svoje vyznanie znášali krivdy. Ak dnes niekto povie, že sviečková
manifestácia nemala zásadný vplyv na pád komunistického režimu, treba si uvedomiť dôležitú vec.
Sloboda, samozrejme, neprišla len vďaka zhromaždeniu na námestí. Manifestácie, ktoré sa vtedy diali,
mali význam, boli to dôležité prejavy, každý s vlastnou silou, avšak samé o sebe by nedosiahli to, čo sme
v 89. roku pokladali za zázrak: ak by nemali hlbšie korene - a tu mám na mysli tie hlbšie korene - to je
viera a modlitba jednoduchých ľudí, ich odhodlané obety, ich znášanie krivdy. Zďaleka nepoznáme
všetkých, vďaka ktorým sa rozpadlo ateistické impérium. To nezrútili len samotné manifestácie. Jeho pád
mal oveľa hlbšie príčiny. A dodám: slobodu v krajine máme vďaka bojovníkom za ňu, ale najmä, máme ju
ako dar - z Božej milosti. Sloboda a mier sú tak veľké dary, že presahujú čisto ľudské schopnosti. Niektorí
sa dnes, žiaľ, správajú, akoby sloboda a mier boli všedné, akoby za ne nebolo treba ďakovať. Možno sa
nazdávajú, že sme iní, lepší, než tí, ktorí v slobode a mieri nežijú, že pre nás sú tieto hodnoty automaticky
garantované. Prosím, aby sme sa zamysleli dôkladnejšie. Som presvedčený, že za ne musíme byť
vďační: na prvom mieste Pánu Bohu, a potom, na ľudskej rovine tým, ktorí za ne bojovali a prinášali
obete - či už manifestáciami alebo tichými obetami. Aj preto v týchto dňoch konáme spomienky a
modlíme sa za všetkých, čo k našej slobode prispeli. V čom sme my lepší, než tí, ktorí trpeli za vieru, ale
slobody sa nikdy nedožili? Obávam sa, že toho veľa nevyrátame. Máme odvahu domnievať sa, že
slobodu a mier sme si zaslúžili, že nám patria, že s nimi môžeme navždy rátať? Otvorme oči a zmeňme
takéto zmýšľanie! Bez pokory a vďačnosti ďaleko nezájdeme. Súčasný pápež, Svätý Otec František vo
svojich kázňach opakovane upozorňuje na nebezpečenstvo tzv. nového pelagianizmu. Je to
presvedčenie, že človek má schopnosť všetko dokázať svojimi silami. Ak budeme chcieť, ak investujeme
dostatok energie, čokoľvek zvládneme. Na každú otázku nájdeme odpoveď. Ale je tomu skutočne tak?
Nezabudli sme na niečo? Ľudské úsilie si treba vážiť a oceňovať ho. Nie však preceňovať! Inak nám
hrozí nebezpečenstvo pádu, ktorý už ľudstvo zažilo toľkokrát. Každý z nás je totiž poznačený hriechom, a
všetci trpíme jeho dôsledkami - tak ako to hovorí jednoducho katechizmus: naša vôľa je naklonená k
zlému. Viera v človeka, ktorý presadzovaním ideálov zachráni svet, zaistí slobodu a mier, či dokonca
vybuduje raj na zemi, to nie je kresťanská viera. Jej čaru však podliehajú mnohí: na toľkých miestach
možno stretnúť jej zanietených kazateľov! Dokonca aj v našich kruhoch badáme niekedy tendencie
ohlasovať Božie kráľovstvo bez súdu, do ktorého človek smeruje bez hriechu, skrze Krista bez kríža.
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Pokánie? To len zbytočne dlávi ľudí, a bráni rozletu ich schopností... Lenže! Pašie, ktoré sme si práve
vypočuli, nás konfrontujú s odlišným obrazom. Nesmieme si zatvoriť oči pred skutočnosťou hriechu, ktorý
tak prerástol životy ľudí, že už neboli schopní ho odčiniť. O tom boli pašie. O každom z nás. Pri príprave
spomienky na 30. výročie sviečkovej manifestácie som dostal otázku čo z nej možno prevziať,
zdôrazniť pre dnešnú dobu. Je toho viac než dosť. Ale podčiarkol by som práve toto: Otvorme oči!
Spoznajme a priznajme aj naše previnenia, našu hriešnosť: a konajme pokánie, naprávajme! T
, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť, ani priznať vlastné
pochybenia. Dajme pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v akejkoľvek podobe. Vykročme na cestu
pokánia, začnime každý od seba, a s pokorou pozvime aj ostatných. Nepreceňujme vlastné zásluhy a
sily. Všetci potrebujeme Božiu milosť. Nezaslúžený dar, ktorý Boh dáva ľuďom, to je to posvätenie, to
otvorenie sa pre Boha. A práve priznaním svojich previnení otvárame vo vnútri - v srdci priestor pre Božie
duchovné pôsobenie, pre Božiu milosť. Ale ak neuznáme vlastné slabosti, ak si prestaneme spytovať
svedomie a ľutovať spáchané zlo, ten priestor jednoducho v našom vnútri jednoducho nebude,
nevznikne. Jedného dňa nás naisto zadusí naša vlastná pýcha. Bez ohľadu na školy, diplomy,
schopnosti, kvality. Bez ohľadu na aplikované stratégie: mediálne, politické, akékoľvek. Všimnime si, že v
živote našej spoločnosti sa to opakuje takmer periodicky. Najskôr kritika moci. Potom jej prevzatie. A na
koniec pokušenie tú moc využiť na vlastné ciele. Kto je však slobodný od takéhoto pokušenia? A vôbec:
môžeme od neho zostať slobodní, keď pri iných príležitostiach otvárame dvere iným pokušeniam? Ako sa
napríklad správame v tých jednoduchých životných situáciách, povedzme, ako sa správame k
predavačke pri pokladni, k sprievodcovi vo vlaku, k starému človeku v električke, aj tam sme vystavení
pokušeniu pýchy ukázať naše postavenie, našu silu? Neotvárame tam všade dvere pokušeniu neúcty?
Alebo vieme sa opanovať v dopravnej zápche či na futbalovom zápase? Dokážeme odolať pokušeniu
cestovať bez lístka, predbiehať sa v rade, odhodiť ohorok z cigarety, alebo porušovať pravidlá premávky,
prípadne klamať, aby sme zakryli vlastné chyby a mohli by sme spomínať množstvo takýchto
elementárnych situácií, ktoré sú v konečnom dôsledku zneužitie našej moci? Mohli by sme naozaj dlho
takto pokračovať. Kto z nás má takú moc sám nad sebou, aby bez zaváhania dokázal čestne
zaobchádzať s verejnou mocou? Kto je taký, aby bez zaváhania čestne zaobchádzať s verejnou mocou?
Hriechu sa nezbavíme len tým, že ho označíme u druhých. Treba si uvedomiť, že hranica oddeľujúca
dobro od zla neprechádza krížom cez politické strany. Hranica oddeľujúca dobro od zlo prechádza
krížom, srdcom každého z nás. Preto potrebujeme na prvom mieste osobnú zmenu zmýšľania. Ani pri
najlepšej vôli sa to však nepodarí bez otvorenia očí pre realitu previnení, realitu hriechu, a pre potrebu
Božej pomoci, pre potrebu Božieho duchovného daru, Božej milosti. Nejde to bez spytovania svedomia,
bez vôle konať pokánie. Úlohou kazateľa nie je ťahať za pravé ani ľavé krídlo politického spektra - ale
dvíhať všetkých k Bohu, ktorého milosť je zárukou tej najlepšej budúcnosti. Som vďačný, že mám dnes
slobodu povedať tieto slová a pozvať každého z nás na spoločnú cestu pokánia. Veľmi si želám, aby sme
žili v slušnej krajine. Modlím sa za spravodlivé Slovensko. Za slobodné Slovensko. Za Slovensko
slobodné od korupcie, mafie, rodinkárstva, a ako biskup dodám: modlím sa za veriace
Slovensko - slobodné od hriechu. Dovoľte mi však zopakovať, že na priblíženie k tomuto ideálu je
potrebná zmena našich ľudských sŕdc. Naša spoločnosť nemôže byť tvorená individualistami, ktorí hľadia
len na seba, na vlastnú pravdu, na vlastné potreby, na svoj záujem. Členovia dobrej spoločnosti musia
cítiť zodpovednosť za druhých a mať úprimnú vôľu s nimi vychádzať. Nepýtajú sa len: Čo môže moja
krajina urobiť pre mňa? Ale pýtajú sa aj: Čo môžem ja urobiť pre moju krajinu? Nerozmýšľajú len, ako sa
stať bohatými a mocnými, ale ako ochrániť chudobných a slabých. Nechcú čo najviac ťažiť pre seba, ale
premýšľajú ako dať podiel na úspechu aj ostatným. A za hrdinstvo nepokladajú len víťazstvo, porážku
oponentov, dokázanie vlastnej pravdy. Ale schopnosť uznať svoju chybu a s druhým vyjsť - ako človek s
človekom, brat s bratom, obhajca jedného názoru s jeho odporcom. Inak zostaneme odsúdení na
nekonečné hádky tzv. "bezchybných". To platí doma, v našich rodinách, to platí v celej spoločnosti, v
parlamente. Spravodlivosť, o ktorej sa dnes toľko rozpráva, neznamená len nekradnúť. Je zrejmé, že
spoločnosť nebude spravodlivá, kým sa v nej kradne. No iba nekradnutie na zaistenie spravodlivosti
nestačí. Spravodlivosť znamená správať sa ku každému človeku ako k človeku. Teda s úctou a
rešpektom, ktoré prináležia jeho dôstojnosti. Dovoľte mi naviac pripomenúť, že spravodlivosť
nedosiahneme, ak nezačneme od tých najslabších. Evanjelium života nás učí, že spoločnosť nemôže byť
skutočne spravodlivá, ak negarantuje ochranu bezbranných. Slovensko nebude slušné, skutočnosti v
plnosti slušné, kým bude súhlasiť so zabíjaním nenarodených. Tomu, že treba brániť korupcii a
rozkrádaniu peňazí, rozumie každý. Tam máme takpovediac všetci "oči otvorené". A chcem povedať:
Chvalabohu! Chválim a vítam každú iniciatívu, ktorá sa snaží zabrániť kradnutiu a korupcii. Nesmieme s
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nimi súhlasiť, ani ich tolerovať, nesmú mať priestor v súkromnom, ani verejnom živote. Je tu však aj jedno
"Bohužiaľ!": zďaleka nie všetci rovnako rozumejú potrebe chrániť napríklad život počatého dieťaťa. A ten
si osobitne pripomíname práve dnes 25. marca, ktorý je dňom počatého života. A preto z tohto miesta
prosím, v duchu evanjelia života: otvorme oči a spoznajme svoju hriešnosť, priznajme ju a priznajme aj
svoj podiel na smrti nevinných - tak ako to spoznal stotník z dnešného evanjelia. Nastúpme, každý z nás,
konkrétnym spôsobom, na cestu pokánia. Aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Aby svetlo Krista, ktoré
pred tridsiatimi rokmi krehké sviece zaniesli do ulíc, nevyhaslo pre naše sebectvo! Aby Kristus otvoril oči
a osvietil životy všetkým ľuďom dobrej vôle. A aby svetlo sveta mohlo na vlastné oči uzrieť každé dieťa
počaté v lone svojej matky. Amen. <P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180325004
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

395. Stanovisko k avizovanej neúčasti prezidenta Andreja Kisku na
koncerte v Redute
(25.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, mk; ml ))

<p>Stanovisko k avizovanej neúčasti prezidenta Andreja Kisku na koncerte v Redute P:3, 25. 03.
2018 16:00, DOM Bratislava 25. marca (TK KBS) V plnom znení prinášame stanovisko k avizovanej
neúčasti prezidenta SR Andreja Kisku na slávnostnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
v Slovenskej filharmónii - Redute. - Rozhodnutie pána prezidenta rešpektujeme. V danom kontexte
možno len povedať, že Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku; štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu.
Posolstvom tohto podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody, a jasné
odsúdenie každej totality: komunizmu, fašizmu, nacionalizmu... Pána prezidenta sme pozvali, aby hovoril.
Poslancov sme pozvali, aby počúvali. Je nám veľmi ľúto, že svoju účasť odriekol. Toto rozhodnutie z úcty
k nemu a jeho úradu, samozrejme, rešpektujeme. <P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180325006
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

396. Stanovisko biskupov k neúčasti Andreja Kisku na koncerte v 30.
výročiu Sviečkovej manifestácie kvôli účasti kotlebovcov
(25.03.2018; www.omediach.com; Tlačové správy, 21:17, s. -; TK KBS)

Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska k avizovanej neúčasti prezidenta SR Andreja Kisku na
slávnostnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Slovenskej filharmónii - Redute.
Rozhodnutie pána prezidenta rešpektujeme.
V danom kontexte možno len povedať, že Cirkev nie je politická organizácia.
Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku; štandardne pozývame zástupcov
všetkých strán zvolených do parlamentu.
Posolstvom tohto podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody, a jasné
odsúdenie každej totality: komunizmu, fašizmu, nacionalizmu...
Pána prezidenta sme pozvali, aby hovoril. Poslancov sme pozvali, aby počúvali. Je nám veľmi ľúto, že
svoju účasť odriekol. Toto rozhodnutie z úcty k nemu a jeho úradu, samozrejme, rešpektujeme.
Martin Kramara
https://www.omediach.com/tlacove-spravy/12876-stanovisko-biskupov-k-neucasti-andreja-kisku-na-konce
rte-v-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie-kvoli-ucasti-kotlebovcov

stránka č. 601

[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

397. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom veľkej vnútornej
sily ľudí
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto: TASR)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR)
Sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 v Bratislave, bola prejavom veľkej
vnútornej sily ľudí. Pri príležitosti jej 30. výročia to pre TASR uviedol výkonný sekretár Konferencie
biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský
Na snímke výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovsky
"Ľudia, ktorí prichádzali na Sviečkovú manifestáciu boli osobne presvedčení jednotlivci, ktorí poznali
jej tri základné požiadavky a boli ochotní na to námestie prísť a vyjadriť podporu," uviedol na margo tejto
historickej udalosti Ziolkovský. V čase, keď sa konala, bol Ziolkovský šiestakom na základnej škole a ako
sám povedal "túto udalosť až tak nevnímal." Pripomenul však, že ľuďom išlo najmä o ich občianske práva
a náboženskú slobodu.
Ziolkovský si s odstupom času uvedomuje, že išlo o veľmi dôležitú udalosť. "Bol to prejav veľkej
vnútornej slobody ľudí, pretože v podstate sa celá akcia organizovala spôsobom, ktorý nebol úplne
oficiálny," priblížil.
Na Sviečkovú manifestáciu sa pozerá výkonný sekretár KBS z viacerých pohľadov. "Na prvom
mieste to vnímam ako prejav veľkej vnútornej slobody ľudí, ktorí napriek tomu, že žili v režime, ktorý sa
charakterizuje ako totalitný, si vnútornú slobodu zachovali," povedal. Za druhý rozmer označil dôležitosť
podzemnej cirkvi. "Napriek tomu, že aj štátne orgány vyvíjali toľko protiaktivít, aby tam ľudia neboli, aj
napriek tomu tam prišli. Toto je znakom vnútornej slobody, ale aj toho, že ľudia chcú žiť v takej
spoločnosti, ktorá je slobodná, aby si mohli uplatňovať občianske práva a aby mali náboženskú slobodu,"
vysvetlil.
Táto manifestácia sa dá podľa neho chápať aj ako preambula ku novembrovej revolúcii. "V závere 80.
rokoch 20. storočia išlo vôbec o prvé verejné vystúpenie kresťanov. Bratislava to v istom zmysle
odštartovala a potom pokračovali manifestácie aj v iných krajinách Európy," povedal Ziolkovský.
Pripomenul, že požiadavky Sviečkovej manifestácie boli v troch rovinách. "Prvá bola striktne
katolícka, pretože sa hovorilo, že ľudia chcú katolíckych biskupov. Druhá sa týkala všetkých veriacich a
hovorila o náboženskej slobode. Tretia sa týkala celej spoločnosti s tým, že ľudia chceli občianske práva,"
uzavrel výkonný sekretár KBS.
https://www.hlavnespravy.sk/ziolkovsky-svieckova-manifestacia-bola-prejavom-velkej-vnutornej-sily-ludi/1
352046
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

398. Človek cítil, že sa tam deje história, spomína účastník Sviečkovej
manifestácie
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
Prehra totalitného režimu bola v tom, že ľudia prekonali strach a verejne, vo veľkom počte vystúpili za
lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Za hlavný význam i víťazstvo Sviečkovej manifestácie v roku 1988
to považuje Pavol Kossey, priamy účastník manifestácie, ktorej 30. výročie si 25. marca Slovensko
pripomína.
Ilustračné foto
Jeden z približne desaťtisíc ľudí, ktorí sa priamo na Hviezdoslavovom námestí a v uličkách v jeho
okolí zhromaždili, si myslí, že už samotný začiatok bol veľmi výrazným symbolom. "Stretnutie sa začalo
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štátnou hymnou, po ktorej nasledovala hymna pápežská. Vtedy som si uvedomil, že spájame oba prvky,
byť dobrým občanom a zároveň i vnášať do spoločnosti hodnoty, za ktorými si stojíme. Toto bola silná
motivácia, ktorá vo všetkých účastníkoch rezonovala," povedal Kossey.
V živej pamäti má aj po tridsiatich rokoch "peklo", ktoré sa rozpútalo po neuposlúchnutí policajnej
výzvy na rozchod. "Policajti začali autami i so psami ľudí vytláčať, bili nás obuškami, napokon nastúpil i
pohotovostný oddiel a krátko pred 18.30 hod i dve vodné delá, pomocou ktorých sa bezpečnosti podarilo
dav rozptýliť," rekapituloval dianie pred svojimi očami.
Zvýraznil však aj skutočnosť, že účastníkom sa podarilo dosiahnuť to, s čím na námestie prišli.
"Naozaj, 30 minút, ako bolo plánované, sme tam vydržali v tichom, pokojnom proteste, stojaci za
požiadavkami náboženskej i občianskej slobody," zaspomínal.
Kossey nebol jedným zo 141 účastníkov, ktorých polícia na námestí zadržala a vypočúvala. "Vždy
však budem mať v pamäti tie obrázky, keď niektorých z davu policajti vzali a nasadili do `antonov'. Bol to
aj pocit ľútosti, že tým ľuďom nemôžeme v tej chvíli pomôcť," priznal Kossey.
https://www.hlavnespravy.sk/clovek-citil-ze-sa-tam-deje-historia-spomina-ucastnik-svieckovej-manifestaci
e/1352104
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

399. ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na snímke Marian Kotleba.
Bratislava 25. marca (TASR) - Prezident
schopný ani pri dobromyseľných akciách.
rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer
Bratislave. Dôvodom je pozvanie kotlebovcov

Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je
Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na
na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v
na toto podujatie.

Prečítajte si: Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/lsns-prezident-rad-rozprava-o-tolerancii-ale-sam-jej-nie-je-schopny-cl575779.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

400. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Sviečková manifestácia patrí k svetlým udalostiam slovenských dejín a jej odkaz je vysoko aktuálny
práve dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko. Pri príležitosti jej ...
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia patrí k svetlým udalostiam slovenských dejín
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a jej odkaz je vysoko aktuálny práve dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko. Pri príležitosti jej 30.
výročia to uviedli vedúci predstavitelia opozičnej SaS.
"Požadujú Slovensko, kde ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale
normatívom konania vládnych politikov. Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti
nikdy nepotlačili. Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," odkázali.
Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová povedala, že napriek presile komunisti túžbu
ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. "Táto tvrdo potlačená demonštrácia ľudí ešte viac
prebudila až do obrovskej sily občianskeho hlasu, ktorý sa ozval v Nežnej revolúcii," dodala.
Pre poslanca NR SR Jána Budaja (OĽaNO) bol čas konania Sviečkovej manifestácie rámcovaný
dvoma míľnikmi. Prvým bolo vydanie Bratislavy/nahlas, čo bola ochranárska charta, okolo ktorej vzniklo
spoločenstvo aktivistov odhodlaných rozširovať priestor pravdy a slobody. "Nastoľovali množstvo
požiadaviek a čelili prenasledovaniu. Občianske a ochranárske iniciatívy zohrali potom v Novembri
kľúčovú rolu. Stali sa tiež rezervoárom nových politických osobností, schopných sa postaviť voči totalite,"
uviedol.
Zároveň Sviečková manifestácia bola podľa jeho slov prelomom v československom vývoji aj preto,
že bola od augusta 1969 prvou, kedy sa občania postavili za svoje požiadavky na verejnom priestore. "Tá
predošlá, v auguste 1969 skončila krvavým potlačením, lenže už nás nebili a nevraždili Rusi, ale naši.
Tou demonštráciou skončila ilúzia, že za obnovenie režimu násilia a totality môžu iba okupanti. Odvtedy
sa už na uliciach neuskutočnil žiaden protest, až Sviečková manifestácia," pripomenul s tým, že táto
udalosť prerušila mlčanie ulice a odkliala strach.
"Preto nebolo potrebné, aby ľudia priniesli protirežimné transparenty, nebolo treba rečniť - ľudia
vytrvali a priniesli symbolické svetlo do tmy. Sviečková mala teda veľký význam pre formovanie
slovenskej demokratickej opozície, ale v kontexte s dovtedy mlčiacimi ulicami a námestiami ČSSR bola
prelomom," myslí si.
Budaj verí, že volanie po slobode a spravodlivosti by si našlo svoju cestu aj bez Sviečkovej
manifestácie. "Lenže v totalite platí dvojnásobne to, čo platí v politike aj dnes: nie je jedno, kto ako prvý
zdvihne zástavu. V prípade Sviečkovej sa zástavy chopili ľudia, ktorí neskôr neustúpili a pomohli
Slovensku dosiahnuť slobodu a demokraciu," dodal.
Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak označil Sviečkovú manifestáciu za prvý masový prejav
túžby občanov po náboženskej slobode a občianskych právach po rokoch 1968-69. "Veľmi si vážime
odvahu ľudí, ktorí napriek hrozbám a postihom prišli pokojne prejaviť svoj názor," odkázal.
Členka predsedníctva mimoparlamentného KDH a dcéra politického väzňa Eva Grey spomenula, že
jej rodičom sa ušla dávka ľadovej vody a niekoľko rán obuškom. KDH preto žiada vládu, aby zabezpečila
dodržiavanie politických, občianskych a náboženských slobôd všetkých ľudí na Slovensku. "Žiadame
dôsledné vyšetrenie a objasnenie vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice, ako aj ochranu
slobody slova pre ďalších novinárov, ktorí sú dnes súdne stíhaní za to, že si robia svoju prácu. Aby sa
ľudia mohli na Slovensku cítiť bezpečne a slobodne," dodali kresťanskí demokrati.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/sas-odkaz-svieckovej-manifestacie-je-vysoko-aktualny-prave-dnes-cl575751.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

401. Účastník Sviečkovej manifestácie:Človek cítil, že sa tam deje história
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ilustračná snímka.
Bratislava 25. marca (TASR) - Prehra totalitného režimu bola v tom, že ľudia prekonali strach a
verejne, vo veľkom počte vystúpili za lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Za hlavný význam i víťazstvo
Sviečkovej manifestácie v roku 1988 to považuje Pavol Kossey, priamy účastník manifestácie, ktorej
30. výročie si 25. marca Slovensko pripomína.
Jeden z približne desaťtisíc ľudí, ktorí sa priamo na Hviezdoslavovom námestí a v uličkách v jeho
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okolí zhromaždili, si myslí, že už samotný začiatok bol veľmi výrazným symbolom. "Stretnutie sa začalo
štátnou hymnou, po ktorej nasledovala hymna pápežská. Vtedy som si uvedomil, že spájame oba prvky,
byť dobrým občanom a zároveň i vnášať do spoločnosti hodnoty, za ktorými si stojíme. Toto bola silná
motivácia, ktorá vo všetkých účastníkoch rezonovala," povedal Kossey.
V živej pamäti má aj po tridsiatich rokoch "peklo", ktoré sa rozpútalo po neuposlúchnutí policajnej
výzvy na rozchod. "Policajti začali autami i so psami ľudí vytláčať, bili nás obuškami, napokon nastúpil i
pohotovostný oddiel a krátko pred 18.30 hod i dve vodné delá, pomocou ktorých sa bezpečnosti podarilo
dav rozptýliť," rekapituloval dianie pred svojimi očami.
Zvýraznil však aj skutočnosť, že účastníkom sa podarilo dosiahnuť to, s čím na námestie prišli.
"Naozaj, 30 minút, ako bolo plánované, sme tam vydržali v tichom, pokojnom proteste, stojaci za
požiadavkami náboženskej i občianskej slobody," zaspomínal.
Kossey nebol jedným zo 141 účastníkov, ktorých polícia na námestí zadržala a vypočúvala. "Vždy
však budem mať v pamäti tie obrázky, keď niektorých z davu policajti vzali a nasadili do 'antonov'. Bol to
aj pocit ľútosti, že tým ľuďom nemôžeme v tej chvíli pomôcť," priznal Kossey.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/ucastnik-svieckovej-manifestacie-clovek-citil-ze-sa-tam-deje-historia-cl575723.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

402. KBS: Ak pozývame verejných predstaviteľov na podujatia, nerobíme
politiku
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR)
Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.
Pre TASR to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak na rozhodnutie prezidenta
Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave
pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
Na snímke bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský
KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje.
"Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto
podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné odsúdenie každej totality:
komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal pre TASR hovorca KBS Martin Kramara. Ako podotkol,
prezidenta pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na
toto spomienkové podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana
Uhríka.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
https://www.hlavnespravy.sk/kbs-ak-pozyvame-verejnych-predstavitelov-na-podujatia-nerobime-politiku/1
352232
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

403. Čarnogurský: Marec 1988 dokázal, že verejne protestovať proti
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komunizmu sa dá
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michail Rjabov)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michail Rjabov)
Sviečková manifestácia prelomila dovtedajšie tabu, že demonštrovať proti praktikám komunistického
režimu na verejnosti sa nedá. Naopak, dokázala, že to ide a dodala tým kresťanskému i občianskemu
disentu veľkú energiu do ďalšieho obdobia. Na Bratislavský Veľký piatok, ako označili pokojné sviečkové
zhromaždenie 25. marca 1988 v hlavnom meste, si pri príležitosti 30. výročia tejto akcie spomína jeden z
jej hlavných organizátorov - Ján Čarnogurský.
Na snímke Ján Čarnogurský
Jeden z významných predstaviteľov tzv. podzemnej cirkvi, ktorá stála za sviečkovým zhromaždením,
je presvedčený, že významným impulzom a motivačným faktorom pre zorganizovanie takejto masovej
akcie, bol úspech pri výzve za 31 požiadaviek moravských katolíkov, ktorá v roku 1987 formulovala
požiadavky za náboženskú slobodu v bývalom Československu. "Pod túto výzvu sa podpísalo pol milióna
ľudí, pričom dve tretiny z toho boli zo Slovenska," zaspomínal Čarnogurský. "Hnutiu tzv. podzemnej cirkvi
to dokázalo, že je v tej dobe už naozaj veľmi dobre organizované, zároveň však to bol signál k tomu, že je
potrebné urobiť niečo iné, ako podpisovú akciu, či samizdatové šírenie myšlienok protestujúcich voči
režimu," upozornil.
Priamym impulzom sa stala výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS) zorganizovať v zahraničí, ale i
priamo na Slovensku, zhromaždenie poukazujúce na náboženskú neslobodu a represie komunistov voči
cirkvi. "So zašifrovaným listom sa na mňa s touto výzvou obrátil Marián Šťastný, podpredseda SKS. Ten
vlastne aj určil deň, v ktorom sa na viacerých miestach majú konať takéto zhromaždenia," pripomenul
Čarnogurský.
Výzvu na zhromaždenie spísal Čarnogurský spolu s Františkom Mikloškom. Práve on, ako človek,
ktorý sa dovtedy neangažoval v politike, sa stal aj oficiálnym zvolávateľom a hlavným organizátorom
zhromaždenia. "Toto malo zabrániť prípadným snahám spolitizovať celú akciu," ozrejmil Čarnogurský.
Po celom Slovensku rozšírili informáciu o zhromaždení členovia Spoločenstva Fatima, informovali o
nej aj zahraničné vysielače, ako Hlas Ameriky či Slobodná Európa. Na Hviezdoslavovo námestie, resp. i
do uličiek v okolí pritiahla výzva podľa relevantných záznamov približne desaťtisíc ľudí. Samotní
Čarnogurský ani Mikloško na námestí neboli. "Deň predtým i v samotný piatok nás predvolali na výsluch,
v deň zhromaždenia nás v policajnej cele v bratislavskej Dúbravke držali celý deň, Františka Mikloška i
ďalšie štyri dni," pripomenul Čarnogurský.
Aj s odstupom času si cení odvahu ľudí, ktorí na zhromaždenie prišli. Poukázal i na to, že sviečková
manifestácia sa stala tiež dôležitým mementom pre pozíciu režimu v komunistickom štáte. "Ako som sa
neskôr dozvedel priamo z eštébáckych kruhov, bolo to pre nich niečo nové, s čím sa dovtedy ešte
nestretli. Nevedeli, ako sa na to pripraviť, ako na to majú reagovať. Samotná účasť ľudí vyvolala aj v ich
radoch rešpekt ku kresťanskej podzemnej opozícii," uviedol jeden z iniciátorov masového protestu.
https://www.hlavnespravy.sk/carnogursky-marec-1988-dokazal-ze-verejne-protestovat-proti-komunizmu-s
a-da/1352088
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

404. Premiér: Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších
momentov
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na snímke premiér Peter Pellegrini.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov
našej histórie, kedy sa ľudia pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu
vierovyznania a slobodu prejavu. Na sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol
premiér Peter Pellegrini.
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"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/premier-svieckova-manifestacia-bola-jednym-z-najvyraznejsich-momentov-cl575785.
html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

405. Čarnogurský: Marec dokázal, že verejne protestovať proti komunizmu
dá
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Ján Čarnogurský na archívnej snímke.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia prelomila dovtedajšie tabu, že demonštrovať
proti praktikám komunistického režimu na verejnosti sa nedá. Naopak, dokázala, že to ide a dodala tým
kresťanskému i občianskemu disentu veľkú energiu do ďalšieho obdobia. Na Bratislavský Veľký piatok,
ako označili pokojné sviečkové zhromaždenie 25. marca 1988 v hlavnom meste, si pri príležitosti 30.
výročia tejto akcie spomína jeden z jej hlavných organizátorov - Ján Čarnogurský.
Jeden z významných predstaviteľov tzv. podzemnej cirkvi, ktorá stála za sviečkovým zhromaždením,
je presvedčený, že významným impulzom a motivačným faktorom pre zorganizovanie takejto masovej
akcie, bol úspech pri výzve za 31 požiadaviek moravských katolíkov, ktorá v roku 1987 formulovala
požiadavky za náboženskú slobodu v bývalom Československu. "Pod túto výzvu sa podpísalo pol milióna
ľudí, pričom dve tretiny z toho boli zo Slovenska," zaspomínal Čarnogurský. "Hnutiu tzv. podzemnej cirkvi
to dokázalo, že je v tej dobe už naozaj veľmi dobre organizované, zároveň však to bol signál k tomu, že je
potrebné urobiť niečo iné, ako podpisovú akciu, či samizdatové šírenie myšlienok protestujúcich voči
režimu," upozornil.
Priamym impulzom sa stala výzva Svetového kongresu Slovákov (SKS) zorganizovať v zahraničí, ale i
priamo na Slovensku, zhromaždenie poukazujúce na náboženskú neslobodu a represie komunistov voči
cirkvi. "So zašifrovaným listom sa na mňa s touto výzvou obrátil Marián Šťastný, podpredseda SKS. Ten
vlastne aj určil deň, v ktorom sa na viacerých miestach majú konať takéto zhromaždenia," pripomenul
Čarnogurský.
Výzvu na zhromaždenie spísal Čarnogurský spolu s Františkom Mikloškom. Práve on, ako človek,
ktorý sa dovtedy neangažoval v politike, sa stal aj oficiálnym zvolávateľom a hlavným organizátorom
zhromaždenia. "Toto malo zabrániť prípadným snahám spolitizovať celú akciu," ozrejmil Čarnogurský.
Po celom Slovensku rozšírili informáciu o zhromaždení členovia Spoločenstva Fatima, informovali o
nej aj zahraničné vysielače, ako Hlas Ameriky či Slobodná Európa. Na Hviezdoslavovo námestie, resp. i
do uličiek v okolí pritiahla výzva podľa relevantných záznamov približne desaťtisíc ľudí. Samotní
Čarnogurský ani Mikloško na námestí neboli. "Deň predtým i v samotný piatok nás predvolali na výsluch,
v deň zhromaždenia nás v policajnej cele v bratislavskej Dúbravke držali celý deň, Františka Mikloška i
ďalšie štyri dni," pripomenul Čarnogurský.
Aj s odstupom času si cení odvahu ľudí, ktorí na zhromaždenie prišli. Poukázal i na to, že sviečková
manifestácia sa stala tiež dôležitým mementom pre pozíciu režimu v komunistickom štáte. "Ako som sa
neskôr dozvedel priamo z eštébáckych kruhov, bolo to pre nich niečo nové, s čím sa dovtedy ešte
nestretli. Nevedeli, ako sa na to pripraviť, ako na to majú reagovať. Samotná účasť ľudí vyvolala aj v ich
radoch rešpekt ku kresťanskej podzemnej opozícii," uviedol jeden z iniciátorov masového protestu.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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406. Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych
demokracie
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko.
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie,
slobody a razenia si cesty k novej spoločnosti. Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej
rady SR a šéf SNS Andrej Danko.
Podľa jeho slov sa udalosti svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných dejín. A
v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný nádych
demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním občianskych
práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva. "Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto
udalosti, vysvetľovať ich význam a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu,
akcentujeme aj naše národné dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by
mala byť aj morálka či charakternosť.
"Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia
s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," upozornil
na margo posledných dní.
Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých. "Nerozdeľuje, ale spája.
Upozorňuje na výnimočné dni 'osmičkového' roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a
nádej. Aj v tom je zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie," uzavrel.
Poslanec Národnej rady SR a bývalý podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD) si váži odvahu veriacich, ktorí pred 30
rokmi protestovali proti obmedzovaniu náboženskej slobody a prenasledovaniu kresťanov komunistickým
ateistickým režimom.
"Napriek násiliu, použitiu vodných diel, zatýkaniu, vydržali a boli jasnou predzvesťou zásadných
spoločenských, politických zmien po 17. novembri 1989," uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul, že ako
vicepremiér sa zúčastnil v roku 2008 na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu Sviečkovej
manifestácie. "Treba si to pripomínať, nezabúdať, aby sa podobné skrivodlivosti, potláčanie náboženskej
slobody, demokracie a základných ľudských práv, neopakovali," apeloval.
Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) priznáva, že v čase manifestácie bol pre prácu v divadle a vôbec
o tomto podujatí nevedel. "Boli sme prekvapení, čo sa teda deje. Policajtov tam bolo ako maku. Nevedeli
sme to obísť a pocítili sme tie sprchovacie autá. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo.
Neveriacky sme krútili hlavou, lebo ten zásah voči ľuďom bol neadekvátny a hrubý. Bola to dosť veľká
hrôza," povedal. Policajný zásah považuje za absolútne porušenie ústavy, ktorá jasne hovorila o slobode
zhromažďovania. "Teda štát porušoval vlastnú ústavu. Bola to neadekvátna brutálna sila voči ľuďom, ktorí
stáli a modlili sa. Vnímali sme to s nepochopením a pohoršením. Neviem, kto ten zásah nariadil, ale bola
to brutálna sila proti ľuďom," konštatoval.
Jarjabek si myslí, že k Novembru '89 by došlo aj bez Sviečkovej manifestácie. "Na druhej strane, tí,
ktorí si uvedomili jej dosah, pochopili lepšie a rýchlejšie November '89. Síce ju organizovala tajná cirkev,
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ale išlo v nej o občianske práva, ktoré sa týkali veriacich aj neveriacich," dodal.
Edita Pfundtner (Most-Híd) sa o Sviečkovej manifestácii dozvedela až po jej násilnom potlačení.
"Mala som vtedy 15 rokov a bola študentkou gymnázia v Bratislave, ale z dôvodu, že sme žili v dobe
informačnej izolácie, nevedeli sme dopredu o tejto protestnej akcii. Na druhý deň som počula o tom
hovoriť rodičov a následne to vysielala aj televízia. Ľudia však mali strach, nakoľko videli, ako sa
vtedajšia štátna moc stavala k protestným prejavom," podotkla.
Pfundtner sa pamätá, že vysokoškoláci, ktorí sa zúčastnili na tomto pokojnom proteste, sa veľmi báli o
svoju ďalšiu existenciu. "Bolo to obdobie neslobody a strachu. V tom čase sme doma počúvali iba
vysielanie Slobodnej Európy a nejako sme cítili a verili, že režim má vážne trhliny a existuje nádej na jej
zvrhnutie. Nevedeli sme presne kedy, ale vedeli sme, že to už nebude dlho trvať," uzavrela.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/danko-svieckova-manifestacia-mala-zakodovany-silny-nadych-demokracie-cl575738
.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

407. Ziolkovský: Sviečková manifestácia bola prejavom vnútornej sily ľudí
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 v Bratislave, bola prejavom veľkej
vnútornej sily ľudí. Pri príležitosti jej 30. výročia to pre ...
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988 v
Bratislave, bola prejavom veľkej vnútornej sily ľudí. Pri príležitosti jej 30. výročia to pre TASR uviedol
výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský.
"Ľudia, ktorí prichádzali na Sviečkovú manifestáciu boli osobne presvedčení jednotlivci, ktorí poznali
jej tri základné požiadavky a boli ochotní na to námestie prísť a vyjadriť podporu," uviedol na margo tejto
historickej udalosti Ziolkovský. V čase, keď sa konala, bol Ziolkovský šiestakom na základnej škole a ako
sám povedal "túto udalosť až tak nevnímal." Pripomenul však, že ľuďom išlo najmä o ich občianske práva
a náboženskú slobodu.
Ziolkovský si s odstupom času uvedomuje, že išlo o veľmi dôležitú udalosť. "Bol to prejav veľkej
vnútornej slobody ľudí, pretože v podstate sa celá akcia organizovala spôsobom, ktorý nebol úplne
oficiálny," priblížil.
Na Sviečkovú manifestáciu sa pozerá výkonný sekretár KBS z viacerých pohľadov. "Na prvom
mieste to vnímam ako prejav veľkej vnútornej slobody ľudí, ktorí napriek tomu, že žili v režime, ktorý sa
charakterizuje ako totalitný, si vnútornú slobodu zachovali," povedal. Za druhý rozmer označil dôležitosť
podzemnej cirkvi. "Napriek tomu, že aj štátne orgány vyvíjali toľko protiaktivít, aby tam ľudia neboli, aj
napriek tomu tam prišli. Toto je znakom vnútornej slobody, ale aj toho, že ľudia chcú žiť v takej
spoločnosti, ktorá je slobodná, aby si mohli uplatňovať občianske práva a aby mali náboženskú slobodu,"
vysvetlil.
Táto manifestácia sa dá podľa neho chápať aj ako preambula ku novembrovej revolúcii. "V závere 80.
rokoch 20. storočia išlo vôbec o prvé verejné vystúpenie kresťanov. Bratislava to v istom zmysle
odštartovala a potom pokračovali manifestácie aj v iných krajinách Európy," povedal Ziolkovský.
Pripomenul, že požiadavky Sviečkovej manifestácie boli v troch rovinách. "Prvá bola striktne
katolícka, pretože sa hovorilo, že ľudia chcú katolíckych biskupov. Druhá sa týkala všetkých veriacich a
hovorila o náboženskej slobode. Tretia sa týkala celej spoločnosti s tým, že ľudia chceli občianske práva,"
uzavrel výkonný sekretár KBS.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/ziolkovsky-svieckova-manifestacia-bola-prejavom-vnutornej-sily-ludi-cl575713.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

stránka č. 609

408. KBS: Ak pozývame predstaviteľov na podujatia, nerobíme politiku
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Budova bratislavskej Reduty, archívne foto
Bratislava 25. marca (TASR) - Cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov
na podujatia, nerobí politiku. Pre TASR to uviedla Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Reagovala tak
na rozhodnutie prezidenta Andreja Kisku nezúčastniť sa na nedeľnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej
manifestácie v Bratislave pre pozvanie kotlebovcov na podujatie.
Prečítajte si:
Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
ĽSNS: Prezident rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
KBS, ktorá koncert v bratislavskej Redute v nedeľu večer pre pozvaných hostí zorganizovala, však
rozhodnutie prezidenta rešpektuje.
"Štandardne pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto
podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné odsúdenie každej totality:
komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal pre TASR hovorca KBS Martin Kramara. Ako podotkol,
prezidenta pozvali, aby hovoril. Poslancov pozvali, aby počúvali.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na
toto spomienkové podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana
Uhríka.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/kbs-ak-pozyvame-predstavitelov-na-podujatia-nerobime-politiku-cl575788.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

409. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Andrej Kiska, archívna snímka.
Bratislava 25. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie
fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/prezident-nepride-na-koncert-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie-cl575765.html
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410. Prezident odmietol pozvanie biskupov na koncert k 30. výročiu
Sviečkovej manifestácie v Bratislave: "Pozvali aj fašistov," odkázal jeho
hovorca
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie,
ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa
slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
Na snímke prezident SR Andrej Kiska
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
ĽSNS: Prezident A. Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný
Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný ani pri dobromyseľných
akciách. Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer
na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave z dôvodu, že sú kotlebovci pozvaní na
toto podujatie taktiež.
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
https://www.hlavnespravy.sk/prezident-nepride-na-koncert-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie-v-bratisla
ve/1352200
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

411. KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR)
Tridsiate výročie sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu
voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si v nedeľu (25.3.) pripomenie Konferencia
biskupov Slovenska (KBS), ktorá pri tejto príležitosti pripravila sériu podujatí.
Na snímke výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovsky
"Uplynie 30 rokov od momentu, kedy pokojne modliaci sa veriaci so sviečkami v rukách boli napadnutí
príslušníkmi vtedajšieho režimu na jednom z bratislavských námestí. Práve na tomto mieste si chceme
opätovne pripomenúť, že je dôležité na to nezabudnúť a pamätať na tých, čo za tým stáli. Pamätať a
oceniť ich úsilie a túžbu po zmene," povedal o hlavnom zámere spomienky výkonný sekretár KBS Anton
Ziolkovský.
Centrálne oslavy Sviečkovej manifestácie sú tento rok iné ako v minulosti. "My túto manifestáciu
nechápeme iba ako pripomenutie si tejto historickej udalosti. Je to symbol celého zápasu za náboženskú
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slobodu a občianske práva počas celých 40 rokov socializmu. Celospoločensky neexistuje nejaký
jednoznačný dátum, kde by si celá spoločnosť pripomínala zápas, ktorý počas celých 40 rokov
prebiehal," vysvetlil pre TASR Ziolkovský.
Pri tejto príležitosti sa v nedeľu v Bratislave uskutočnia tri podujatia, ktoré organizuje KBS. Prvým je
slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 10.30 h. Celebrovať ju
bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. O 18.00 h sa na Námestí Eugena Suchoňa
uskutoční pietne zhromaždenie spojené s kladením vencov. Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista,
ktorý patril k organizátorom Sviečkovej manifestácie František Mikloško. Obidve časti sú prístupné pre
verejnosť.
Vyvrcholením bude koncert v Redute o 19.00 h, ktorý je určený len pre pozvaných hostí. "Podujatiami
si pripomenieme zápas za občianske a náboženské slobody počas obdobia socializmu. Naše podujatie
má ekumenický a občiansky charakter," vysvetlil Ziolkovský. Ako doplnil, zúčastni sa ho prezident SR
Andrej Kiska, bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck i predseda NR SR Andrej
Danko.
https://www.hlavnespravy.sk/kbs-pripravila-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie-seriu-podujati/1351988
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

412. A. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších
okamihov
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na snímke zľava bývalý nemecký prezident Joachim Gauck a prezident Slovenskej republiky Andrej
Kiska počas pietneho zhromaždenia spojeného s kladením vencov v rámci spomienkových osláv 30.
výročia Sviečkovej manifestácie pri ...
Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie
Slovenska. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej
republiky Nemecko Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej
manifestácie položením vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa
zúčastnili aj zástupcovia vlády, parlamentu či cirkvi.
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
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Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/a-kiska-svieckova-manifestacia-je-jednym-z-najuzasnejsich-okamihov-cl575820.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

413. KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí
(25.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na snímke Anton Ziolkovský.
Bratislava 25. marca (TASR) - Tridsiate výročie sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si
v nedeľu (25.3.) pripomenie Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá pri tejto príležitosti pripravila
sériu podujatí.
"Uplynie 30 rokov od momentu, kedy pokojne modliaci sa veriaci so sviečkami v rukách boli napadnutí
príslušníkmi vtedajšieho režimu na jednom z bratislavských námestí. Práve na tomto mieste si chceme
opätovne pripomenúť, že je dôležité na to nezabudnúť a pamätať na tých, čo za tým stáli. Pamätať a
oceniť ich úsilie a túžbu po zmene," povedal o hlavnom zámere spomienky výkonný sekretár KBS Anton
Ziolkovský.
Centrálne oslavy Sviečkovej manifestácie sú tento rok iné ako v minulosti. "My túto manifestáciu
nechápeme iba ako pripomenutie si tejto historickej udalosti. Je to symbol celého zápasu za náboženskú
slobodu a občianske práva počas celých 40 rokov socializmu. Celospoločensky neexistuje nejaký
jednoznačný dátum, kde by si celá spoločnosť pripomínala zápas, ktorý počas celých 40 rokov
prebiehal," vysvetlil pre TASR Ziolkovský.
Pri tejto príležitosti sa v nedeľu v Bratislave uskutočnia tri podujatia, ktoré organizuje KBS. Prvým je
slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 10.30 h. Celebrovať ju
bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. O 18.00 h sa na Námestí Eugena Suchoňa
uskutoční pietne zhromaždenie spojené s kladením vencov. Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista,
ktorý patril k organizátorom Sviečkovej manifestácie František Mikloško. Obidve časti sú prístupné pre
verejnosť.
Vyvrcholením bude koncert v Redute o 19.00 h, ktorý je určený len pre pozvaných hostí. "Podujatiami
si pripomenieme zápas za občianske a náboženské slobody počas obdobia socializmu. Naše podujatie
má ekumenický a občiansky charakter," vysvetlil Ziolkovský. Ako doplnil, zúčastni sa ho prezident SR
Andrej Kiska, bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck i predseda NR SR Andrej
Danko.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/kbs-pripravila-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie-seriu-podujati-cl575691.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

414. Prezident nepríde na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v
Bratislave
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
Prezident SR Andrej Kiska nepríde na koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie,
ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa
slov jeho hovorcu Romana Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové podujatie.
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Na snímke prezident SR Andrej Kiska
Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí.
"Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom
pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval hovorca.
Kiska si v nedeľu uctí spomienku na túto udalosť príhovorom na konferencii s názvom Ako
zaobchádzame s našou slobodou a následne priamo pri pamätníku Sviečkovej demonštrácie v Bratislave
spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom. Prezidentovi v
pondelok (26.3.) udelí aj štátne vyznamenanie.
https://www.hlavnespravy.sk/prezident-nepride-na-koncert-k-30-vyrociu-svieckovej-manifestacie-v-bratisla
ve/1352200
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

415. Danko pripomenul, že sviečková manifestácia mala zakódovaný silný
nádych demokracie
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie, slobody a razenia si cesty k
novej spoločnosti. Pri príležitosti jej 30. výročia to vyhlásil predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej
Danko.
Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko
Podľa jeho slov sú udalosti, ktoré sa svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou národných
dejín. A v plnom rozsahu to platí aj o Sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný silný
nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním
občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody," povedal.
Ako tvrdí, cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky,
ktorá je dnes členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v schengenskom
priestore a uplatňujú si svoje práva. "Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto
udalosti, vysvetľovať ich význam a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu,
akcentujeme aj naše národné dozrievanie," myslí si a apeluje, že súčasťou národného dozrievania, by
mala byť aj morálka či charakternosť.
"Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia
s extrémistickou orientáciou či pochybnou minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako
občiansku angažovanosť, ktorú však treba pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné
emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne
bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu," upozornil
na margo posledných dní.
Danko dodal, že práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu,
si pripomíname udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých. "Nerozdeľuje, ale spája.
Upozorňuje na výnimočné dni `osmičkového' roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a
nádej. Aj v tom je zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie," uzavrel.
Poslanec Národnej rady SR a bývalý podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič (Smer-SD) si váži odvahu veriacich, ktorí pred 30
rokmi protestovali proti obmedzovaniu náboženskej slobody a prenasledovaniu kresťanov komunistickým
ateistickým režimom.
"Napriek násiliu, použitiu vodných diel, zatýkaniu, vydržali a boli jasnou predzvesťou zásadných
spoločenských, politických zmien po 17. novembri 1989," uviedol pre TASR. Zároveň pripomenul, že ako
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vicepremiér sa zúčastnil v roku 2008 na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu Sviečkovej
manifestácie. "Treba si to pripomínať, nezabúdať, aby sa podobné skrivodlivosti, potláčanie náboženskej
slobody, demokracie a základných ľudských práv, neopakovali," apeloval.
Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) priznáva, že v čase manifestácie bol pre prácu v divadle a vôbec
o tomto podujatí nevedel. "Boli sme prekvapení, čo sa teda deje. Policajtov tam bolo ako maku. Nevedeli
sme to obísť a pocítili sme tie sprchovacie autá. Až neskôr sme sa dozvedeli, čo sa vlastne stalo.
Neveriacky sme krútili hlavou, lebo ten zásah voči ľuďom bol neadekvátny a hrubý. Bola to dosť veľká
hrôza," povedal. Policajný zásah považuje za absolútne porušenie ústavy, ktorá jasne hovorila o slobode
zhromažďovania. "Teda štát porušoval vlastnú ústavu. Bola to neadekvátna brutálna sila voči ľuďom, ktorí
stáli a modlili sa. Vnímali sme to s nepochopením a pohoršením. Neviem, kto ten zásah nariadil, ale bola
to brutálna sila proti ľuďom," konštatoval.
Jarjabek si myslí, že k Novembru '89 by došlo aj bez Sviečkovej manifestácie. "Na druhej strane, tí,
ktorí si uvedomili jej dosah, pochopili lepšie a rýchlejšie November '89. Síce ju organizovala tajná cirkev,
ale išlo v nej o občianske práva, ktoré sa týkali veriacich aj neveriacich," dodal.
Edita Pfundtner (Most-Híd) sa o Sviečkovej manifestácii dozvedela až po jej násilnom potlačení.
"Mala som vtedy 15 rokov a bola študentkou gymnázia v Bratislave, ale z dôvodu, že sme žili v dobe
informačnej izolácie, nevedeli sme dopredu o tejto protestnej akcii. Na druhý deň som počula o tom
hovoriť rodičov a následne to vysielala aj televízia. Ľudia však mali strach, nakoľko videli, ako sa
vtedajšia štátna moc stavala k protestným prejavom," podotkla.
Pfundtner sa pamätá, že vysokoškoláci, ktorí sa zúčastnili na tomto pokojnom proteste, sa veľmi báli o
svoju ďalšiu existenciu. "Bolo to obdobie neslobody a strachu. V tom čase sme doma počúvali iba
vysielanie Slobodnej Európy a nejako sme cítili a verili, že režim má vážne trhliny a existuje nádej na jej
zvrhnutie. Nevedeli sme presne kedy, ale vedeli sme, že to už nebude dlho trvať," uzavrela.
https://www.hlavnespravy.sk/danko-pripomenul-ze-svieckova-manifestacia-mala-zakodovany-silny-nadyc
h-demokracie/1352120
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

416. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov
histórie
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko
Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením
vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády,
parlamentu či cirkvi.
Na snímke prezident Andrej Kiska
Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa.
"Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo,"
povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli
na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale
ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas
s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí
nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol
túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu.
Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba
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pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej
ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň
zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za
silu, ktorá v nich tkvie.
V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na
podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť.
Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa
zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie,"
vysvetlil Kiska.
Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani
ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert
zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na
podujatia, nerobí politiku.
-END
https://www.hlavnespravy.sk/kiska-svieckova-manifestacia-je-jednym-z-najuzasnejsich-okamihov-historie/
1352316
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

417. ĽSNS: Prezident A. Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je
schopný
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)
Prezident Andrej Kiska rád rozpráva o tolerancii, ale sám jej nie je schopný ani pri dobromyseľných
akciách. Vyhlásila to Kotlebova ĽSNS, ktorá tak reagovala na rozhodnutie Kisku neprísť v nedeľu večer
na koncert k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Bratislave. Dôvodom je pozvanie kotlebovcov na
toto podujatie.
Na snímke Milan Uhrík
"Je to osobná vizitka Andreja Kisku. Tak často poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže
tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Toto je skutočný politický extrémizmus,"
uviedol pre TASR Milan Uhrík z ĽSNS.
Hovorca prezidenta Roman Krpelan informoval TASR, že prezident nepríde na koncert pri príležitosti
30. výročia Sviečkovej manifestácie, ktorý sa bude konať od 19.00 h v budove Slovenskej
filharmónie - Redute v Bratislave. Dôvodom je podľa Krpelana "pozvanie fašistov" na toto spomienkové
podujatie. Interný poradca prezidenta Radoslav Baťo na sociálnej sieti spresnil, že Konferencia biskupov
Slovenska (KBS) pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a Milana Uhríka.
Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta oslava slobody, demokracie a
odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto významnej udalosti," skonštatoval.
https://www.hlavnespravy.sk/lsns-prezident-kiska-rad-rozprava-o-tolerancii-ale-sam-jej-nie-je-schopny/13
52212
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

418. SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)
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Sviečková manifestácia patrí k svetlým udalostiam slovenských dejín a jej odkaz je vysoko aktuálny
práve dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko. Pri príležitosti jej 30. výročia to uviedli vedúci
predstavitelia opozičnej SaS.
Na snímke poslankyňa Natália Blahová (SaS)
"Požadujú Slovensko, kde ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale
normatívom konania vládnych politikov. Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti
nikdy nepotlačili. Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," odkázali.
Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová povedala, že napriek presile komunisti túžbu
ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. "Táto tvrdo potlačená demonštrácia ľudí ešte viac
prebudila až do obrovskej sily občianskeho hlasu, ktorý sa ozval v Nežnej revolúcii," dodala.
Pre poslanca NR SR Jána Budaja (OĽaNO) bol čas konania Sviečkovej manifestácie rámcovaný
dvoma míľnikmi. Prvým bolo vydanie Bratislavy/nahlas, čo bola ochranárska charta, okolo ktorej vzniklo
spoločenstvo aktivistov odhodlaných rozširovať priestor pravdy a slobody. "Nastoľovali množstvo
požiadaviek a čelili prenasledovaniu. Občianske a ochranárske iniciatívy zohrali potom v Novembri
kľúčovú rolu. Stali sa tiež rezervoárom nových politických osobností, schopných sa postaviť voči totalite,"
uviedol.
Zároveň Sviečková manifestácia bola podľa jeho slov prelomom v československom vývoji aj preto,
že bola od augusta 1969 prvou, kedy sa občania postavili za svoje požiadavky na verejnom priestore. "Tá
predošlá, v auguste 1969 skončila krvavým potlačením, lenže už nás nebili a nevraždili Rusi, ale naši.
Tou demonštráciou skončila ilúzia, že za obnovenie režimu násilia a totality môžu iba okupanti. Odvtedy
sa už na uliciach neuskutočnil žiaden protest, až Sviečková manifestácia," pripomenul s tým, že táto
udalosť prerušila mlčanie ulice a odkliala strach.
"Preto nebolo potrebné, aby ľudia priniesli protirežimné transparenty, nebolo treba rečniť - ľudia
vytrvali a priniesli symbolické svetlo do tmy. Sviečková mala teda veľký význam pre formovanie
slovenskej demokratickej opozície, ale v kontexte s dovtedy mlčiacimi ulicami a námestiami ČSSR bola
prelomom," myslí si.
Budaj verí, že volanie po slobode a spravodlivosti by si našlo svoju cestu aj bez Sviečkovej
manifestácie. "Lenže v totalite platí dvojnásobne to, čo platí v politike aj dnes: nie je jedno, kto ako prvý
zdvihne zástavu. V prípade Sviečkovej sa zástavy chopili ľudia, ktorí neskôr neustúpili a pomohli
Slovensku dosiahnuť slobodu a demokraciu," dodal.
Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak označil Sviečkovú manifestáciu za prvý masový prejav
túžby občanov po náboženskej slobode a občianskych právach po rokoch 1968-69. "Veľmi si vážime
odvahu ľudí, ktorí napriek hrozbám a postihom prišli pokojne prejaviť svoj názor," odkázal.
Členka predsedníctva mimoparlamentného KDH a dcéra politického väzňa Eva Grey spomenula, že
jej rodičom sa ušla dávka ľadovej vody a niekoľko rán obuškom. KDH preto žiada vládu, aby zabezpečila
dodržiavanie politických, občianskych a náboženských slobôd všetkých ľudí na Slovensku. "Žiadame
dôsledné vyšetrenie a objasnenie vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice, ako aj ochranu
slobody slova pre ďalších novinárov, ktorí sú dnes súdne stíhaní za to, že si robia svoju prácu. Aby sa
ľudia mohli na Slovensku cítiť bezpečne a slobodne," dodali kresťanskí demokrati.
https://www.hlavnespravy.sk/sas-odkaz-svieckovej-manifestacie-je-vysoko-aktualny-prave-dnes/1352144
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

419. Podľa Pellegrinho, sviečková manifestácia bola jedným z našich
najvýraznejších momentov
(25.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

Bratislava 25. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)
Sviečková manifestácia bola jedným z najvýraznejších momentov našej histórie, kedy sa ľudia
pokojne a bez násilia prihlásili o svoje základné práva - slobodu vierovyznania a slobodu prejavu. Na
sociálnej sieti to pri príležitosti 30. výročia tohto podujatia uviedol premiér Peter Pellegrini.
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Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini
"Som veľmi rád, že sme dnes v úplne inej situácii: žijeme v slobodnej a demokratickej krajine s jednou
z najvyšších slobôd tlače na svete, kde sa právo vyjadriť svoj názor či prihlásiť sa k viere považuje za
samozrejmosť," uviedol šéf kabinetu.
Podľa Pellegriniho by sme si mali v tento deň spomenúť na všetkých, ktorí tieto slobody nemali, ale
napriek hrozbe vážnych problémov pre seba i svoje rodiny o ne dokázali zabojovať. "Za tú ich odvahu im
chcem dnes všetkým veľmi pekne poďakovať," dodal premiér.
https://www.hlavnespravy.sk/podla-pellegrinho-svieckova-manifestacia-bola-jednym-z-nasich-najvyraznej
sich-momentov/1352216
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

420. Vodnými delami proti sviečkam
(25.03.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

Zábery zo zásahu proti sviečkovej manifestácii, ktoré ilustrujú tento článok, zhotovila Štátna
bezpečnosť. Autor - Z publikácie Ján Šimulčík: Čas svitania
Na Slovensku vraj treba dokončiť revolúciu, lebo sa tu odvtedy nič nezmenilo. Aj takéto hlasy zazneli
na nedávnych protestných pochodoch a mítingoch Za slušné Slovensko. Buď majú niektorí ľudia krátku
pamäť, alebo tárajú dve na tri. Možno aj preto má význam pripomenúť si iné pokojné zhromaždenie, ktoré
sa konalo krátko pred nežnou revolúciou a do dejín vošlo ako sviečková manifestácia. Odvtedy
uplynulo rovných 30 rokov.
Hneď na začiatku si povedzme, že pred tridsiatimi rokmi by vtedajšia štátna moc potlačila každý
masovejší protest už v zárodku. Ona by ho vlastne ani nepovolila, aj keby organizátori zaručovali
maximálnu slušnosť mítingujúcich a priebeh podujatia striktne v medziach zákona. Veľa by o tom vedel
rozprávať František Mikloško, ktorý po dohode s ostatnými organizátormi oznámil úradom v 2-týždňovom
predstihu zámer usporiadať "pokojné verejné zhromaždenie veriacich občanov" na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave pred budovou SND, a to 25. marca 1988 od 18.00 do 18.30 hod.
Organizátori v snahe nakloniť si úrady už v oznámení naznačili, že sa tam nebudú vykrikovať rôzne,
nedajboh protištátne, heslá, ale účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas s jeho programom "držaním
horiacich sviečok". Hoci, ktohovie, možno práve tie sviečky brali niektorí predstavitelia štátnej vrchnosti
ako vážnu hrozbu...
Pred budovou divadla na Hviezdoslavovom námestí sa zhromaždilo asi 3 500 ľudí, ďalšie dve tisícky
stáli v bočných uliciach. Autor - Z publikácie Ján Šimulčík: Čas svitania
Áno, v tomto oznámení Mikloško uviedol aj program podujatia, veriaci sa nechystali žiadať nič
prevratné, ani odstúpenie vlády, ani predčasné voľby. Mala to byť "tichá manifestácia občanov za
menovanie katolíckych biskupov pre uprázdnené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého Otca,
za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné dodržiavanie občianskych práv v
Československu".
Z dnešného pohľadu dosť samozrejmé požiadavky, priam triviálne, vo vtedajších politických pomeroch
však pôsobili revolučne, ak už nie kacírsky. Veď do vymenovania nových biskupov chcela hovoriť
predovšetkým "strana a vláda", a ľudské práva i občianske slobody patrili medzi veľmi citlivé otázky. O to
citlivejšie, že socialistické Československo sa medzitým pripojilo k príslušným medzinárodným paktom a
podpísalo aj helsinské dohody.
O týždeň po podaní oznámenia prichádza Mikloškovi rozhodnutie miestneho úradu, národného výboru
v prvom bratislavskom obvode - manifestácia sa zakazuje. Dôvod? Organizátori vraj nedokážu
zabezpečiť verejný poriadok. Mikloško sa proti rozhodnutiu odvolal 21. marca na celomestský národný
výbor (vtedajšiu bratislavskú radnicu), ale o tri dni nato, v predvečer manifestácie, bolo jeho odvolanie
oficiálne zamietnuté.
Bezpečnostné zložky zásah nezvládli aj preto, že dvadsať rokov predtým nemali s podobnou
pouličnou demonštráciou žiadnu skúsenosť. Autor - Z publikácie Ján Šimulčík: Čas svitania
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Úrady zrejme predpokladali, že to organizátorov akcie neodradí od ich úmyslu a už prijímali rozsiahle
bezpečnostné opatrenia. Ako keby sa na Slovensku pripravoval pokus o štátny puč. Dochovali sa o tom
archívne dokumenty, ktoré zhromaždil Ústav pamäti národa.
Už 14. marca požiadal bratislavský policajný šéf federálneho ministra vnútra o súhlas na vyhlásenie
mimoriadnej bezpečnostnej akcie. Mala trvať od predpoludnia do polnoci 25. marca. A jej
účel? - "zamedzenie pripravovanej demonštrácie". Súhlas na druhý deň dostal, a tak 16. marca požiadal
námestníka slovenského ministra vnútra o poskytnutie "síl a prostriedkov" na akciu, konkrétne: 100
príslušníkov pohotovostného útvaru s výzbrojou a výstrojom, 2 autobusy, 2 vodné delá s obsluhou, 3
obrnené transportéry s obsluhou, 3 eskortné vozidlá. A ešte do zálohy (keby nestačili pôvodné sily): 50
policajtov, 1 autobus a 1 vodné dielo.
Videli sme, ako organizátorov protestov Za slušné Slovensko prijal pred niekoľkými dňami prezident
republiky a verejne im vyslovuje uznanie. Vtedy, v utorok 22. marca 1988 si však mestský prokurátor v
Bratislave predvolal 40-ročného Františka Mikloška, aby mu oznámil: "Prípravou tohto zhromaždenia
beriete účasť na skupinových akciách, ktoré narúšajú verejný poriadok a sú spojené s nerešpektovaním
požiadaviek predstaviteľov štátnej moci." Potom mu prečítal vetu z paragrafu 2 zákona o prokuratúre. Z
nej vyplynulo, že v prípade "pokračovania činnosti" sa Mikloško vystavuje "nebezpečenstvu trestného
stíhania".
Predvolaný do záznamu z tohto pohovoru uviedol, že nevidí právne opodstatnenie uvedenej výstrahy
vníma ju, naopak, ako niečo protiprávne. Ráno 25. marca polícia niekoľkých organizátorov akcie, medzi
nimi Mikloška, zaistila, vypočúvala a zadržiavala až do skončenia sviečkovej manifestácie.
Teraz trocha odbočíme a prenesieme sa až do ďalekej Kanady.
"Bomba" v čokoláde Milka
Nielen dnes, aj vtedy mali a majú pokojné protesty na Slovensku svoj medzinárodný rozmer. S
nápadom zorganizovať tiché zhromaždenie so sviečkami prišiel ešte v septembri 1987 emigrant,
hokejová legenda a v tom čase už aj podpredseda Svetového kongresu Slovákov (SKS) Marián Šťastný.
Čo to bolo za kongres? Ideológovia a propagandisti ČSSR považovali SKS za "reakčnú" organizáciu.
Encyklopédia Slovenska, vydaná v Bratislave v roku 1981, charakterizuje SKS dokonca takto: "Je
najmilitantnejšou protikomunistickou a protičeskoslovenskou organizáciou slovenskej emigrácie. Plní
funkciu poslušného nástroja antikomunistických centrál v USA v boji proti ČSSR a jej spojeneckým
zväzkom." Jej činnosť a kontakty na Slovensko boli preto pod drobnohľadom československej
kontrarozviedky a tajnej polície.
Na čele SKS dlhé roky stál jeho zakladateľ Štefan B. Roman, rodák z Veľkého Ruskova pri Trebišove,
ktorý v Kanade nesmierne zbohatol a vlastnil tam uránové bane. Autori encyklopedického hesla sa svojím
spôsobom ani veľmi nemýlili, lebo ako tvrdí dnes už 103-ročný Imrich Kružliak, ktorý zakladateľa SKS
poznal zblízka, "Romanovým snom bol pád komunistickej totality a samostatné demokratické Slovensko".
Pochopiteľne, z pohľadu predstaviteľov vtedajšieho režimu bol Roman nepriateľ číslo jeden, možno ešte
horší ako je pre dnešných strážcov štátnej suverenity u nás alebo v Maďarsku americký miliardár George
Soros.
Ale poďme ďalej, Šťastný zoznámil so svojím plánom najprv Romana. "Mal som predstavu sviečkovej
manifestácie, kde by sa ľudia pokojne modlili a zhromaždili pred SND na Hviezdoslavovom námestí bez
toho, aby to bolo násilné," spomínal po rokoch. V decembri 1987 poslal zo Švajčiarska, kde vtedy pôsobil
v hokejovom klube HC Sierra, tajne list na Slovensko, v ktorom rozviedol tento plán. Protestné
zhromaždenia za dodržiavanie náboženských práv a slobôd v Československu sa mali konať aj pred
zastupiteľskými úradmi ČSSR vo svete.
Dnes sa informácie o prípravách protestných akcií s pokynmi ich organizátorov a koordinátorov šíria
sociálnymi sieťami cez internet on-line takmer bez obmedzení po celom svete. Vtedy Šťastného list
zabalený v obale čokolády Milka musela prepašovať na Slovensko jeho svokra, ktorú púšťali do Kanady i
do Švajčiarska, a pri návrate do vlasti ako dôchodkyňu až tak prísne nekontrolovali. List odovzdala v
Bratislave svojmu synovi a ten zase Jánovi Čarnogurskému, ktorý podobne ako Mikloško bol aktivistom
tzv. tajnej cirkvi na Slovensku, jej laického apoštolátu. Čo to bolo za organizáciu?
Tvorili ju duchovní katolíckej cirkvi, ktorí nedostali štátny súhlas na výkon kňazského povolania, tajne
vysvätení kňazi a veriaci laici. Vytvárali krúžky, tajne sa schádzali po bytoch, spolu študovali náboženskú
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literatúru a aj sami, často na kolene, vydávali a rozširovali rôzne samizdatové texty. Pilierom tohto
spoločenstva bol Ján Chryzostom Korec, tajne vysvätený za biskupa ešte v roku 1951, neskôr dvanásť
rokov väznený a po návrate na slobodu zamestnaný v rôznych robotníckych povolaniach (preto ho volali
"biskup v montérkach"). Prvú tajnú vysviacku vykonal už v roku 1953 a do roku 1976, keď musel prestať s
tajným vysväcovaním kňazov, ich bolo okolo 120.
Ako píše Marián Gavenda v Korcovej biografii Nekonečné horizonty, vysviacky prebiehali za prísnej
konšpirácie niekde v byte, pri hudbe z tranzistora, čo bolo opatrenie proti odpočúvaniam ŠtB. Svätení
nepoznali meno kňaza a o vysviacke smeli povedať len svojmu predstavenému a spovedníkovi.
Režim preto zaraďoval tajnú cirkev medzi "nelegálne cirkevné štruktúry" (kam patrili aj zakázané
sekty) a jej členov prenasledoval. Od činnosti tajnej cirkvi sa však dištancovala aj značná časť
katolíckeho duchovenstva, vrátané cirkevných hodnostárov, ktorí voči štátu zachovávali lojalitu a s jeho
orgánmi spolupracovali. Spravidla patrili do združenia Pacem in terris.
Sviečková manifestácia bola vyvrcholením činnosti tajnej cirkvi na Slovensku. Rozhodlo sa o nej na
porade 6. marca 1988 v Bratislave. "Stačilo by mlčky postáť so zapálenými sviečkami pol hodiny na
námestí," povedal Mikloško. Oči všetkých prítomných sa potom upreli na Rudolfa Fibyho, predstaveného
spoločenstva Fatima. Čo povie on? "Sviečku a chuť mám." Tým bolo rozhodnuté a už sa len diskutovalo,
ako na to. Podľa Mikloška bez aktívneho podielu Fatimy, spoločenstva laických veriacich, by sa
manifestácia zrejme ani nekonala.
Kto bol Fiby? Vedec matematik, v roku 1978 tajne vysvätený za kňaza. V období, o ktorom je reč,
pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV, kde do roku 1983 pôsobil aj František Mikloško. Fiby sa
zaoberal výskumom umelej inteligencie a bol aj výkonným redaktorom časopisu Computers and Artificial
Intelligence. Nuž a okrem toho šéfoval samizdatovému časopisu Náboženstvo a súčasnosť a koordinoval
širokú sieť činností tajnej cirkvi. Zomrel pred štyrmi rokmi v Košiciach.
Úloha takých ľudí ako Fiby výrazne vzrástla najmä v záverečnej fáze príprav na manifestáciu po tom,
čo polícia začala zatýkať jej hlavných organizátorov. Ráno 25. marca izolovali nielen Mikloška, ale aj
Čarnogurského a Vladimíra Jukla. Večer zaistili biskupa Korca a Silvestra Krčméryho strážili príslušníci
ŠtB uňho doma...
"Tu Azbuka: Pozor, už horia sviečky!"
O chystanej manifestácii sa dlho nesmeli ani slovom zmieniť domáce médiá. Verejnosť sa o nej však
mohla dozvedieť z vysielania Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky a Rádia Vatikán, ktoré informovali aj o
Mikloškovom oznámení akcie miestnym úradom. Zároveň aktivisti tajnej cirkvi dávali o pripravovanej
manifestácii vedieť prostredníctvom po domácky vyrobených letákov. Keď štátnej moci začalo byť jasné,
že organizátorov neodradil ani zákaz akcie, spustila proti nej mediálnu kampaň. V televízii vystúpil
hovorca združenia Pacem in terris kňaz Štefan Zárecký: chystanú manifestáciu označil za "nekatolícku" a
združenie sa od nej dištancovalo.
S blížiacim sa 25. marcom sa posilňovali bezpečnostné opatrenia. Bola vyhlásená pohotovosť
policajných útvarov v Bratislave i v jej okolí, do mimoriadnej akcie vnútro nakoniec zahrnulo takmer tisíc
uniformovaných i tajných policajtov. Vedenia vysokých škôl v hlavnom meste dostali pokyn, aby
mimobratislavským študentom odporúčali odísť na víkend z Bratislavy a ostatných dôrazne varovali pred
účasťou na manifestácii.
Takáto rozsiahla bezpečnostná akcia nemohla nemať politické zabezpečenie. Už 15. a potom i 22.
marca o nej rokovalo Predsedníctvo ÚV KSS. Zriadilo politickú komisiu na čele s členom vedenia strany
Gejzom Šlapkom, ktorá mala dohliadať na priebeh manifestácie, na zásah policajných zložiek a urobiť
závery.
Ráno 25. marca skončili viacerí organizátori manifestácie na policajnej stanici. Čo nasledovalo? "Boli
sme pripravení na takúto možnosť a veci vzal do rúk takpovediac krízový manažment," spomínal v našom
rozhovore pred desiatimi rokmi Július Brocka. "Dohodli sme sa, že už nebudeme na námestí len stáť so
zapálenými sviečkami a mlčať, ale modliť sa ruženec." Budúci poslanec a minister za KDH pracoval v
roku 1988 v trnavskom Stavoprojekte a zároveň bol aktivistom laického apoštolátu. Práve on, spolu s
tajne vysväteným kňazom Františkom Vikartovským zastúpili zaistených organizátorov.
Zatiaľ druhá strana sa v deň D správala buď ťažkopádne, alebo horúčkovito množila chyby. Už v
dopoludňajších hodinách prechádzali ulicami Bratislavy obrnené transportéry, aby demonštrovali silu
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štátnej moci. Mali zastrašiť prípadných demonštrantov. Okolo 16. hodiny začali vozidlá technických
služieb v priestore Hviezdoslavovho námestia kropiť ulice vodou, hoci pršalo.
Dopravná polícia medzitým zastavovala na prístupových cestách do Bratislavy zájazdové autobusy.
Pod zámienkou mimoriadnych technických kontrol zadržiavala účastníkov manifestácie, prichádzajúcich z
vidieka. Všetkých však nezadržala. Po 17. hodine sa na Hviezdoslavovom námestí pred budovou divadla
zhromaždilo okolo 3 500 veriacich, ďalšie dve až tri tisícky podľa odhadov stáli v bočných uličkách.
O 18. hodine zaspievali ľudia na námestí štátnu hymnu, po nej pápežskú, začali sa modliť ruženec a
postupne si zapaľovali sviečky. "Počítali sme s účasťou dvadsiatich až tridsiatich ľudí, samých aktivistov,
o tisícovej manifestácii sme si nedovolili ani snívať," priznal sa nám pred desiatimi rokmi Rudolf Fiby.
Až komicky dnes pôsobia nahrávky rádiokomunikácie policajtov v okolí námestia. Aspoň malá ukážka:
"Gama 4, tu Gama 4: Zabezpeč prehradenie medzi kostolom a Hviezdoslavovým námestím, aby sa tie
dve skupiny nespojili!"
"Tu Azbuka, Azbuka 13: Hviezdoslavák je skoro zaplnený. Na tejto strane stojí strašne veľa ľudí a z
kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami."
Politická komisia sledovala dianie na námestí z okien 4. poschodia hotela Carlton. Po neuposlúchnutí
výzvy veliteľa zásahu, aby sa dav rozišiel, lebo akcia nie je úradmi povolená, vydala komisia, v ktorej boli
aj minister vnútra a šéf ŠtB, pokyn rozohnať zhromaždenie. "To už uplynula polhodina a my sme sa
začali rozchádzať, keď proti nám zasiahli obuškami a mlátili kdekoho hlava-nehlava," spomína Brocka.
Polícia nasadila vodné delá, špeciálne jednotky použili pri rozháňaní aj slzotvorný plyn zo sprejov.
Autá VB odvážali prvých zatknutých. Študenta Mariána Hužoviča z Trnavy zadržali na autobusovej
zástavke pri obchodnom dome Prior. Tam videl, ako dvaja policajti mlátia staršieho muža, nevydržal a
zamiešal sa. "Prečo ho bijete?" Tým odpútal ich pozornosť a o chvíľu už sedel v "zelenom antone".
A tu je svedectvo vtedy 30-ročného Júliusa Puka: "Tri osobné vozidlá VB urobili nájazd medzi ľuďmi
asi tým spôsobom: brzda - plyn. Auto ma zrazilo tým spôsobom, že som preletel cez prednú kapotu.
Ležal som na zemi, keď vyskočili dvaja príslušníci a začali ma ťahať do auta."
Karol Nagy sa dozvedel o manifestácii z vysielania Hlasu Ameriky alebo Slobodnej Európy.
"Povedal som si, že prispejem svojou troškou do mlyna a rozmnožil som na kancelárskom papieri 28.
článok vtedajšej Ústavy ČSSR o zhromažďovacom práve občanov," spomína inžinier stavbár. Letáky s
týmto zdanlivo nevinným obsahom rozdával potom na Hviezdoslavovom námestí. Zrazu k nemu pristúpili
dvaja policajti, vraj čo to rozdáva. Keď odpovedal, jeden z nich mu povedal, "aby išiel do ri... s ústavou" a
už ho viedli k skriňovej avii, kde mali ďalších zadržaných.
Takto policajne predviedli 126 účastníkov zhromaždenia, viacerí boli zranení, proti sedemnástim sa
začalo trestné stíhanie. "Bola to hysterická reakcia na krotkú manifestáciu prevažne veriacich, ktorí sú už
z princípu proti akémukoľvek násiliu," myslí si Brocka.
Víťaz môže byť aj veľkorysý
Už 28. marca 1988 podal náčelník mestskej a krajskej správy Verejnej bezpečnosti Štefan Mikula
hlásenie o zásahu proti "demonštrácii" na Hviezdoslavovom námestí. Samozrejme, obhajoval spôsob
policajného zákroku a odvolával sa na súhlas politickej komisie, ale zaujímavá je jeho štatistika o
sociálnom zložení predvedených osôb. Zreteľne medzi nimi prevažovali robotníci (69), bolo ich dvakrát
viac ako "osôb pracujúcej inteligencie". Zranená bola údajne len jedna z predvedených osôb, zato "až"
dvaja policajti.
Neprimeranosť zásahu bola viac ako zrejmá. Predsa sa len písal 25. marec 1988 a napríklad v
Moskve by sa vtedy už niečo podobné nemohlo udiať, nehovoriac o Varšave či Budapešti. Takmer 500
účastníkov verejného protestu sa v máji 1987 zhromaždilo na Manéžnom námestí v blízkosti Kremľa. Ale
nikto nikoho nerozháňal, naopak, vyslaných delegátov prijal Boris Jeľcin (v tom čase ešte šéf mestskej
organizácie strany) a pokojne sa s nimi porozprával. Od začiatku roku 1988 Gorbačovova administratíva
viedla intenzívny dialóg aj s hodnostármi najväčšej cirkvi v krajine - ruskej pravoslávnej.
Ale policajne zasiahnuť proti pokojnému zhromaždeniu veriacich sa dovtedy neodvážili ani v Čechách
či na Morave. Veď na velehradskej púti v roku 1985 - zúčastnilo sa jej aj množstvo ľudí zo
Slovenska - vypískalo zhromaždenie prítomných predstaviteľov štátu vrátane vystupujúceho českého
ministra kultúry, a polícia napriek tomu nezakročila.
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Rozprášením pokojnej demonštrácie predbehla Bratislava dokonca Prahu. Palachov týždeň s
kladením vencov na Václavskom námestí a s tvrdým zákrokom tamojšej polície sa udial až o deväť
mesiacov neskôr...
Určité vysvetlenie, nie však ospravedlnenie, zásahu na Hviezdoslavovom námestí možno hľadať v
tom, že išlo o prvú pouličnú demonštráciu svojho druhu na Slovensku za 20 rokov, s čím bezpečnostné
zložky nemali žiadne skúsenosti. "Nemalo to nič spoločné s profesionálnou prácou príslušníkov Verejnej
bezpečnosti," spomína Ivan Knotek, ktorý v októbri 1988 nastúpil na post slovenského premiéra (po
Petrovi Colotkovi, ktorý odišiel do diplomatických služieb). Podľa neho "stačilo včas uzavrieť
Hviezdoslavovo námestie, nie až o 17.15 hod., a nebol by potrebný nijaký policajný zásah".
V KSS už len jej najstarší, predvojnoví členovia si vedeli predstaviť, ako vyzerá politický boj s
opozíciou v praxi. Prevažná väčšina funkcionárov štátostrany sa pre demokratický dialóg s oponentmi
vôbec nehodila, chýbala im sila argumentov. (Napokon, po celé desaťročia im stačilo argumentovať
silou.)
Pritom režim sa najviac obával zblíženia "nelegálnych náboženských štruktúr" s politickou opozíciou.
Sviečková demonštrácia takéto spojenie predstavovala už aj tým, že okrem veriacich sa na nej zúčastnili
príslušníci ekologického hnutia, chartisti a ďalší disidenti.
Ale ako reagovali na sviečkovú manifestáciu slovenské médiá? Kým dnes informujú o protestných
zhromaždeniach v priamom prenose (a sú spravidla na strane ich účastníkov), vtedy zaryto mlčali, a to
nielen v piatok večer, ale aj v sobotu a nedeľu. Až v pondelok priniesli noviny prvé informácie - ani nie tak
správy ako komentáre, pričom nepodpísané - s propagandistickými frázami typu "provokačná akcia
nelegálnych štruktúr", "v koordinácii so zahraničnými diverznými centrálami", "pokus zneužiť náboženské
cítenie našich občanov na politické ciele"...
Zato už na druhý deň, v sobotu 26. marca, písali o manifestácii svetové denníky. Informácie mali
vďaka pohotovosti F. Vikartovského, ktorý ich posielal Antonovi Hlinkovi do Slobodnej Európy, a ten to
šíril ďalej už večer 25. marca. Samizdatový časopis Fragment K neskôr napísal, že manifestácia
preslávila Bratislavu vo svete viac ako "desať hudobných festivalov".
Politické vedenie štátu pochopilo, že treba zaradiť spiatočku. Pri návšteve kardinála Jozefu Tomku na
Slovensku - prišiel na pohreb matky - prijal vysokého predstaviteľa Vatikánu minister kultúry Pavel Koyš.
Rokovali aj o dlho neriešenej otázke obsadenia voľných biskupských postov a miesta arcibiskupa
metropolitu.
Kým ešte začiatkom apríla 1988 Predsedníctvo ÚV KSČ schválilo policajný zásah v Bratislave, už o
niekoľko mesiacov začalo postoj o meniť. Zrejme aj preto, že v Moskve sa medzitým ešte viac "oteplilo".
Prezident ČSSR Gustáv Husák rozhodol o amnestii obvinených za účasť na sviečkovej manifestácii.
Mimochodom, Karol Nagy ju ako jediný odmietol, ale v odvolávacom konaní ho odsúdili iba na
podmienečný trest.
"Pokánie" otrasenej moci však prichádzalo oneskorene a len potvrdilo slabosť, ba schátranosť
odchádzajúceho režimu. "Sviečková manifestácia prebudila záujem o veci verejné u mnohých ľudí a v
tomto zmysle bola predohrou blížiaceho sa historického zlomu," tvrdí Brocka. Niečo podobné si myslí
historik Ivan Kamenec: "Táto manifestácia bola jedným z predstupňov, smerujúcich k zásadným
spoločenským zmenám, ktoré začali u nás prebiehať takmer o dva roky neskôr."
Keď už bolo po všetkom a režim padol, vlastne zrútil sa do seba, prebehlo vyšetrovanie organizátorov
i vykonávateľov zásahu proti sviečkovej demonštrácii. Všetci vrátane členov politickej komisie tvrdili, že
so zásahom nesúhlasili alebo, dokonca, že s ním nemali nič spoločné.
Niektorí kritizovali neprofesionálny postup bezpečnostných zložiek, ďalší sa odvolávali na celoštátne
centrum. "Bola to ostro sledovaná záležitosť predovšetkým z Prahy, kde bol eminentný záujem, aby sa to
neuskutočnilo," vypovedal o manifestácii Ladislav Sadovský. Jeho oddelenie na ÚV KSS zodpovedalo za
činnosť bezpečnostných orgánov na Slovensku.
Vyšetrovanie však ukázalo, že v skutočnosti bol zreteľne proti zásahu jediný človek z "pozorovateľov"
v Carltone - vtedajší minister kultúry Miroslav Válek. Nakoniec odsúdili len jedného policajného
dôstojníka, ale aj pre toho vymohli Čarnogurský s Mikloškom u prezidenta Václava Havla milosť. Ako
predstavitelia víťaznej strany sa k bývalým protivníkom zachovali veľkoryso.
Čo bola veľká chyba, myslia si pravdepodobne tí, čo dnes volajú po dokončení revolúcie. To by sa
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však už asi nemohla nazývať nežnou.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/463559-vodnymi-delami-proti-svieckam/?utm_source=pr
avda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

421. A. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne
vyznamenanie
(26.03.2018; www.dobrenoviny.sk; , 12:30, s. -; TASR)

Joachim Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie.
Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) odovzdal štátne vyznamenanie Rádu Bieleho Dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy a všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou
republikou bývalému prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Joachimovi Gauckovi (vľavo). V
Bratislave 26. marca 2018. - Foto: TASR Marko Erd
Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému
nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou
republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/128026/a-kiska-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-statne-vyznamen
anie
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

422. 16:15; Keď človek tak počúva všetkých tých cirkevní...
(26.03.2018; www.dennikn.sk; , 16:15, s. -; Minúta po minúte)

Keď človek tak počúva všetkých tých cirkevníkov, vašečkov, čarnogurských alebo mikloškov, ako
spomínajú na svoju Sviečkovú manifestáciu, nemôže sa ubrániť dojmu, že úplne takto to oni veru
nechceli. Nová Cynická obluda.
https://dennikn.sk/minuta/1076978/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

423. Biskupi pozvali kotlebovcov, prezident neprišiel a toto zaznelo: Urazil
cirkev. Napadlo niekomu spýtať sa Kisku, čo robil počas Sviečkovej
manifestácie on?
(26.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 10:20, s. -; top)

Postoj prezidenta Andreja Kisku voči poslancom ĽSNS je odmietavý od chvíle, keď sa strana Mariana
Kotlebu dostala do parlamentu. V nedeľu (25. 3.) Kiska zrušil účasť na koncerte po spomienke na
Sviečkovú manifestáciu, pretože Konferencia biskupov Slovenska na akciu pozvala aj poslancov ĽSNS.
Prezidentov krok vyvolal medzi slovenskými politikmi rozporuplné reakcie.
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Foto: TASR
Popis: prezident Andrej Kiska
Poslanec ĽSNS Milan Uhrík sa ešte v nedeľu vyjadril aj na sociálnej sieti, kde pripomenul, že Andrej
Kiska neprišiel na koncert po spomienke na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988 preto, že medzi
pozvanými boli aj kotlebovci.
"Andrej Kiska sa znovu ukázal ako skutočný politický extrémista. Tak rád rozpráva o tolerancii, ale
sám jej nie je schopný ani na oficiálnych akciách. Tak rád poúča ostatných o porozumení, ale sám
nerešpektuje nikoho okrem svojich podporovateľov. Dokonca ani legitímne zvolených poslancov NR SR.
Pripomínam, že my sme jeho účasť na spomienkovej akcii tolerovali. Je smutné, že na čele štátu stojí
práve takýto človek," píše Uhrík.
O zrušenej účasti prezidenta Andreja Kisku na koncerte pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie sme viac písali TU.
Saskársky poslanec Peter Osuský (SaS) odpovedal na pozvanie Konferencia biskupov Slovenska
(KBS) rovnako odmietavo ako prezident.
"Niektoré pozvania nepotešia... So smútkom som prijal informáciu, že na pripomienku svetlého
momentu v dejinách totality sa dostalo pozvania i tým, ktorí nosia v srdci i mysliach nenávisť a lásku k inej
totalite," adresuje Osuský svoju nespokojnosť predsedovi KBS arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému.
Poslanec SaS dodáva, že vzhľadom na zmienenú skutočnosť sa nezúčastnil koncertu po pietnom
zhromaždení.
Osuský však nebol jediný, kto sa pozastavil nad tým, že pozvanie dostali aj poslanci ĽSNS. Odídenec
zo SaS poslanec Martin Poliačik informoval na sociálnej sieti, že keď sa dozvedel o účasti kotlebovcov na
spomienkovom koncerte, tak sa otočil pred Redutou, kde sa mal konať.
"Tešili sme sa na dnešný koncert a nezazlievam iným, že sa rozhodli sa ho zúčastniť. Pre nás však
bolo sláviť výročie Sviečkovej manifestácie po boku fašistických poslancov neprijateľné," napísal
Poliačik na Facebooku.
V komentároch pod svojím statusom Poliačik dodáva, že ľudí, ktorí sa z rovnakých dôvodov otočili
pred Redutou, bolo dosť. "Mnoho diplomatov, samozrejme, celá židovská obec," píše k neúčasti
poslanec, ktorý zo SaS odišiel do mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko.
Kým liberálni poslanci zostali pobúrení účasťou kotlebovcov na koncerte k výročiu Sviečkovej
manifestácie, poslanec Smeru Ľuboš Blaha sa pýta, čo robil Andrej Kiska, keď ľudia pred tridsiatimi
rokmi stáli v uliciach so sviečkami v rukách, aby dali nenásilným spôsobom najavo svoj názor.
"Keď sa tu už v tento pamätný deň dnes všetci pretekajú, kto je väčší antikomunista, napadlo niekomu
spýtať sa Kisku, čo robil počas Sviečkovej manifestácie v 1988? Dovolím si hádať, že ako syn ťažkého
komunistu a ako funkcionár Socialistického zväzu mládeže tam náš milý súdruženko, kádrová rezerva
strany, buditeľ socialistického rána, nestál so sviečkou na Hviezdoslavku ponorený v modlitbách. Niežeby
som mu to zazlieval, ale načo sa to dnes hrá? To mu fakt niekto na Slovensku verí, že práve on je ten
symbol odporu proti bývalému režimu a, povedzme, Čarnogurský je ruský agent, ktorý bol vlastne vždy
skrytý komunista? To fakt práve Kiska ide moralizovať o demokracii? Prepáčte, mne je to v zásade jedno,
ale to sa ozajstným disidentom z marca 1988 nedvíha žalúdok z takéhoto pokrytectva?!" kladie si Blaha
otázky na svojom facebookovom profile.
František Šebej (Most-Híd), ktorý po obmene vlády položil svoj poslanecký mandát, si kladie otázku, v
akej krajine to žijeme.
"Konferencia biskupov Slovenska pozvala na koncert na pripomienku Sviečkovej demonštrácie
kotlebovcov. A skladba Mariána Vargu sa nesmie hrať v Dóme sv. Martina, Marián im prekáža, Kotleba
im neprekáža. Pripomínam tiež, 25. marca (dnes) 1942 odišiel z Popradu prvý transport židovských
dievčat do Osvienčimu," pripomína Šebej v statuse na sociálnej sieti.
V trochu inom duchu sa vyjadril spoluzakladateľ KDH Vladimír Palko. Zrušením účasti na koncerte k
tridsiatemu výročiu Sviečkovej manifestácie sa prezident podľa exministra vnútra presunul od
kritizovania kotlebovcov ku kritike Konferencie biskupov Slovenska, ktorá organizovala koncert a
rozposielala pozvánky všetkým poslancom tak, ako je zvykom.
"Každý, kto pozornejšie sleduje politiku, vidí, že názor prezidenta na Mariana Kotlebu sa v zásade
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nelíši od názoru predstaviteľov katolíckej cirkvi na Kotlebu. A cirkev tiež dala viackrát najavo tento svoj
názor. Mieru dávania najavo tohto názoru si však má každý určovať sám. Nemal by ho pre všetkých
ostatných určovať pán prezident," myslí si Palko.
Nad krokom prezidenta sa pozastavuje aj bývalý slovenský diplomat a politik KDH Jozef Mikloško.
"Prezident Kiska neprišiel na koncert usporiadaný KBS. Urazil tým Nemecko, exprezidenta Gaucka, KBS
a aj cirkev. To sa nerobí. KBS koncert dlho pripravovala a veľa ľudí neprišlo," píše Mikloško na sociálnej
sieti.
"V rade pre diplomatov bolo prázdno. Videl som iba veľvyslankyňu ČR a zástupcu Ruska. Veľvyslanci
ignorovali túto slávnosť, uvidíme, ktorí budú ignorovať pochod Pride?" kladie si Mikloško otázku.
Konferencia biskupov Slovenska v reakcii uviedla, že cirkev nie je politická organizácia a ak pozýva
verejných predstaviteľov na podujatia, ktoré organizuje, tak nerobí politiku.
autor: top
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Biskupi-pozvali-kotlebovcov-prezident-neprisiel-a-toto-zazn
elo-Urazil-cirkev-Napadlo-niekomu-spytat-sa-Kisku-co-robil-pocas-Svieckovej-manifestacie-on-299124
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

424. 30. výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 06.00; por. 2/3; R / -)

Redaktor:
"Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident Andrej Kiska, ktorý si včera večer pripomenul 30. výročie položením vencov k pamätníku tejto
udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády, parlamentu či cirkví. Pred
30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa."
Andrej Kiska, prezident SR:
"Proti nim zasiahla brutálna sila. Brutálna sila, použitím obuškov, vodných diel, áut, všetkého násilia,
ukázala, aká arogancia moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo."
Redaktor:
"Kiska dodal, že je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí nespokojnosť s
aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko. V bratislavskej Redute sa neskôr
večer konal aj slávnostný koncert pri príležitosti výročia sviečkovej manifestácie. Prezident Kiska sa ho
však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na toto podujatie."
Andrej Kiska:
"Zlo musíme vedieť pomenovať, zlo nesmieme legitimizovať, a zlu sa musíme vedieť postaviť."
Redaktor:
"Kiska pokračoval, že už po parlamentných voľbách vyhlásil, že si nikdy nesadne za jeden stôl s
človekom a nebude sa zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že Slovenské národné
povstanie je najčernejší deň našej histórie."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

425. Kiska si pripomenul výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 07.00; por. 3/3; R / -)

Redaktor:
"Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to
prezident Andrej Kiska, ktorý si včera večer pripomenul 30. výročie položením vencov k pamätníku tejto
udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády, parlamentu či cirkví. Pred
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30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa."
Andrej Kiska, prezident SR:
"Proti nim zasiahla brutálna sila. Brutálna sila, použitím obuškov, vodných diel, áut, všetkého násilia,
ukázala, aká arogancia moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo."
Redaktor:
"Kiska dodal, že je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí nespokojnosť s
aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

426. Oslavy 30. výročia sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 3/16; Zoltán Rácz /
Anna Šípošová)

Anna Šípošová, moderátorka:
"30. výročie sviečkovej manifestácie si položením vencov k pamätníku tejto udalosti v centre
Bratislavy pripomenul prezident Andrej Kiska spolu s bývalým nemeckým prezidentom Joachimom
Gauckom. Udalosť si uctili aj vtedajší organizátori a priami účastníci protestu."
Zoltán Rácz, redaktor:
"Prezident Andrej Kiska označil sviečkovú manifestáciu za jeden z najúžasnejších okamihov histórie
Slovenska. Vyzdvihol odvahu tisícov ľudí v čase neslobody."
Andrej Kiska, prezident SR:
"Určite mali aj strach, ale ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia
vedia postaviť a vedia ukázať nesúhlas s danou dobou."
Zoltán Rácz:
"Osobnú odvahu jednotlivcov, ktorí pred tridsiatimi rokmi prišli na Hviezdoslavovo námestie a prispeli
tak k nástupu demokracie, ocenil aj bývalý nemecký prezident Joachim Gauck. Upozornil, že demokraciu
neohrozujú len extrémisti či fanatici, ale aj útok na nezávislosť médií či nezáujem občanov o veci
verejné."
Joachim Gauck, bývalý nemecký prezident:
"Či a ako dobre funguje demokracia, to závisí vždy aj od každého jednotlivca. Tu v Bratislave ste to v
uplynulých dňoch zažili, keď tisíce ľudí vyšli do ulíc a volali - chceme slušné Slovensko."
Zoltán Rácz:
"Po ceremónii organizovala Konferencia biskupov Slovenska slávnostný koncert. Prezident Andrej
Kiska účasť na ňom pre pozvanie aj Kotlebovej ĽSNS odmietol."
Andrej Kiska:
"Zlo musíme vedieť pomenovať, zlo nesmieme legitimizovať, zlu sa musíme vedieť postaviť."
Zoltán Rácz:
"Biskupi reagujú, že nie sú politickou organizáciou a že štandardne pozývajú zástupcov všetkých strán
zvolených do parlamentu. Hovorca KBS Martin Kramara."
Martin Kramara, hovorca KBS:
"Nerobíme politiku nerozdeľujeme toho pozvať, toho nepozvať. Pán prezident bol pozvaný, aby
hovoril, tí ostatní boli pozvaní, aby počúvali."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

427. Kiska odmietol účasť na spomienkovom koncerte
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Fun; Headliny; 08.00; por. 2/3; R / -)
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Redaktor:
"Prezident Andrej Kiska odmietol účasť na spomienkovom koncerte k výročiu sviečkovej
demonštrácie, pretože naň boli pozvaní aj kotlebovci. Sviečková manifestácia je jedným z
najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to prezident Andrej Kiska, ktorý si včera večer
pripomenul 30. výročie položením vencov k pamätníku tejto udalosti. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj
zástupcovia vlády, parlamentu či cirkví. V bratislavskej Redute sa neskôr večer konal aj slávnostný
koncert. Prezident Kiska sa ho však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na toto podujatie."
Andrej Kiska:
"Zlo musíme vedieť pomenovať, zlo nesmieme legitimizovať, a zlu sa musíme vedieť postaviť."
Redaktor:
"Kiska dodal, že už po parlamentných voľbách vyhlásil, že si nikdy nesadne za jeden stôl s človekom a
nebude sa zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že Slovenské národné povstanie
je najčernejší deň našej histórie."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

428. Rad Bieleho dvojkríža I. triedy pre Gaucka
(26.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 16:00; por. 6/16; Jana Majeská / Jana Majeská)

Jana Majeská, moderátorka:
"Slovenský prezident Andrej Kiska odovzdal štátne vyznamenanie bývalému nemeckému prezidentovi
Joachimovi Gauckovi, ten si za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Spolkovou
republikou Nemecko a Slovenskou republikou prevzal Rad Bieleho dvojkríža I. triedy. Joachim Gauck
pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu pri príležitosti osláv tridsiateho výročia Sviečkovej
manifestácie."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

429. Spomienka venovaná sviečkovej manifestácii
(26.03.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 11/21; Pavol Hudák / Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka:
"Prezident Andrej Kiska sa včera nezúčastnil na slávnostnom koncerte v Redute pri príležitosti
tridsiateho výročia sviečkovej manifestácie. Ako dôvod uviedol to, že Konferencia biskupov Slovenska
pozvala na koncert aj poslancov z Ľudovej strany Naše Slovensko. KBS rozhodnutie prezidenta
rešpektuje a svoje konanie obhajuje tým, že pozývali zástupcov všetkých politických strán, zvolených do
parlamentu. Prezident sa zúčastnil len na slávnostnej konferencií a na spomienkovom podujatí na
Hviezdoslavovom námestí. Nahrával Pavol Hudák."
Pavol Hudák, redaktor:
"Prezident Andrej Kiska odôvodnil svoje rozhodnutie neísť na koncert tým, že nebude na jednom
podujatí s človekom, ktorý Slovenské národné povstanie označil za najčernejší deň našej histórie."
Andrej Kiska, prezident SR:
"Povedal som, že sa nebudem zúčastňovať udalostí, kde bude človek, ktorý by chcel dostať našu
krajinu z Európskej únie, ktorý by chcel nanovo vybudovať hranice a spraviť z našej úžasnej krajiny jeden
xenofóbny nenávistný štát."
Pavol Hudák:
"Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara reagoval, že cirkev nie je politická
organizácia a štandardne pozývajú všetky strany, zvolené do parlamentu."
Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska:
"Posolstvom tohto podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné
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odsúdenie každej totality. Pána prezidenta sme pozvali, aby hovoril. Poslancov sme pozvali, aby
počúvali. Je nám veľmi ľúto, že svoju účasť odriekol."
Pavol Hudák:
"Koncertu v Redute predchádzala slávnostná konferencia ako zaobchádzame s našou slobodou.
Osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženské slobody Ján Figeľ poukázal, že náboženská sloboda
je len v jednej štvrtine všetkých krajín."
Ján Figeľ, osobitný vyslanec Európskej únie pre náboženské slobody:
"Mne naozaj chýba hlas vlády a parlamentu v posledných rokoch, kedy na Blízkom východe prebieha
genocída kresťanov, Jezídov a iných náboženských alebo etnických menšín."
Pavol Hudák:
"Jeden z organizátorov sviečkovej manifestácie František Mikloško v príhovore na spomienkovej
slávnosti pri pamätníku vyzdvihol odvahu dnešných mladých ľudí vzoprieť sa zlu."
František Mikloško, spoluorganizátor sviečkovej manifestácie:
"V čase, keď sa zdalo, že slovenská spoločnosť je unavená, gniavená, ozvali sa mladí ľudia a
zhromaždili na slovenských námestiach desaťtisíce ľudí. Aby spoločne zakričali ku všetkým, ktorí
znevažovali svoju moc - chceme slušné Slovensko."
Pavol Hudák:
"Na spomienke venovanej sviečkovej manifestácii sa zúčastnil aj bývalý nemecký prezident Joachim
Gauck, ktorý poukázal, že by sme si mali pripomínať aj to, aký veľký môže byť v spoločnosti strach."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

430. Kiska udelil Gauckovi vyznamenanie
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 5/18; - / Katrin Lengyelová, Jozef Dúbravský)

Redaktorka:
"Prezident Andrej Kiska udelil bývalému prezidentovi Nemeckej spolkovej republiky Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy. Dôvodom sú mimoriadne zásluhy o
všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckom a Slovenskou republikou. Exprezident navštívil Slovensko
pri príležitosti osláv 30. výročia sviečkovej manifestácie."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

431. Rad Bieleho dvojkríža I. triedy pre Gaucka
(26.03.2018; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/27; Janette Štefánková / Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka:
"Aj slovenský prezident Andrej Kiska odovzdal štátne vyznamenanie bývalému nemeckému
prezidentovi Joachimovi Galkovi, ten si za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi
Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou prevzal Rad Bieleho dvojkríža I. triedy. Joachim
Gauck pricestoval na Slovensko včera pri príležitosti osláv tridsiateho výročia Sviečkovej
manifestácie."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

432. Výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 3/3; Peter Bielik / Peter Bielik)

Peter Bielik, moderátor:
"To bola spomienka na spomienku, čo sa týka sviečkovej manifestácie, tak ako sme tieto udalosti
zaznamenali našou kamerou počas víkendu. Ja som veľmi rád, že k týmto udalostiam tu máme aj
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odborníka, našim hosťom je pán Peter Jašek z Ústavu pamäti národa. Vitajte u nás, dobrý večer."
Peter Jašek, Ústav pamäti národa:
"Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer prajem."
Peter Bielik:
"Pán Jašek, vyzerá to tak, že slovenské dejiny sa naozaj lámu počas takzvaných osmičkových rokov.
Dá sa aj sviečková manifestácia prirátať k tým zlomovým udalostiam takzvaných osmičkových rokov?"
Peter Jašek:
"No, ja si myslím, že určite áno. A teraz nemám na mysli iba taký ten chronologický sled tých
významných osmičkových dátumov, ktorý začal v podstate v dvadsiatom storočí už rokom 1918, a potom
pokračoval rokmi tridsaťosem, šesťdesiatosem, štyridsaťosem, nástup komunistického režimu, ale
samozrejme, aj svojim významom, pretože tu si treba uvedomiť, že pred Sviečkovou manifestáciou
tých devätnásť rokov bolo takých normalizačne šedivých, dalo by sa povedať, a naozaj boli veľmi
chudobné na významné udalosti. Veď si uvedomme, že posledná taká významná manifestácia proti
režimu sa tu odohrala v auguste 1969."
Peter Bielik:
"No ale boli tam aktivity niektoré, ktoré sa dosť výrazne viazali práve ku viere. Vieme o množstve ľudí,
desať tisícoch ľudí, ktorí prišli k Štefánikovej mohyle, vieme o tom, koľko ľudí sa zúčastnili na, zúčastnilo
na Velehrade a tak ďalej. Bolo to teda aj v súvislosti s tým, že tu sme mali málo organizovaných skupín, a
jednou z nich boli práve tí, ktorí sa pod značkou kresťanského kríža jednoducho dokázali spájať, dokázali
mať akú-takú väzbu a sieť kontaktov, ktorá toto celé umožnila?"
Peter Jašek:
"Tak samozrejme, bolo tu aktívne podhubie proti komunistickému režimu. Vy ste spomenuli tú tajnú
cirkev, ktorá bola jeho takou najvýznamnejšou zložkou, aj kvalitatívne, aj kvantitatívne najpočetnejšou, by
sa dalo povedať, pretože tá sieť aktivistov v podstate zahŕňala tisíce ľudí, ktorí sa zapájali či už do
vydávania samizdatov, alebo chodili aktívne na náboženské púte. Ale toto sa týka najmä druhej polovice
osemdesiatych rokov, kedy už predsa len sa zmenila aj tá geopolitická situácia. V Sovietskom zväze sa
dostal k moci Michail Gorbačov a jeho politická línia glasnosti a perestrojky určite ovplyvnila aj to, čo sa
vtedy dialo v Československu."
Peter Bielik:
"A máte dojem alebo máte pocit, že niečo podobné, lebo aj teraz máme osmičkový rok, to znamená,
vidíte nejaké paralely so súčasnosťou? Predsa len, aj v globálnej situácii, veľa vecí sa mení vo svete, ale
aj v tej našej."
Peter Jašek:
"Tak čo sa týka tej našej situácie, tak samozrejme, vždy viete nájsť nejaké paralely s historickými
udalosťami, ktoré sa stali v minulosti, a s tým, čo sa deje v súčasnosti. Samozrejme, môžeme spomenúť
nejaké významné občianske vzopätie, ale tu si treba uvedomiť aj určité rozdiely. Keď spomíname
napríklad konkrétne Sviečkovú manifestáciu, tak treba pripomenúť, že ísť v tom roku 1988 na námestie
na manifestáciu, tak to bol v podstate pocit, ktorý jedna generácia vôbec nepoznala. Ako som spomenul,
predtým sa naposledy manifestovalo v auguste 1969, pričom tieto manifestácie boli krvavo potlačené. Ísť
na to námestie v roku 1988 znamenalo prekonať určitý strach, ktorý, samozrejme, vládol, pretože
komunistický režim pred manifestáciou mobilizoval všetky zložky, ktoré mal k dispozícii, či už mám
namysli stranícky aparát alebo organizovanie rôznych odpútavajúcich akcií, až po v podstate mobilizáciu
zboru Národnej bezpečnosti. To znamená, vtedy ste museli počítať s tým, že jednoducho keď prídete na
to námestie, zúčastníte sa manifestácie, tak je veľmi pravdepodobné, že sa možno ani nevrátite domov,
zatknú vás a váš budúci osud je neistý. Minimálne študentom sa v tom období veľmi intenzívne vyhrážali
vylúčením zo štúdia."
Peter Bielik:
"Mali sme tu pred chvíľou dvoch mladých ľudí a rozprávali sme sa aj o tom, aké sú ich ciele dnes. A
naozaj, čo sa týka opozície, aj čo sa týka týchto manifestácií na námestiach, aspoň tí, ktorí zažili
osemdesiaty deviaty, mi hovoria, že zásadný rozdiel je v tom, že vtedy presne tí ľudia vedeli, čo chceli.
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Bolo to tak, aj čo sa týka Sviečkovej manifestácie v osemdesiatom ôsmom, boli tam jasné požiadavky,
čo tí ľudia chceli dosiahnuť?"
Peter Jašek:
"Tak samozrejme, s tým, čo ste povedali, sa dá súhlasiť a rovnako aj s tým, že tá Sviečková
manifestácia mala jasne stanovené požiadavky. Oni boli v podstate tri. Tá prvá sa dotýkala vlastne toho,
aby boli vymenovaní biskupi na uprázdnené biskupské stolce v súlade so želaním svätej stolice. No a
potom tie ďalšie požiadavky sa dotýkali vlastne dodržiavania náboženských slobôd a rovnako tak aj veľmi
dôležitá požiadavka dodržiavania občianskych slobôd. To bola taká požiadavka, ktorá znamenala taký
istý presah, ktorý sviečková manifestácia mala, z toho kresťanského decentu smerom k celej
spoločnosti."
Peter Bielik:
"Ono niekedy takí liberálnejšie zmýšľajúci ľudia urážajú ľudí s náboženským cítením ako ľudí, ktorí sú
ako také ovečky pod tým pastierom, a teda robia, čo, všetko, čo treba, čo im on povie a tak ďalej. Ak sa
pozrieme na tú situáciu z osemdesiateho ôsmeho roku, vtedy sme tu mali, v úvodzovkách, oficiálnych
predstaviteľov katolíckej cirkvi na Slovensku. Áno, oni mali aj tie nejaké cirkevné hodnosti a tak ďalej, ale
čím ďalej, tým viac sa ukazovalo, že kolaborovali s komunistickým režimom. Bola to najmä tá organizácia,
ktorá združovala týchto ľudí, Pacem in terris. Za koho teda vlastne tí ľudia prišli na to námestie, za koho
sa demonštrovalo, ak teda sme tu mali oficiálnu cirkev, ktorá hovorila, nie, nie, nechoďte na tie námestia?
Ja si ešte pamätám ten prejav, ktorý som počul, málokedy sa za komunistického režimu podarilo
niektorému z cirkevných predstaviteľov dostať do rádia, no a ten odhováral ľudí , aby tam nešli. Kto boli
teda tie osobnosti, ak nie tie oficiálne z cirkevných kruhov, ktoré vlastne dostali tých ľudí na tie
námestia?"
Peter Jašek:
"Tak to, čo ste spomenuli, to je veľmi zložitá a komplikovaná otázka, ktorá sa dotýka vzťahov medzi
cirkvou a komunistickým režimom v rokoch štyridsaťosem - osemdesiatdeväť možno oveľa
komplexnejšie, ako len v prípade Sviečkovej manifestácie. Ak sa pýtate, že v mene koho, no ja si
dovolím povedať, že tí ľudia tam išli v mene požiadaviek, ktoré organizátori, a to boli hlavne aktivisti tajnej
cirkvi, sformulovali. No a medzi týmito požiadavkami veľmi dôležitou bola práve tá, ktorú som spomenul,
ona bola aj uvádzaná ako prvá, to znamená obsadiť prázdne biskupské stolce. Čiže z tohto sa dá
nejakým spôsobom predpokladať, že tí ľudia vnímali, že dosadením biskupov na stolce sa tá situácia
cirkvi a veriacich vo všeobecnosti zlepší. No a čo sa týka toho Pacem in terris, tak tam tiež netreba celú
vtedajšiu oficiálnu cirkev stotožňovať s hnutím Pacem in terris, ktoré bolo vyslovene prorežimnou, dalo by
sa povedať kolaborantskou organizáciou kňazov, a zďaleka nie všetci kňazi katolícki vtedy v nej boli
združení. A treba si uvedomiť aj tú stránku veci, že komunistický režim Pacem in terris veľmi intenzívne
využíval hlavne vo svojej propagande."
Peter Bielik:
"Aké muselo byť zadosťučinenie týchto ľudí, ktorí prišli na Sviečkovú manifestáciu alebo podporovali
takéto aktivity, keď tesne po nežnej revolúcii prišiel pápež na letisko v Bratislave, v Ivanke pri Dunaji, a
mal tu, mal tu svoju veľkú omšu a zúčastnilo sa tam desaťtisíce ľudí, už samozrejme, už pod ochranou
polície a nie napriek ich snahám. A keď si to teda porovnáme, dá sa povedať, že tá Sviečková
manifestácia bola aj proti tým predstaviteľom cirkvi, ktorí takýmto spôsobom kolaborovali s
komunistickým režimom, cítili to tí ľudia vnútorne, že tie biskupské stolce napríklad nie sú zaplnené alebo
obsadené tými správnymi ľuďmi, alebo naschvál sa neobsadzujú tými správnymi ľuďmi?"
Peter Jašek:
"Ja si myslím, že čo sa týka toho zadosťučinenia ľudí, ktorí sa zúčastnili počas prvej návštevy pápeža
Jána Pavla druhého, tak muselo byť obrovské, pretože aj práve v období komunizmu bolo viacero petícií
a viacero snáh o to, aby Ján Pavol druhý mohol navštíviť bývalé Československo. To sa, bohužiaľ, nikdy
nenaplnilo, práve kvôli politike komunistického režimu vtedajšieho. No a tak tí, najmä slovenskí veriaci,
ktorí chceli vidieť Jána Pavla druhého, museli často chodiť do Poľska, aby s ním mohli byť prítomní na
jeho púťach, a teda omšiach, ktoré tam slúžil. No a čo sa týka tej druhej časti vašej otázky, to, čo sa týka
aj tej predzvesti Nežnej revolúcie, no tak ako určite tá Sviečková manifestácia to v sebe mala,
minimálne také to posolstvo istého étosu nenásilného odporu. Možno toho dvadsiateho piateho marca
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1988 bolo symbolizované horiacimi sviečkami a modlitbami, a toho sedemnásteho novembra
osemdesiatdeväť alebo v dňoch nasledujúcich bolo symbolizované štrnganím kľúčov. Ale nezabúdajme,
že jedna z prvých demonštrácií počas Nežnej revolúcie, ešte predtým, ako sa naplnilo Námestie SNP, sa
konala práve na Hviezdoslavovom námestí. A ľudia, ktorí tam prišli, v počte niekoľko stovák, so sebou
držali zapálené sviečky. Takže ten odkaz Sviečkovej manifestácie bol silný v roku osemdesiatdeväť
práve tak, a, ako je silný aktuálne aj teraz."
Peter Bielik:
"A mohli by ste nám trochu viac povedať teda o tom, ako fungovala tá takzvaná podzemná cirkev, lebo
naozaj, Slovensko bolo také trochu v oku hurikánu, tu bolo veľké ticho, okolo nás sa diali veci. Ale bolo to
v osemdesiatom ôsmom, ešte pred pádom Berlínskeho múru, ešte pred všetkými tými udalosťami, ktoré
spôsobili vlastne ten, ten pád, postupný pád komunistických režimov v strednej a východnej Európe.
Preto to možno mnohých prekvapilo, že niečo podobné bolo na Slovensku možné, a že sa niečo podobné
naozaj udialo. Mali sme tu zopár ekológov, ktorí vydávali Bratislavu/nahlas, mali sme tu Bratislavskú
päťku, ľudí, ktorí boli postihovaní za svoje politické názory, ale inak v tom disidentskom alebo
protirežimovom hnutí sme nezaznamenali nejako viacero osobností. To znamená, v čom bola sila tejto
podzemnej cirkvi?"
Peter Jašek:
"Tak ja by som možno aj takto povedal. Ja, keď som na úvod spomínal, že bolo to chudobné na
významné udalosti, tak som myslel hlavne také otvorené protirežimné vystúpenia, akým bola Sviečková
manifestácia. Ale zároveň som dodal aj to, že to podhubie aktívne tu bolo. Tá tajná cirkev sa v podstate
začala formovať už niekedy v päťdesiatych rokoch, kedy perzekúcie komunistického režimu voči tej
oficiálnej cirkevnej hierarchii boli veľmi brutálne. Spomeňme napríklad politický proces s tromi biskupmi
na Slovensku, to bol skutočne unikát v krajinách východného bloku. Spomeňme likvidáciu kláštorov
počas Akcie K, likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi v Akcii P. A samozrejme, metódy toho boja proti, proti
cirkvi a veriacim sa v priebehu tých rokov komunistického režimu menili. V päťdesiatych rokoch to boli
tieto brutálne represie, potom v neskoršom období naozaj celoplošná a intenzívna ateistická propaganda.
No a pochopiteľne, cirkev musela na tento vývoj nejako reagovať. A tou reakciou bol vývoj štruktúr skrytej
cirkvi, ktorá sa, môžeme to datovať už niekedy do päťdesiatych rokov, kedy boli prvýkrát tajne svätení
kňazi, tajne svätení biskupi. Neskôr v šesťdesiatych rokoch, keď sa mnohí kresťanskí aktivisti dostali z
väzení, tak začali formovať také drobné krúžky, ktoré sa vlastne začali formovať hlavne tu v Bratislave, v
prostredí vysokoškolských študentov, no a potom sa najmä v sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch
vlastne z Bratislavy rozšírili do celého Slovenska, a vytvorili veľmi kompaktnú a veľmi dobre organizovanú
sieť aktivistov. No a tie akcie, ktoré sme už spomínali, naozaj, jedno také číslo, ktoré hovorí za mnohé a
dotýka sa práve druhej polovici osemdesiatych rokov, že vlastne púte náboženské počas jedného roka na
Slovensku navštívilo asi šesťstotisíc ľudí, šesťstotisíc prevažne mladých ľudí, veriacich, kdežto v tom
istom čase Komunistická strana Slovenska mala štyristopäťdesiattisíc členov. Takže to už je číslo, ktoré
hovorí za veľa. No a potom musíme spomenúť ešte ďalší veľmi dôležitý moment, a to je, tesne pred
Sviečkovou manifestáciou sa rozbehla vlastne petičná podpisová akcia za náboženské slobody a tú
podpísalo viac ako pol milióna ľudí, pričom takmer tristotisíc na Slovensku. A to už bola naozaj veľmi
reálna sila, ktorá ukazovala vlastne aj silu toho podhubia, z ktorého Sviečková manifestácia vznikla. Ale
aby sme nehovorili len o tej tajnej cirkvi, vy ste spomenuli to ochranárske hnutie, vydanie publikácie
Bratislava/nahlas bolo určitým prelomom v zmysle aktivizácie občianskej spoločnosti. A zase aj to
ochranárske hnutie netreba vnímať ako pár jednotlivcov, ale naozaj ako hnutie, ktorého členmi boli
desiatky, stovky, možno tisíce ľudí v tých jednotlivých pobočkách Slovenského zväzu ochrancov krajiny a
prírody, ktorí sa podieľali na tom, že vyšla nielen publikácia Bratislava/nahlas, ale aj na tom, že boli
zachránené napríklad bratislavské historické cintoríny, na rôznych ekologických iniciatívach. No a
napokon určite musíme spomenúť aj také oblasti, ako bol občiansky disent na Slovensku. Predsa len, boli
tu ľudia, ktorí boli či už signatármi Charty sedemdesiatsedem alebo veľmi aktívne s chartistami na
Slovensku spolupracovali. No a samozrejme, spomenúť musíme aj neoficiálnu kultúrnu scénu. Tu sa
predsa konali výstavy zakázaných umelcov, rôzne koncerty undergroundové a tak ďalej. Takže toto
podhubie je možno na prvý pohľad málo viditeľné, ale keď sa na to človek naozaj pozrie z takej určitej
perspektívy, tak bolo veľmi silné a aj vďaka tomu bola možná Sviečková manifestácia."
Peter Bielik:
"Čo sa týka tých kultúrnych podujatí, spomínam si na jeden z prvých koncertov kapely Bez ladu a
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skladu, respektíve na Čertovo kolo, ktoré Laco Snopko zorganizoval alebo na štadióne, alebo teda v hale
na Trnavskej ulici, kde naozaj sa, myslím, až s výnimkou Pražského výberu zúčastnila celá hudobná
underground spoločnosť, ktorá vtedy v Československu existovala. Takže naozaj boli aj takéto podujatia.
Predsa len ale, keď sa vrátime k tej Sviečkovej manifestácii, tam asi najdôležitejšie bolo také to teda
katolícke alebo kresťanské hnutie. Ako tomu veľmi napomáhala osobnosť Jána Pavla II. ako pápeža?"
Peter Jašek:
"Tak určite áno. Koniec koncov, aj samotná tá manifestácia, hoci som spomenul ten veľmi dôležitý
presah, zaradenie otázky občianskych práv, tak bola organizovaná najmä v prostredí alebo ľuďmi z tajnej
cirkvi. A koniec koncov, aj tá zvolená forma odporu, to znamená držanie zapálenej sviečky, spievanie
náboženských piesní, hoci samotná manifestácia sa začala spievaním štátnej hymny, ale potom sa
prešlo na spev mariánskych piesní a modlitby ruženca, tak naozaj má aj istý taký, povedzme že
kresťanský, kresťanský rozmer a kresťanskú dimenziu. Takže toto tam bol veľmi dôležitý a významný
prvok."
Peter Bielik:
"Ja budem veľmi rád, keď sa stretneme opäť, keď si budeme pripomínať niektoré ďalšie dejinné
udalosti, ktoré sa budú viazať ale nielen na osmičkové roky. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si
našli čas pre divákov televízie TA3. Budeme, samozrejme, zvedaví aj na ďalšie aktivity Ústavu pamäti
národa, ktoré sú veľmi potrebné na to, aby sme nezabudli na našu históriu. Ďakujem veľmi pekne."
Peter Jašek:
"Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teším sa nabudúce. Príjemný dobrý večer."
Peter Bielik:
"Príjemný večer."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

433. Odkaz marca 1988: Spolu za slobodu
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 2/3; Blanka Dóková / Peter Bielik)

Peter Bielik, moderátor:
"V Bratislave vyvrcholili spomienkové podujatia pri príležitosti 30. výročia sviečkovej manifestácie. V
Dóme svätého Martina bola slávnostná svätá omša, v Primaciálnom paláci diskusia na tému ako
zaobchádzame s našou slobodou. Pri pamätníku sviečkovej manifestácie spomínali na tých, ktorí sa
nebáli v marci 1988 postaviť brutalite vládnej moci. Podujatia vyvrcholili v Redute slávnostným
koncertom."
Blanka Dóková, redaktorka:
"Nielen pripomenutie Kvetnej nedele, ale aj spomienka na sviečkovú manifestáciu. V takom duchu
celebroval omšu bratislavský arcibiskup- metropolita. Stanislav Zvolenský vyzdvihol predovšetkým
náboženskú a občiansku slobodu, ktorá podľa jeho slov nie je samozrejmosťou, ale darom."
Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita, predseda KBS:
"Znova a znova by sme si mali pripomínať, že je to vybojované. Ja ako veriaci človek poviem aj
vymodlené, podložené obetami ľudí, ktorí si zachovali tvár aj v ťažkých situáciách, aj v období
neslobody."
Blanka Dóková:
"Spomienkové podujatia, ktoré trvali niekoľko dní, spájalo heslo Spolu za slobodu. O jej význame,
hodnote a zmysle bola diskusia v Primaciálnom paláci. Svoj pozdrav pridal aj bývalý nemecký prezident,
ktorý vyzdvihol sviečkovú manifestáciu ako inšpiratívny a odvážny čin."
Joachim Gauck, bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko::
Sviečková manifestácia sa odohrala rok predtým ako sme sa my Nemci odvážili ísť do ulíc a
povedať, že sme jeden národ, takže potrebovali sme Chartu 77, hnutie Solidarita, aj sviečkovú
manifestáciu, aby nás niekto posmelil k tomuto kroku, kroku ku slobode."
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Blanka Dóková:
"Na miesta, kde došlo počas bratislavského veľkého piatka ku stretu modliacich sa ľudí s brutalitou
vtedajšej vládnej moci, si uctili tých, ktorí sa nebáli 25. marca 1988 postaviť sa na odpor režimu iba so
sviečkami v rukách. Prezident Andrej Kiska v ich odvahe vidí paralely s minulosťou, v protifašistickom
odboji, v 50. rokoch, či v postoji ľudí v 89. a 98. roku. Vyzdvihol odhodlanie postaviť sa proti arogancii
moci aj v súčasnosti."
Andrej Kiska, prezident SR: "Myslím si, že tie slová mladých ľuďoch vo všetkých tých desiatkach
tisícoch, ktorí boli, ukázali, že tá angažovanosť,
neochota zmieriť sa s tým, v akom stave naša krajina je, na Slovensku vždy je a vždy sa vie ozvať."
Blanka Dóková:
"Spomienka na sviečkovú manifestáciu vyvrcholila vo filharmónii slávnostným koncertom. Andrej
Kiska napriek počiatočnému prísľubu nakoniec odmietol účasť. N a koncert boli totiž pozvaní aj
zástupcovia Kotlebovej Ľudovej strany."
Andrej Kiska:
"Povedal som, že sa nebudem zúčastňovať udalostí, kde bude človek, ktorý by chcel dostať našu
krajinu z Európskej únie, ktorý by chcel nanovo vybudovať hranice, spraviť z našej úžasnej krajiny jeden
xenofóbny nenávistný štát. To som povedal, že nespravím a svoje slovo dodržím."
Blanka Dóková:
"Konferencia biskupov Slovenska, ktorá podujatie organizuje, na rozhodnutie prezidenta reagovala s
tým, že cirkev nie je politická organizácia a pri pozývaní verejných predstaviteľov nerobí politiku."
Martin Kramara, hovorca KBS:
"Pán prezident bol pozvaný, aby hovoril, tí ostatní boli pozvaní, aby počúvali."
Joachim Gauck:
"Nikdy nesmieme zabudnúť, že naša demokracia nie je ohrozené len extrémistami, fanatikmi či
ideológmi. Takisto môže vädnúť a byť zničená aj občanmi, ak ju vo svojej krajine nenapĺňajú životom."
Blanka Dóková:
"Návšteva bývalého nemeckého prezidenta sa neobmedzila iba na spomienkové podujatia k
sviečkovej manifestácii. Od prezidenta Andreja Kisku si preberie aj vysoké štátne vyznamenanie
potvrdzujúce nadštandardné slovensko-nemecké vzťahy."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

434. Iniciatíva Za slušné Slovensko
(26.03.2018; Televízna stanica TA 3; Téma dňa; 19:50; por. 1/3; Peter Bielik / Peter Bielik)

Peter Bielik, moderátor:
"Pôvodní organizátori protikorupčného pochodu už nemajú spoločný názor. Karolína Farská zdieľa
postoj iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorá v piatok zrušila svoje podujatie v Bratislave. Kristián Straka sa
naopak podieľal na organizovaní iných piatkových podujatí a nadnes zvolal demonštráciu pred parlament.
Majú mladí organizátori protestov jasnú predstavu o tom, čo a ako chcú dosiahnuť? Opýtam sa Juraja
Šeligu a Petra Nagya z iniciatívy Za slušné Slovensko. Slovenské dejiny sa lámu počas takzvaných
osmičkových rokov. Pred tridsiatimi rokmi sa v Bratislave konala Sviečková manifestácia. Napriek jej
miernemu priebehu sa ju štátna moc rozhodla vodnými delami a kordónmi policajtov vytlačiť z
Hviezdoslavovho námestia. Bola to predzvesť Nežnej revolúcie? Ako je možné, že sa sviečková
demonštrácia odohrala práve na Slovensku, kde okrem niekoľkých ochranárov a takzvanej Bratislavskej
päťky neboli organizovaní disidenti ani žiadni iní odporcovia režimu? Odpovie Peter Jašek. Vitajte pri
sledovaní Témy dňa na TA3. V štúdiu televízie TA3 vítam dvoch zástupcov iniciatívy Za slušné
Slovensko, Juraja Šeligu a Petra Nagya. Dobrý večer, páni, vitajte."
Juraj Šeliga, Iniciatíva Za slušné Slovensko:
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"Dobrý večer."
Peter Nagy, Iniciatíva Za slušné Slovensko:
"Dobrý večer."
Peter Bielik:
"Viem, že máte náročný program a nad rámec toho, čo, aké máte povinnosti ako mladí ľudia, študenti,
ešte organizujete aj tieto celospoločenské podujatia. Veľmi si teda vážim, že ste si našli čas a prišli do
televízie TA3, do Témy dňa. Ako vnímate, ak by sme sa mohli vrátiť na chvíľu ešte na koniec minulého
týždňa, tie piatkové udalosti z Bratislavy, ale aj iných miest, kde sa konali demonštrácie, na ktorých ste sa
už ale organizačne nepodieľali? Pán Šeliga."
Juraj Šeliga:
"Tak ja to trochu poopravím, že my, tak ako všetci videli, my sme v štvrtok zrušili to piatkové
zhromaždenie. Ale zhromaždenia sa udiali v ostatných mestách Slovenska, a tam sme boli, niektorí z nás
teda boli vystúpiť na tých zhromaždeniach a so všetkými našimi organizátormi sme spolupracovali. Tam
jediné, čo sa stalo, že my v Bratislave sme povedali, že sme sa teda rozhodli, že v piatok nebude
zhromaždenie tu v Bratislave,. A potom veľmi perfektne zareagovali študenti, ktorí zorganizovali takú
pietnu spomienku, tú ste, tú ste všetci videli. Ale tie zhromaždenia, ktoré boli po Slovensku, oni boli v
rámci iniciatívy Za slušné Slovensko."
Peter Bielik:
"To znamená, tá piatková akcia, ktorú ste sa rozhodli zrušiť v Bratislave, aké boli na to vaše dôvody,
aké príčiny? Vy ste potom komunikovali aj teda to, že celkom dobre ste to neodprezentovali verejnosti, že
ste nie úplne šťastne mali niektoré vyjadrenie. Pán Nagy, ako to vnímate vy a aké boli teda tie dôvody na
tieto kroky?"
Peter Nagy:
"Tie dôvody, v podstate tých dôvodov bolo niekoľko. V prvom rade, zhromaždenie sme ohlásili v čase,
keď ešte nebola vymenovaná nová vláda. A v momente, ako, ako pán prezident túto novú vládu
vymenoval, tak sme stáli pred rozhodnutím, ako ďalej. Ide o to, že sme chceli a rešpektovali sme
rozhodnutie pána prezidenta, rešpektovali sme Ústavu Slovenskej republiky, a to bol jeden z, jeden z
dôvodov. Ďalší z dôvodov bolo, že sme si všímali, že tie nálady v spoločnosti sa polarizovali, a nebolo
jednoznačné, ako pokračovať, keď pokračovať, a s čím pokračovať, že či to, či ďalej pokračovať skrz
predčasné voľby, alebo robiť nejaké petície a zhromaždenia tohto typu."
Peter Bielik:
"To znamená, ten cieľ sa niekde stratil, spoločný cieľ?"
Peter Nagy:
"Ja by som povedal, že cieľ sa nestratil, lebo naše požiadavky boli vždycky dve a boli vždycky jasné.
Prvou požiadavkou bolo, a v podstate zostáva stále, je nezávislé vyšetrenie vraždy Jána a Martiny za
pomoci medzinárodných vyšetrovateľov. A vedeli sme, že tuto už začali, boli už nejaké kroky. Druhou
našou požiadavkou bola nová dôveryhodná vláda, pri ktorej neexistujú nijaké podozrenia z prepojenia na
organizovaný zločin. A tuto zase išlo o to, že tá vláda bola vymenovaná. A myslíme si, že to vymenovanie
v podstate, tá nová vláda je iba absolútne minimum toho, čo vlastne mohlo byť urobené, ale
rešpektujeme rozhodnutie prezidenta."
Juraj Šeliga:
"Ak teda môžem ešte, pán redaktor, doplniť to, čo hovoril Peter, my sa úplne ospravedlňujeme za to,
ako sme to odkomunikovali, to sa nebudeme nejako tváriť, že sme to zvládli, veď všetci videli potom, že
ako ľudia ako keby nedokázali pochopiť to, čo sa im snažíme odkomunikovať, a to bola naša chyba. To
sme si vysvetlili ako so všetkými organizátormi na Slovensku v sobotu v Banskej Bystrici a rovnako sme
sa to snažili opäť vysvetliť aj cez, aj prostredníctvom napríklad tejto relácie a ďalších. To, čo aj Peter
povedal, bolo, že my sme ešte v stredu, myslím, keď, alebo v utorok, keď sme boli u pána prezidenta,
sme nevedeli, že on vymenuje tú novú vládu. Tam vtedy bolo jasné, že on nevymenuje vládu, kde mal
byť pán Ráž, a potom sa to posunulo ďalej, preto sme boli pripravení tam ísť. Rovnako sme začali vnímať
to, ako Peter hovoril, určitú ako keby polarizáciu, že časť ľudí ako keby nám hovorila, že dobre, že teraz
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to bojové pole, v úvodzovkách, sa presunie na pôdu parlamentu. A my musíme rešpektovať ústavu,
akokoľvek je to nepopulárne, lebo veľa ľudí chcelo ísť do, do ulíc, koniec koncov, aj bolo v uliciach. Tak
sme povedali, že tak toto jedno piatkové zhromaždenie zrušíme a budeme, aktívne sa budeme pozerať
na to, čo sa deje v Národnej rade, ako sa k tomu postavia poslanci Národnej rady. Bolo to nie veľmi
populárne, ale, ale takto sme to my v tom čase vyhodnotili. A rovnako , úplne posledne, čo sme sa
obávali, a dnes je zrejmé, že tá obava vôbec nebola dôvodná, je, že, že mali sme také indície, že časť
toho davu, alebo že niekto sa bude snažiť ťahať ten dav pred Národnú radu. A my sme vonkoncom
nechceli, aby to dopadlo ako Gorila. Pamätáte si to všetci veľmi dobre, že keď Národnú radu zahádzali
vajíčkami a niečo také. Dnes po vojne je každý generál a vidíme, že pred Národnou radou ľudia jasne
povedali, čo si myslia, ale nič zlé sa nestalo. Len my, aby som aj vysvetlil vašim divákom, že v ten štvrtok
sme boli naozaj vo veľkej dileme a do poslednej chvíle sme sa, že či ideme tak alebo tak, a potom sme
sa rozhodli. A povedali sme to, ideme tak. Bolo to, áno, rozhodnutie na poslednú chvíľu, ktorý časť
verejnosti teda prijala, že, že prečo to robíte, ale toto boli naše obavy. Dnes napríklad už vieme, že to
treba komunikovať úplne inak, lepšie, jasnejšie vysvetliť. To nás mrzí, ale, a už úplne posledne dodám,
že my nikam neodchádzame, že iniciatíva Za slušné Slovensko tu zostáva. A v prípade, že politici
nebudú, neobnovia dôveru, že nebude sa pokračovať vo vyšetrovaní vraždy Jána a Martiny, tak sme
pripravení sa na tie námestia opäť vrátiť."
Peter Bielik:
"Napriek mladému veku, a to vám teraz nechcem lichotiť, máte tú schopnosť priznať si chybu, čo je
obdivuhodné, a naozaj to určite dodáva viac rešpektu a nie menej rešpektu vašej činnosti. A na druhej
strane sú tam ešte iné aspekty, ktoré som si ale mohol prečítať v rozhovoroch, ktoré ste poskytovali. Tam
bola nejaká aj obava z radikalizácie toho celého. Predsa len, pred tým parlamentom, áno, vy nesiete
zodpovednosť za to, čo zorganizujete, no ale nedošlo k tomu. Čo tam vás tak vyrušovalo, lebo tam boli
požiadavky, myslím, dobre, pôjde sa pred Národnú radu, OK, naozaj, ten príklad s tou Gorilou asi nie je
úplne, úplne taký najjagavejší a dopadlo to tam pomerne zle vtedy. Ale potom tam bola napríklad
požiadavka, že teda dobre, začne sa spisovať nejaká petícia za, za referendum, za, za skrátenie
volebného obdobia. To asi nie je príliš radikálne alebo ako, tak čoho ste sa vlastne tak obávali?"
Juraj Šeliga:
"V súvislosti s tým zhromaždením sme sa naozaj obávali toho, že sa to, že sa pôjde buď pred tú
Národnú radu alebo pred akúkoľvek inú budovu, a že ľudia už budú tak nahnevaní, veď to aj všetci
cítime, že ľudia sú tak nahnevaní, že, že časť si povie, že no tak im to proste ukážeme. A čo sa týka
zberu podpisov, tak tomu sme my nijako nebránili. My sme povedali, že naše, naše požiadavky sú teda
tie dve základné, a to je vyšetrenie vraždy Jána a Martiny s medzinárodným tímom a tých káuz, na
ktorých Ján poukázal, a potom nová, dôveryhodná vláda. A oni sa potom vyvíjali, že, že demisia vlády,
respektíve predčasné voľby, ale toto bolo vnímané tak, že v reakcii na politickú situáciu. My sme nikdy
nehovorili, že my ideme zbierať podpisy za predčasné voľby, skôr sme vyzývali k tomu politikov, že
dobre, tak ústavne môžete skrátiť volebné obdobie a nech sú tu predčasné voľby, lebo toto je jeden z
nástrojov, ako môžu ľudia obnoviť dôveru vo vládu, v politikov, cez predčasné voľby. Ale len teda
uzavriem, že my nijako nebránime nikomu zbierať podpisy, alebo, alebo niečo také, to, to by, to by bola
dezinterpretácia."
Peter Bielik:
"Keby ste to teda komunikovali dnes, tak akým spôsobom, kde ste našli tú chybu, a čo by ste urobili
dnes inak?"
Peter Nagy:
"No, v prvom rade, keď sa, keď sa spätne pozriem na ten, na, na stredu večer a štvrtok, keď to
rozhodnutie vznikalo, tak veľa sa toho dialo a my sami sme neboli úplne jednotní v tom, ako k tomu
pristúpiť. Uvedomovali sme si tú našu zodpovednosť, ale aj tú dôveru, ktorú nám ľudia dávali. A aj to, že
sme urobili ten krok, že sme to v utorok ohlásili, a potom štvrtok zrušili, je, je to istým nejakým, chápem,
že to ľudia môžu vnímať ako nejaké zlyhanie našej integrity, ale tie, tie dôvody boli jasné. Takéto
rozhodnutie by sme sa v budúcnosti určite snažili odkomunikovať ďaleko skôr, ale v prvom rade naše
zlyhanie vnímame skôr na strane toho, že sme, by sme to lepšie vysvetlili nielen verejnosti, ale aj
krajským mestám, s ktorými sme spolupracovali a stále spolupracujeme, s ktorými vlastne
spoluzakladáme tú občiansku platformu, a že toto, na toto, na toto rozhodnutie by boli pripravení. Čiže
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tým, že sme im to poslali skoro, tak chápem, že to mohlo vyznievať, že sme ako roztrieštení. A nás to,
toto nás na tom mrzí asi najviac. Ale myslím si, že práve organizátori týchto zhromaždení po celom
Slovensku aj po stretnutí, ktoré sme s nimi mali v sobotu, nám prejavili dôveru a vlastne vôľu s nami ďalej
pokračovať."
Peter Bielik:
"Naozaj to nie je ľahké asi, niesť zodpovednosť za takéto veľké podujatia, nebodaj, že by sa tam
niekomu niečo stalo. to si človek potom vyčíta do konca života, že mohol teda urobiť niečo viac alebo
tomu predísť. Na druhej strane ale istý ťah na bránu je vždy dobrý. Ja som tu prirovnával či už tú politickú
alebo inú hru k šachovej partii, kde tá iniciatíva je strašne dôležitá. Ten, kto ju má, tak vlastne diktuje aj
tempo hry. Neobávate sa, že prerušením tej kontinuity v tých vašich podujatiach môže dôjsť k strate
takejto iniciatívy, že teda niekto iný prevezme tú štafetu, alebo že opadnú tie vášne a všetko sa opäť vráti
do pôvodných koľají?"
Juraj Šeliga:
"Ja sa toho neobávam, že, áno, na jednej strane máte pravdu, že každý piatok mať ľudí, alebo teda
aby ľudia spoločne sme prichádzali na tie námestia, vytvára obrovský tlak. Na druhej strane, opäť
poviem, že to bolo zrušené jedno zhromaždenie v Bratislave. A akokoľvek je to nepopulárne, my musíme
rešpektovať aj ústavu, a to, čo, ako je nastavený ten systém. A dnes je tá loptička v Národnej rade. To
neznamená, že ľudia nemajú právo prísť a jasne povedať, ale, ale musíme rešpektovať to, že teraz sa
tam rozhoduje, apelovať na poslancov, však koniec koncov, to sme aj robili, aby oni ako volení
zástupcovia ľudí buď vyjadrili, alebo nevyjadrili dôveru tej vláde. A čo sa týka toho, toho opadnutia toho
tlaku, tak ono v nejakom momente, a vy to asi zrejme tiež tak ste videli, vzniklo taký dojem, že to
námestie, alebo my, alebo ktokoľvek, kto tam je, má čarovný prútik, ktorý zmení tú krajinu zo dňa na deň,
že áno, prídeme tam, povieme to jasne a už to bude lepšie, už to bude lepšie. Len opäť, ono je to v tom
systéme, to znamená, že ten systém treba nejako meniť. A preto sme so všetkými tými organizátormi sa
zhodli na tom, že založíme občiansku platformu, to zvýrazňujem, občiansku platformu, a že budeme
motivovať ľudí, aby sa aktívne zapájali do verejného života, aby sa nebáli nahlásiť korupciu, aby boli
aktívni vo svojich komunitách. A keď bude treba, v súvislosti napríklad s vyšetrovaním tej vraždy a
ďalšími krokmi pána Druckera, tak vyjdeme do ulíc a na námestia."
Peter Bielik:
"To som si všimol, že podobne ako opozícia, a teraz vás nechcem naozaj hádzať do jedného vreca,
lebo niečo sú politici a niečo sú občianski aktivisti alebo občianske platformy, ale aj vy gradujete tak
trochu tie vaše požiadavky, lebo to, čo ste žiadali na začiatku, to boli tie základné dve, ale teraz ste
povedali prostredníctvom médií, a neviem, či aj osobne ste už mali tú možnosť, lebo bolo tam avizované
nejaké stretnutie, Tomášovi Druckerovi, že opäť vyjdete do ulíc, pokiaľ neodvolá policajného prezidenta.
Prečo takéto gradovanie tých požiadaviek?"
Peter Nagy:
"Nemyslíme si, že tá obnova dôvery sa podarí bez, s tým, že by tam vlastne pán Gašpar, vlastne
zostal na svojej pozícii. A vychádza to aj z tých, z toho, že skrz médiá sme sa dopočuli, že pri tom
vyšetrovaní bolo urobených niekoľko prešľapov. A asi takto to vnímame. A tiež vlastne, že pán, pán, pán
Drucker vlastne zodpovedá za, ako minister vnútra za tento, za tento rezort."
Juraj Šeliga:
"A ak rešpektujeme ten ústavný rámec alebo to, že, že časť vecí sa naozaj musí udiať v parlamente,
za časť vecí má, samozrejme, zodpovednosť vláda, ktorá teraz žiada o dôveru, a ak ju získa, tak ona
musí rovnako žiadať dôveru od ľudí, či je to vo voľbách alebo v rôznych gestách. My vieme, na čo
zavraždený Ján Kuciak upozorňoval, že poukázal v článkoch, ktoré vyšli po jeho smrti, na prepojenia
strany Smer a korupčného prostredia, respektíve mafie. Rovnako vieme o tom, ako boli medializované
pochybenia pri vyšetrovaní. A za to nesie zodpovednosť aj pán policajný prezident Gašpar. Teda, ak pán
Drucker chce obnoviť dôveru ľudí v to, že naozaj sa bude vyšetrovať, naozaj prináša systémové zmeny,
tak toto je prvý nevyhnutný krok."
Peter Bielik:
"Keď som prirovnával niektoré vaše tie kroky, a najmä tie gradujúce kroky, k opozícii, tá opozícia sa
dosť spolieha na to, čo povedia ľudia na ulici. A v každej druhej vete povedia, že toto ľudia žiadajú, toto
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ľudia chcú, to nie my, opoziční poslanci, ale to oni chcú, a tie námestia a tie ulice majú takéto a takéto
požiadavky. Zažil som to niekoľkokrát v posledných týždňoch aj tu v Téme dňa. Znamená to teraz, že
dokážete sa alebo nie, dohodnúť ešte so svojimi bývalými alebo súčasnými kolegami v rámci organizácie
týchto spoločenských podujatí na nejakom jednotnom cieli alebo jednotných požiadavkách, jednotných
aktivitách a podobne, alebo je to už teda rozdelené definitívne a študenti si pôjdu svojou cestou, vy si
pôjdete svojou cestou, a ja neviem, možno ďalší aktivisti inou?"
Juraj Šeliga:
"My sme mali, takto, my sme jednotní. Ono to, samozrejme, že ten mohol vzniknúť. My sme mali
stretnutie včera a ešte aj predtým telefonicky sme hovorili so študentmi z tej iniciatívy Nie je nám to jedno,
ktorá robila piatok, budeme absolútne kooperovať. Tie značky sa nebudú nijako, značky, študenti zostanú
študentmi, iniciatíva Za slušné Slovensko bude iniciatíva za slušným Slovenskom, ale kroky budeme
kooperovať, že to nebude, že rozdelené, že čo sa týka tohto, ja si nemyslím, že nastal nejaký rozkol. Bolo
to komunikačne nezvládnuté, ale to sme si vysvetlili. To sme si vysvetlili v Bystrici, to sme si vysvetlili so
všetkými tými organizátormi, s ktorými sme sa stretli, to sme si vysvetlili so študentmi a naše ciele sú
jasné. A ešte jedno poviem, že samozrejme, že je tu politická scéna, politická realita, ale na čo
nezabúdame, nikto z nás, je vražda Jána a Martiny, a to, prečo, tie podozrenia, pre ktoré Ján zomrel. A
teraz aj to, čo sme komunikovali, veď vy tú tlačovú správu ste dostali, že naozaj sa pozeráme na to, čo
ide pán Drucker robiť, ak získa dôveru."
Peter Bielik:
"Vaši kolegovia majú stretnutie v týchto chvíľach, myslím, ešte stále sa koná, s predsedom Národnej
rady. Ako náhle odtiaľ budeme mať nejaké informácie, samozrejme, ich zapojíme do nášho vysielania,
možno aj do tejto Témy dňa. Ešte predtým sa vás ale opýtam, vy ste už spomínali nejaké tie základné
ciele alebo idey, ktoré stoja za plánom vytvoriť občiansku platformu. Ja sa opýtam teda trochu inak, je to
živná pôda na založenie aj politickej strany?"
Peter Nagy:
"Ja by som len, k tomu, čo ste vraveli, by som len jednu vec chcel poopraviť, že v podstate pred
Národnou radou nie sú naši kolegovia. To sú ľudia, ktorí vlastne boli spoluorganizátormi Veľkého
protikorupčného pochodu. My tiež spolupracujeme s časťou týchto spoluorganizátorov, konkrétne s týmito
dvoma aktuálne nespolupracujeme."
Peter Bielik:
"Aha."
Juraj Šeliga:
"Oni, oni sa dohodli, prepáčte, som vám skočil do reči, oni sa dohodli, že oni chcú ísť touto cestou, že
oni budú zbierať tie podpisy pod referendum a podobne. My sme povedali, že to rešpektujeme, ale oni
neboli nikdy súčasťou toho užšieho tímu ako keby. Tých, tie fotky, ktoré ľudia videli, pán Straka a pán
Bajo, oni si povedali, že my to chceme takto. My sme hovorili napríklad aj to, že my nechceme volať ľudí
pred Národnú radu, práve z tých obáv, ktoré sme mali, ktoré sa dnes, chvalabohu, ukázali ako
nepotvrdené."
Peter Bielik:
"Dobre, ďakujem pekne za poopravenie. Myslel som to tak, že kolegovia. My sme tiež novinári,
kolegovia a sme z rôznych redakcií."
Juraj Šeliga:
"Chápeme."
Peter Bielik:
"Tak, prosím, berte to tak. Aké sú teda ciele tej občianskej platformy, či to má mať potom aj nejaký
dozvuk v podobe politickej strany?"
Peter Nagy:
"Platforma Za slušné Slovensko bude občianskou platformou, nebude sa meniť na politickú stranu.
Zároveň ale v tejto platforme budeme ľudí podporovať k tomu, aby sa angažovali vo verejnom živote,
lebo myslíme si, že jedna vec je organizovať takéto masové zhromaždenia, ale druhou vec je meniť ten
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systém aj skrz volených zástupcov. Čiže chceme zostať v rámci tých medzí, ktoré nám demokracia a
ústava dávajú. A toto je pre nás veľmi dôležité, v podstate podporovať ľudí, aby sa nebáli, aby si
nemysleli, že politika je niečo špinavé, nemorálne, neetické. Skôr by sme veľmi boli radi, keby tí slušní
ľudia do tej politiky šli, či už komunálnej, alebo aj, aj, aj do, do iných..."
Peter Bielik:
"Keď ste to už teda spomenuli, znamená to, že teda im budete dohovárať, aby sa nebáli alebo tak
podporovať a morálne, alebo im povedzte, povedzme dáte aj svoju značku, keď budú chcieť, vy ste
hovorili značka, prepáčte, ale teda ten, ten slogan základný, keď budú chcieť napríklad byť volení alebo
kandidovať v komunálnych voľbách, tak tam uvidíme nejaké meno a za tým Za slušné Slovensko, môže
to sa, sa to stať?"
Juraj Šeliga:
"To by znamenalo, že ten konkrétny slogan alebo tá iniciatíva sa stáva politickou stranou, ale ona sa
nejde stať politickou stranou. A to treba naozaj povedať, aby ľudia, lebo už to začalo zaznievať, viacerí aj
politici sa vyjadrili, že, teda že blahoželajú k vzniku nejakého, nejakej strany a tak. To nie je pravda, veď
to by bolo úplné sklamanie dôvery v ľudí, že iniciatíva Za slušné Slovensko zostáva nadstraníckou
občianskou iniciatívou. Takto by sme nemohli sklamať ľudí, že oni, ktorí prichádzali celý ten čas na
námestia s tým, že boli nadstranícki, ani opoziční, ani koaliční, jasne ukázali na všetky, alebo teda volali
po riešení tých problémov, tak to, to proste nejde. A nemyslíme si, na tom je úplná zhoda u nás, že si
nemyslíme, že by to bolo ani správne. Dodám iba jednu vec, že, a to sa nijako nevykrúcam, naozaj, ak
niekto, kto sa, kto organizoval tie zhromaždenia a povie, že dobre, ja chcem s partiou, veď sa poznáme,
založiť politickú stranu, tak si ju môže založiť, však to je jeho sväté právo, ale iniciatíva Za slušné
Slovensko zostane občianskou platformou."
Peter Bielik:
"A ako teda chcete motivovať tých mladých ľudí, lebo poznám tú situáciu, áno, každý má nejaký
názor, mnoho mladých ľudí je naozaj nahnevaných, mnoho ľudí zase nie celkom dobre rozumie tomu,
lebo majú skúsenosť, ako to dopadlo po osemdesiatom deviatom, a sú viac takí rezervovanejší a tak
ďalej, a nie veľmi chcú vstupovať do politiky. Oni, dobre, na to námestie prídu, tými kľúčmi si zaštrngajú,
možno aj ten transparent si nejaký zoberú, ale už keď sú oslovení ísť do priamej politiky, kde teda môžu
veci priamo ovplyvňovať, tak naprieč generáciami je to pomerne veľký problém, takýchto ľudí osloviť, aby
naozaj zobrali tú zodpovednosť, dali si tú svoju tvár na, na ten billboard a išli kandidovať. Ako teda chcete
motivovať ľudí na to, aby naozaj vstupovali aj do reálnej politiky?"
Peter Nagy:
"Na konkrétne kroky, konkrétne kroky vám teraz nepoviem, lebo na konkrétne kroky potrebujeme
jedno stretnutie s ďalšími organizátormi zhromaždení na Slovensku. Toto, toto stretnutie prebehne jedno
ešte tento týždeň, ale plánujeme aj ďalšie a už po Veľkej noci. A konkrétne z týchto stretnutí už, keď,
potom, keď už, keď prebehnú, a ešte nevieme povedať, koľko ich bude, koľko ich budeme potrebovať,
aby sme vlastne sa dohodli na nejakej spoločnej vízii, na spoločných krokoch, tak potom, potom, potom
to predstavíme."
Juraj Šeliga:
"Ja to trochu ešte, tak ako hovorí Peter, že, že nedá sa, nedajú sa teraz povedať všetky konkrétne
kroky, ale niečo sa predsa dá povedať. Prvá vec je tá, a to je jasné, a to bolo komunikované veľmi
otvorene, ak pán Drucker nezačne obnovovať dôveru ľudí v políciu, nezačne odpolitizovávať políciu,
riešenia s policajnou inšpekciou a neurobí to gesto na obnovenie dôvery, že odvolá pána, pána Gašpara,
tak tie námestia alebo iná forma občianskeho tlaku bude pod hlavičkou Za slušné Slovensko pokračovať.
To je prvá vec, aby nevznikol dojem, že my sa úplne sťahujeme. Nie, my nikam neodchádzame, ten
jeden piatok v Bratislave nebol, to viete. A čo sa týka tohto, presne ako Peter hovorí, že, že asi všetci
chápu, že potrebujeme aj my si sadnúť a sa dohodnúť, ale čo sa dnes rámcovo dá povedať, je, že
budeme chodiť po tých všetkých mestách, kde boli tie zhromaždenia, a budeme diskutovať s ľuďmi.
Nieže my im niečo hovoríme, ale budeme sa s nimi rozprávať, budú tam s nami chodiť známe osobnosti,
herci, ďalší, ktorí ich budú motivovať. Napríklad do komunálnych volieb, choďte ako nezávislý kandidát,
veď tá politika alebo ten verejný život je v obci, je okolo vás, poďte kandidovať, ako vnímate tento
problém, čo si o ňom myslíte, nebojíte sa nahlasovať korupciu, prečo sa bojíte, pozrite, tu je taká
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organizácia, ktorá vám vie pomôcť. Rovnako na stredných školách, boj proti extrémizmu. Niektorí
hovoria, že teraz začne narastať. Musíme urobiť všetko preto, aby nenarastal extrémizmus a
extrémistické alebo fašistické strany nerástli hore. Rovnako, čo sa týka možno nejakého, nejakej právnej
pomoci, a ďalších a ďalších vecí, že nevieme povedať, takto, že toto sú také tie rámcové, a samozrejme,
že sa to zúži na potom, že veľmi praktické, konkrétne, ale aby ľudia mali predstavu, že, že to nie je niečo
úplne neuchopiteľné."
Peter Bielik:
"Takže to budú vaše ďalšie aktivity. Budeme veľmi radi, ak budete opäť našimi hosťami a prípadne pri
tých ďalších aktivitách sa budeme môcť porozprávať, o ich cieľoch alebo o tom, ako sa vám daria
napĺňať. Takže budem veľmi rád, keď budete opäť hosťami Témy dňa. Ďakujem veľmi pekne."
Juraj Šeliga:
"My ďakujeme za pozvanie."
Peter Nagy:
"Ďakujeme pekne."
Peter Bielik:
"Príjemný večer."
Juraj Šeliga:
"Aj vám."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

435. Bola to vražda alebo "iba" únos?
(26.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; agenturatortura)

Slovenskom otriasa tragická udalosť - vražda dvoch mladých ľudí. Bude vyšetrená? Dostane sa vrah
(vrahovia) pred súd? Dostane (dostanú) spravodlivý trest? A nielen oni, ale aj tí, ktorí si vraždu
pravdepodobne objednali. Nebola prvou s politickým podtónom. Pred rokom za záhadných okolností
zahynul politik František Gaulieder.
Pred 30 rokmi, 25. marca 1988, sa v Bratislave uskutočnila sviečková manifestácia za dodržiavanie
ľudských a občianskych práv vo vtedajšej Československej socialistickej republike. Podvečer sa vtedy
stretlo v centre Bratislavy okolo 10 000 ľudí, proti ktorým tvrdo zasiahla takmer tisícka príslušníkov
vtedajšej Verejnej bezpečnosti s použitím psov, obuškov, slzotvorných sprejov a vodných diel. Mnohí
ľudia boli zranení, viac ako stovku odvliekli na výsluch.
Sviečková manifestácia 25. marca 1988 bola predzvesťou udalostí o rok a pol neskôr, keď padol
komunistický režim. Vtedy sme dúfali, že sa naša krajina a naše osudy v nej budú uberať nie k
sľubovaným, ale ku skutočným "krajším zajtrajškom". Nemôžem súhlasiť s tými, ktorí tvrdia, že za
posledné štvrťstoročie sa nič pozitívneho neurobilo, ale na druhej strane dochádzalo a dochádza k
prekrúcaniu pojmu slova demokracia (napríklad pod heslom "Víťaz berie všetko"), a k rabovaniu, na
ktorom sa rovnakou mierou a často spoločne podieľajú mafiánske "celebrity" s politickými
špičkami - obyčajne komunistickými detičkami, ktoré veľmi rýchlo a šikovne zistili, "kde je sever".
Ale k najtragickejším negatívnym faktom vo vývoji našej spoločnosti patrí vybavovanie si účtov tým
najsurovejším spôsobom - vraždou. S objasňovaním tohto najzávažnejšieho trestného činu má slovenská
polícia problémy a ak sa aj niekoho podarí usvedčiť, nie je vylúčené, že pre súdy budú argumenty
nedostatočné, vrahovia si môžu užívať niekde v teple a tí, ktorým vražda pomohla, ktorí ju zaplatili, si bez
štipky svedomia môžu mädliť dlane. Verím, že len dočasne.
Pred rokom obehla Slovenskom správa o tragickom a doteraz nevyjasnenom úmrtí politika Františka
Gauliedera. Väčšina ľudí - predovšetkým tí, ktorí ho dobre poznali, predovšetkým príbuzní - vylučuje
samovraždu. Faktom však je, že život tohto politika, ktorý sa zviditeľnil najmä za vlády Mečiara, vyhasol
po zrážke s vlakom.
Gaulieder patril medzi ponovembrových politických lídrov, či už vo Verejnosti proti násiliu (VPN) alebo
v Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS), ktorého bol zakladajúcim členom. Vo farbách HZDS sa v

stránka č. 639

roku 1994 dostal do slovenského parlamentu. Neskôr vyšlo najavo, že každý, kto sa chcel dostať na
kandidátku, musel podpísať nedatovaný list, ktorým si vodca hnutia poistil svojich ľudí, aby ich v prípade,
že budú chcieť robiť politiku podľa vlastného vedomia a svedomia, zbavil poslaneckého mandátu. Prvým,
kto prišiel "na ranu", bol práve F. Gaulieder. V novembri 1996 vystúpil v parlamente a okrem iného
povedal, že "sú tu skutočnosti, ktoré jednoducho nemajú nič spoločné s budovaním demokratickej
spoločnosti. HZDS, ako víťazné hnutie a najsilnejší politický subjekt v koalícii, si musí vstúpiť do
politického svedomia, začať robiť inventúru nad otáznikmi, prečo nedokážeme obraz Slovenska dotvoriť
podľa volebného programu". Zároveň sa rozhodol opustiť poslanecký klub HZDS a pôsobiť v NR SR ako
nezávislý poslanec. Vtedy sa dostal na svetlo sveta inkriminovaný list a hlasom 77 poslancov bol
Gaulieder zbavený mandátu. Na jeho miesto nastúpil Ján Belan, ktorý sa tak vyhol trestnému stíhaniu za
ťažké ublíženie na zdraví pri dopravnej nehode.
Gaulieder sa nevzdal a obrátil sa na Ústavný súd, ktorý rozhodol, že NR SR porušila Gauliederovo
ústavné právo, keďže ústava nepozná imperatívny poslanecký mandát. Tým spor neskončil, ale po
naťahovačkách až v septembri 1997 zasadli poslanci na mimoriadnej schôdzi, na ktorej koalícia HZDS,
SNS a Združenie robotníkov Slovenska návrat Gauliedera nepodporila. Žaloba sa dostala aj na Európsky
súd pre ľudské práva a celý spor sa skončil v roku 2000 finančným vyrovnaním 30 000 E. Toto zjavné
porušenie ústavných práv malo dopad na oddialenie prístupových rozhovorov Slovenska a Európskej
únie.
František Gaulieder sa napokon vzdal vysokej politiky, ale v roku 2014 získal najviac hlasov ako
kandidát na poslanca do mestského zastupiteľstva v Galante. Aj v ňom poukazoval na nekalé praktiky.
Snažili sa ho zastrašiť. Už v roku 2012 a potom o tri roky neskôr našiel vo svojej poštovej schránke
obálku s nábojom a v pondelok 20. marca 2017 mu do dvora domu niekto vhodil zdochnutú mačku.
To už bolo vážne varovanie. O päť dní neskôr v noci pred druhou hodinou medzi Šaľou a Trnovcom
nad Váhom zrazil Gauliedera nákladný vlak. Rodina samovraždu ostro odmietla a odmieta. V moči
nebohého sa našli vysoké stopy po analgetiku Tramadol, ktorý v nameranom množstve pôsobí toxicky a
negatívne môže ovplyvniť konanie človeka. Otázne je, ako sa do jeho tela tento liek dostal, keďže sám ho
údajne nikdy neužíval. Vylákal ho niekto na stretnutie, podal mu omamnú látku a potom ho hodil pod
vlak? Posledné kroky po expolitikovi zachytila kamera v Trnovci nad Váhom pri cintoríne, na ktorom bol
zapáliť sviečku na otcovom dome. Okolo pol tretej popoludní volal priateľovi, že má problém otvoriť dvere
na aute. Viac sa neozval. Kde bol ďalšie hodiny? Podľa výpovede rušňovodiča Gaulieder išiel k vlaku z
boku so zdvihnutými rukami a zachytili ho schodíky lokomotívy. Pokus dať mu prvú pomoc už nemala
šancu na úspech.
Nitrianska kriminálka koncom minulého roka dospela k tomu, že nešlo o vraždu. "Vyšetrovateľ Odboru
kriminálnej polície KR PZ v Nitre zastavil trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Trestné
konanie vo veci trestného činu obmedzovania osobnej slobody naďalej prebieha," vyjadrila sa vtedy pre
médiá hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková. Pravda, ak sa
objavia nové fakty, polícia môže vyšetrovanie obnoviť.
Ľudí, ktorí nemali Gauliedera v láske, je viac. Okrem nepriateľov, ktorých si narobil svojím kritickým
postojom v Galante, sa v tejto súvislosti spomína aj jeho výpoveď v utajovanom spise o únose Michala
Kováča mladšieho v auguste 1995. V tom čase bol Gaulieder ešte poslancom a údajne sa v deň únosu
stretol na pôde parlamentu so šéfom SIS Ivanom Lexom.
Vari je naozaj načase, aby vraždy, ktoré otriasli, alebo prinajmenšom znepokojili Slovákov (Ducký,
Valko...), boli vyšetrené a neboli zamietnuté pod koberec. Inak mám obavy, že účtovanie na spôsob
gangstrov z Divokého západu, bude mať pokračovanie.
http://agenturatortura.blog.pravda.sk/2018/03/26/bola-to-vrazda-alebo-iba-unos/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

436. Kiska udelil štátne vyznamenanie: Rad Bieleho dvojkríža odovzdal
bývalému nemeckému prezidentovi
(26.03.2018; www.cas.sk; Čas.sk, 12:50, s. -; TASR)

Otvoriť galériu
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Slovenský prezident Andrej Kiska udelil v pondelok bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy.
Vyznamenanie získal za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Spolkovou
republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu 25. marca pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
Foto:
Andrej Kiska udelil vyznamenanie bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi.
Zdroj - TASR
https://www.cas.sk/clanok/673896/kiska-udelil-statne-vyznamenanie-rad-bieleho-dvojkriza-odovzdal-byval
emu-nemeckemu-prezidentovi/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

437. Historici sa zhodli: Sviečková manifestácia bola spúšťačom
nasledujúcich udalostí
(26.03.2018; www.topky.sk; Domáce, , s. -; TASR)

BRATISLAVA - Sviečková manifestácia z roku 1988 bola impulzom, ktorý výrazne zapadol do
procesu rúcania sa komunistickej moci v bývalom Československu v druhej polovici 80. rokov minulého
storočia. V súvislosti s 30. výročím najpočetnejšieho verejného protestu proti komunistickému režimu po
roku 1968 na Slovensku sa na tom zhodli historici Róbert Letz a Patrik Dubovský.
Dubovský pripomenul, že zásah polície voči pokojnému zhromaždeniu mal veľký ohlas v zahraničí. "O
mesiac neskôr, v apríli 1988 sa vo Viedni konala schôdzka OBSE, na ktorej delegáti veľmi ostro odsúdili
konanie štátnych síl. Navyše, medzi 140-tkou zadržaných boli aj viacerí zahraniční novinári, ktorí o
postupe polície referovali. ČSSR si vtedy vyrobila naozaj veľkú medzinárodnú blamáž," skonštatoval
zástupca Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Letz poukázal na to, že i atmosféra v samotnej krajine sa zmenila. "Pre režim to bola morálna prehra.
Demaskoval sa, že nedokáže viesť dialóg, že neznesie iný názor ako oficiálny. Ťažisko sa akoby
prenieslo do Prahy, boli manifestácie rôznych občianskych skupín na rôzne výročia. Nesmieme však
zabúdať na to, že odhodlanie na Slovensku neprestalo, ale rástlo, o čom svedčí aj pochod bratislavských
vysokoškolákov 16. novembra 1989," zdôraznil vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Dubovský pripomenul, že masová účasť na zhromaždení motivovala k zintenzívneniu domáceho
kresťanského i občianskeho disentu a spájaniu týchto dvoch prúdov do spoločných aktivít, ktoré navyše
nadobúdali československý charakter. "Vznikol Československý Helsinský výbor, na jeseň 1988 aj Hnutie
za občiansku slobodu v Prahe, ktorého aktivity implementoval napríklad Ján Čarnogurský i na
Slovensku," pripomenul historik. "Konali sa ďalšie protestné akcie s veľkou podporou verejnosti, napríklad
protesty pri príležitosti 70. výročia vzniku 1. ČSR v Prahe, vzniká takisto známa tzv. Bratislavská päťka (
J. Čarnogurský, A. Selecký, H. Ponická, M. Kusý, V. Maňák), ktorá dokázala integrovať a prepojiť
kresťanský i občiansky prúd odporu proti komunistickému režimu," dodal.
Sviečkovú manifestáciu preto i Dubovský považuje za výrazný moment v procese udalostí, ktoré
vyvrcholili o rok a pol neskôr tým, čo je známe ako Nežná revolúcia. Súhlasí i Letz. "25. marec určite
pripravoval cestu k 17. novembru 1989. Samozrejme, je otázka, ako tento kapitál spoločnosť zúročila,"
dodal.
http://www.topky.sk/cl/10/1698977/Historici-sa-zhodli--Svieckova-manifestacia-bola-spustacom-nasleduju
cich-udalosti
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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438. Andrej Kiska udelil nemeckému exprezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.aktuality.sk; Domáce správy, 12:40, s. -; TASR)

Andrej Kiska v pondelok udelil Joachimovi Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I.
tried.
Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný
rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
https://www.aktuality.sk/clanok/575999/andrej-kiska-udelil-nemeckemu-exprezidentovi-statne-vyznamena
nie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

439. Sviečková manifestácia výrazne prispela k pádu komunizmu, tvrdí
historik
(26.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

Masová účasť na manifestácii bola podľa Patrika Dubovského impulzom a pre disent a jeho ďalšie
aktivity.
BRATISLAVA. Sviečková manifestácia z roku 1988 bola impulzom, ktorý výrazne zapadol do
procesu rúcania sa komunistickej moci v bývalom Československu v druhej polovici 80. rokov minulého
storočia.
V súvislosti s 30. výročím najpočetnejšieho verejného protestu proti komunistickému režimu po roku
1968 na Slovensku sa na tom zhodli historici Róbert Letz a Patrik Dubovský.
Zmena atmosféry
Dubovský pripomenul, že zásah polície voči pokojnému zhromaždeniu mal veľký ohlas v zahraničí.
Prečítajte si tiež:Na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie pozvali aj Kotlebu, Kiska prísť
odmietol
"O mesiac neskôr, v apríli 1988 sa vo Viedni konala schôdzka OBSE, na ktorej delegáti veľmi ostro
odsúdili konanie štátnych síl. Navyše, medzi 140-tkou zadržaných boli aj viacerí zahraniční novinári, ktorí
o postupe polície referovali. ČSSR si vtedy vyrobila naozaj veľkú medzinárodnú blamáž," skonštatoval
zástupca Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Letz poukázal na to, že i atmosféra v samotnej krajine sa zmenila. "Pre režim to bola morálna prehra.
Demaskoval sa, že nedokáže viesť dialóg, že neznesie iný názor ako oficiálny. Ťažisko sa akoby
prenieslo do Prahy, boli manifestácie rôznych občianskych skupín na rôzne výročia. Nesmieme však
zabúdať na to, že odhodlanie na Slovensku neprestalo, ale rástlo, o čom svedčí aj pochod bratislavských
vysokoškolákov 16. novembra 1989," zdôraznil vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Impulz pre spoločný postup
Dubovský pripomenul, že masová účasť na zhromaždení motivovala k zintenzívneniu domáceho
kresťanského i občianskeho disentu a spájaniu týchto dvoch prúdov do spoločných aktivít, ktoré navyše
nadobúdali československý charakter.
Prečítajte si tiež:Reportér rakúskej ORF: Prekvapilo ma toľko odvážnych Slovákov
"Vznikol Československý Helsinský výbor, na jeseň 1988 aj Hnutie za občiansku slobodu v Prahe,
ktorého aktivity implementoval napríklad Ján Čarnogurský i na Slovensku," pripomenul historik.
"Konali sa ďalšie protestné akcie s veľkou podporou verejnosti, napríklad protesty pri príležitosti 70.
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výročia vzniku 1. ČSR v Prahe, vzniká takisto známa tzv. Bratislavská päťka ( J. Čarnogurský, A.
Selecký, H. Ponická, M. Kusý, V. Maňák), ktorá dokázala integrovať a prepojiť kresťanský i občiansky
prúd odporu proti komunistickému režimu," dodal.
Sviečkovú manifestáciu preto i Dubovský považuje za výrazný moment v procese udalostí, ktoré
vyvrcholili o rok a pol neskôr tým, čo je známe ako Nežná revolúcia. Súhlasí i Letz.
"25. marec určite pripravoval cestu k 17. novembru 1989. Samozrejme, je otázka, ako tento kapitál
spoločnosť zúročila," dodal.
https://domov.sme.sk/c/20789394/svieckova-manifestacia-vyrazne-prispela-k-padu-komunizmu-tvrdi-histo
rik.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

440. Dobré ráno: Európa a Rusko si vyhlásili (diplomatickú) vojnu
(26.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; Matúš Krčmárik, Peter Tkačenko)

Európske krajiny postupujú spoločne proti Rusku.
Vypočujte
si
podcasthttps://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/420397976&color=%
23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=f
alse&show_teaser=falseOdoberajte podcast: Apple podcasty (iTunes) | Spotify | RSS | Podbean
V Európe sa schyľuje k najväčšej diplomatickej vojne od pádu komunizmu.
Británia po otrávení agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry vyhostila desiatky ruských diplomatov a na
znak solidarity sa na podobný krok chystá aj veľká časť Európy.
Kto to vlastne je Sergej Skripaľ, prečo by ho ruská vláda chcela zavraždiť a zmôže sa na reakciu aj
Slovensko?
Peter Tkačenko sa rozpráva s Matúšom Krčmárikom.
Podporte Dobré ráno
Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak
chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na
sme.sk/podcast.
Krátky prehľad správ
Slovenský prezident Andrej Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi
štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov
medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou. Gauck pricestoval na návštevu
Slovenska pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie.
Požiar v nákupnom a zábavnom centre v ruskom meste Kemerovo si vyžiadal najmenej 64 mŕtvych.
Bilancia sa pravdepodobne ešte zvýši, pretože ďalší sú nezvestní.
Český premiér Andrej Babiš oznámil, že ak budú z Česka vyhostení Rusi, nebudú to diplomati, ale o
nedeklarovaní spravodajcovia. "V Česku ich máme údajne najviac z celej Európy... A ak si niekto myslí,
že im ide o dobro našej krajiny, tak sa príšerne mýli," vyhlásil Babiš.
Už šesťsto umelcov podpísalo petíciu proti novej ministerke kultúry Ľubici Laššákovej. Chcú, aby
odstúpila a aby premiér vymenoval niekoho, koho by si mohli vážiť. Ministerka vraví, že to vnímam ako
neseriózne, pretože je vo funkcii krátko a umelci ju nepoznajú.
V parlamente pokračovala rozprava pred vyslovením dôvery vláde Petra Pellegriniho. V debate
vystupovali len opoziční poslanci, koalícia len výnimočne reagovala faktickými poznámkami. Predsa
Mosta to zdôvodnil tým, že toto programové vyhlásenie obhajovali už pred dvoma rokmi.
Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo
Dostupné na službe Spotify
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Pre Android: RSS | SoundCloud | Stitcher | Pocket Casts | TuneIn | Podbean
Ak máte iPhone (presmeruje vás do aplikácie): Apple podcasty
Amazon Echo (Alexa) - návod >> | Google Home - návod >>
Prečítajte si tiež:
Prečítajte si tiež:Dobré ráno si už môžete pustiť na domácich hlasových asistentoch od Amazonu a
Google
Pridajte sa do facebookovej skupiny Podcastový klub denníka SME. Môžete v nej diskutovať s
tvorcami jednotlivých dielov a pomôcť nám s nápadmi na rôzne zlepšenia a úpravy.
O podcastoch, ako počúvať podcasty
Čo je to podcast?
Ako počúvať podcast na iPhone?
Ako počúvať podcast na Androide?
https://domov.sme.sk/c/20789968/podcast-europa-a-rusko-si-vyhlasili-diplomaticku-vojnu.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

441. Kiska udelil nemeckému exprezidentovi Gauckovi vyznamenanie
(26.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; TASR)

Joachim Guck dostal vyznamenanie za mimoriadne zásluhy a rozvoj vzťahov medzi Nemeckom a
Bratislavou.
BRATISLAVA. Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému nemeckému prezidentovi
Joachimovi Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o
všestranný rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
https://domov.sme.sk/c/20789692/kiska-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-gauckovi-vyznamenani
e.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

442. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.hlavne.sk; hlavne.sk, , s. -; Denisa Slamenková)

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) odovzdal štátne vyznamenanie Rádu Bieleho Dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy a všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou
republikou bývalému prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Joachimovi Gauckovi (vľavo). Foto:
TASR
Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný
rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
https://hlavne.sk/domace/kiska-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-statne-vyznamenanie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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443. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne vyznamenanie
(26.03.2018; www.info.sk; Info.sk, , s. -; Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR)

Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný
rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Buď informovaný aj na Facebooku
Zdroj - Info.sk, TASR, Foto: TASR
http://www.info.sk/sprava/143698/kiska-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-statne-vyznamenanie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

444. Ján Figeľ: Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.europskenoviny.sk; KOMENTÁRE A ANALÝZY, , s. -; Ján Figeľ)

Príhovor v rámci slávnostného podujatia v Primaciálnom paláci, 25. marec 2018
Organizátori: Nadácia Konrada Adenauera a OZ Nenápadní hrdinovia
PHOTO: Archív JF.
Sviečková manifestácia pred 30 rokmi sa stala hviezdnou udalosťou našich moderných dejín. Bola
časom svitania slobody, ktorá naplno prišla po poldruha roku v Novembri `89. Toto výročie si
pripomíname ako Deň zápasu za ľudské práva, pretože náboženská sloboda je kritériom aj ďalších
základných práv človeka. Právom môžeme a máme byť na túto udalosť hrdí. Slovensko sa ňou autenticky
a originálne zapojilo do stredoeurópskeho vzopätia proti komunistickej totalite. Vďaka patrí preto všetkým,
ktorí sa jej zúčastnili ako odvážni a statoční občania a veriaci ľudia. Vďaka a úcta patrí všetkým obetiam,
zvlášť tým najväčším, ktoré boli za 40 rokov útlaku prinesené v zápase za slobodu a dôstojný život v
našej krajine. Len tam, kde aj po desaťročiach žije aktívna pamäť, kde je obetiam prejavovaná vďaka a
úcta, len tam je prítomná aj zodpovednosť za ovocie týchto obetí - za slobodu a demokraciu.
Bratislavský Veľký piatok 1988 slúži aj dnes ako inšpirácia vo viacerých dimenziách:
1) Aktívne a tvorivé menšiny formujú a menia dejiny spoločnosti. Základom zrelého občianskeho
postoja je odvaha a statočnosť. Práve odvaha a statočnosť boli rozhodujúce tak na Hviezdoslavovom
námestí pred 30 rokmi, ako aj v celom zápase s komunizmom či nacizmom. Netreba sa báť napriek tomu,
že sme v úsilí o spoločné dobro často v menšine. Ako výraz solidarity zapálená svieca, modlitba či slovo
vyjadrené na obhajobu pravdy a práva majú silu svedectva a inšpirácie, a preto dokážu meniť spoločnosť.
Väčšina sa pridá, keď menšina sa nepoddá, ani neuhne. Silou slabých je ich viera. Slabosťou silných
býva ich morálna prázdnota. Naše dejiny sú toho opakovaným potvrdením.
2) Zápas za spravodlivú a slušnú krajinu je ustavičnou výzvou, týka sa osobne každého a osobitne,
nanovo aj každej generácie. Sloboda, demokracia, právny štát, spoločná Európa - nie sú a nikdy nebudú
samozrejmosťou. Vyžadujú si našu zrelosť a zodpovednosť pri ich rozvíjaní.
Spravodlivosť je základom slušnosti a slušnosť bez spravodlivosti je len divadlom. Napokon, takým bol
komunizmus: Hlásajúci rovnosť a spravodlivosť, ale v skutočnosti postavený na lži a násilí. Skutočným
základom spravodlivosti má byť pravda, lebo ona oslobodzuje. Pravda nás učí o rovnakej dôstojnosti
každej ľudskej osoby. A ovocím pravdy je láska, čiže solidarita so slabými a trpiacimi. Sloboda je dar,
ktorý nás pozýva k zodpovednosti. Bez zodpovednosti sa sloboda stratí, neprežije. Preto, ako hovorí
pápež František, "kresťan sa má miešať do politiky". Jeho predchodca sv. Pavol VI. považoval politiku
dokonca za "najvyššiu formu lásky"! Ako veľmi sme sa vzdialili od týchto ideálov - kto by to o politike a
politikoch na Slovensku dnes povedal? A o našom vmiešavaní sa do politiky svedčí napríklad len 13%-ná
účasť voličov v ostatných eurovoľbách, najnižšia zo všetkých štátov EÚ! Pritom na charaktere, orientácii a
akcieschopnosti Európy nám musí záležať. Tak, ako sme spolu so susedmi o slobodu prišli, tak sme ju aj
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v roku1989 znovu nadobudli. Je to naša zjednotená Európa, ako spoločenstvo demokracií, ekonomík a
kultúr. Naša sloboda sa európskym zjednotením rozšírila.
Ak národu nezáleží na spravodlivosti, bude žiť v jej nedostatku a v krivde. Či tomu tak nebolo v
uplynulom desaťročí? Či nízka vymožiteľnosť práva nebola ovocím postoja väčšiny spoločnosti napríklad
k tzv. Mečiarovým amnestiám? 16 rokov dnes ešte stále najpopulárnejšia strana a jej líder bránili ich
zrušeniu, keďže to vraj nie je možné. A ľudia im tlieskali a dávali hlasy v najväčšej miere. Ten stav sa
zmenil až smrťou prezidenta M. Kováča a úspešným filmom Únos. Keď sa verejná mienka prebudila a
výrazne zmenila, zmenil sa aj postoj k nezrušiteľnosti amnestií. Bolo by smutné, keby nikto nebol
potrestaný za úkladnú vraždu mladého Róberta Remiáša či za ďalšie zločiny z tej doby. Podobne ako
nikto nebol potrestaný za vraždy kňazov Cubínka, Sénašiho, Rusnáka, Gona, Coufala, Schmiestera,
Poláka a ďalších spred r. 1988.
Žijeme v štáte, kde sa Generálna prokuratúra odmieta zaoberať brutálnymi trestnými činmi z 50-tych
rokov po nástupe komunizmu. V ČR a v Poľsku sa s týmito zločinmi proti ľudskosti štát dokázal
vysporiadať. Zároveň sme počuli GP hovoriť o tom, že tu "urobí peklo", ak sa preukáže spojitosť vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice s jeho investigatívnou prácou. Takéto slová nepatria do úst
dôveryhodného strážcu zákonnosti. To je jazyk mafiánov a kovbojov. Pre slušné Slovensko stačí, keď
bude prokuratúra spolu s políciou a súdmi permanentne, nestranne, neselektívne a nebojácne konať v
záujme vlády zákona a spravodlivosti. Slovensko sa nadýchne lepšej perspektívy. A bude viac tvorivého
pokoja, viac nepredražených diaľnic a tendrov a viac financií pre upadajúce školstvo, pre zadlžené,
chorľavé zdravotníctvo či pre zaostávajúce regióny.
Viac.. Maroš Šefčovič: Do roku 2030 chceme, aby sa v EÚ znížila spotreba energií o 30%
3) Náboženská sloboda je slobodou svedomia a myslenia, je slobodou veriť, či neveriť alebo vieru
zmeniť. Je to civilizačné kritérium pre budúcnosť našej spoločnosti a sveta. Veľmi na nej záleží. Ochrana
života, ktorá je tiež spätá s týmto sviatočným dňom a ktorou začínajú práva každej - aj
nenarodenej - osoby, podpora manželstva a rodiny a sloboda svedomia sú tri základné civilizačné piliere.
Vyrastajú z kresťanského respektíve integrálneho humanizmu. Každá vláda - totalitná či demokratická,
ktorá tieto piliere podrýva a rozvracia, oslabuje vlastný národ, jeho kultúru, vitalitu a celkovú perspektívu.
V súčasnosti len štvrtina svetovej populácie žije v podmienkach náboženskej slobody. Druhou zlou
správou je skutočnosť, že rozsah náboženskej intolerancie, diskriminácie a prenaledovania vo svete
narastá. Málo ľudí u nás si to, žiaľ, uvedomuje a málo pre viac slobody vo svete robíme. Za ostatné roky
sa ani vláda, ani parlament napríklad nezmohli na vážny postoj ku genocíde a prenasledovaniu kresťanov
a iných náboženských menšín na Blízkom východe zo strany teroristov ISIS. Akoby to nebol aj náš svet,
akoby utrpenie nevinných v kolíske našej civilizácie sa nás netýkalo, akoby nám stačili domáce korupčné
záujmy a kauzy.
Ako teda zaobchádzame s našou slobodou?
Slobodu máme radi, ale pri jej prežívaní nie sme dosť dôslední a dosť zodpovední. Ale učíme sa tejto
zodpovednosti. Je to proces. Lebo sloboda nám dáva možnosť výberu a voľby, ale zodpovedná sloboda
znamená rozhodovanie pre dobro, pre spoločné dobro. Len zodpovedne spravovaná sloboda je
udržateľná. Lebo ako spravodlivosť bez slobody je proti človeku, tak je proti nemu aj sloboda bez
spravodlivosti. Nezávislosť a samostatnosť SR neboli možné bez slobody a bez demokracie. Pritom
mnohé opatrenia z obdobia mečiarizmu s hrubým zneužívaním štátnej moci, ktoré sa zaštiťovali
záujmami novej suverenity, boli proti spravodlivosti a proti našej slobode.
Keby sme boli pri zaobchádzaní so slobodou dôslední, nemohol by nás desať rokov viesť ako
prezident človek, ktorý protiústavne odobral mandát dvom zvoleným členom parlamentu a do tretice ho
neudelil ani platne zvolenému kandidátovi na generálneho prokurátora. Keby sme boli dôslední v
zodpovednosti za slobodu, nemali by sme na jednej strane Dunaja Bránu slobody pod Devínom ako
pamätník 400 mužov a žien zavraždených pri pokuse o útek za Železnú oponu a na druhej strane, priamo
v Hlavnom meste Námestie hraničiarov pomenované po likvidátoroch spomínaných obetí. Keby nám viac
záležalo na aktívnej pamäti, nedovolili by sme súčasnú paralýzu ÚPN, dôležitej inštitúcie pre súčasnosť a
pre budúcnosť národa, pre výchovu a vzdelávanie nových generácií. Ak nám bude záležať na živom
svedomí a na aktívnej pamäti, budeme potrebovať Múzeum zločinov spáchaných nielen totalitnou, ale aj
demokraticky zvolenou štátnou mocou. Lebo demokracia bez skutočných hodnôt sa stáva púhou totalitou
väčšiny.
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Viete, kde sa najviac darí nespravodlivosti, etickému relativizmu a neslobode? Tam, kde má zlo veľa
prisluhovačov a spojencov. Najsilnejšími spojencami zla sú ľahostanosť, nevedomosť a strach. Nikdy
nedovoľme, aby ľahostajnosť, nevedomosť a strach prevládli v našich rodinách, v našich spoločenstvách
a v našej krajine. To je odkaz spred 30-tich rokov.
Slovensko je dnes znovu v pohybe, zvlášť mladí ľudia. A preto má aj novú nádej na zodpovednú
slobodu. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej volá po spravodlivosti a zodpovednosti. Príliš dlho
nebola vládna moc na Slovensku účinne kontrolovaná. Príliš dlho selektívna zákonnosť chránila ľudí s
označením "náš človek", voľakedy nazývaný súdruh. Príliš dlho mafiánske praktiky, korupcia či
zneužívanie moci prerastali cez štruktúry štátu.
Budeme potrebovať náročné zmeny, nielen personálne, ale aj systémové. Prvou z nich je rozdelenie
Slovenska pri parlamentných voľbách na viac obvodov, aby sa politika priblížila k ľuďom a do regiónov a
bolo tým po 20 rokoch prekonané dedičstvo mečiarizmu, ktoré sa stalo nástrojom silnej centralizácie
politiky a nárastu partokracie.
Nech jubileum Sviečkovej manifestácie nie je len spomienkou na významnú udalosť našich dejín,
ale aj odhodlaním k novej odvahe a statočnosti vo verejnom živote! Aby sme obnovili dôveru v
demokraciu, vo vlastný štát a v samých seba. Aby sme slobodne a zodpovedne napĺňali odkaz zápasu o
ľudské práva a za dôstojný život na Slovensku a v Európe.
-END
https://europskenoviny.sk/2018/03/26/jan-figel-ako-zaobchadzame-s-nasou-slobodou/#utm_source=rss&
utm_medium=rss&utm_campaign=jan-figel-ako-zaobchadzame-s-nasou-slobodou
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

445. Noblesa Joachima Gaucka a premárnená šanca Andreja Kisku
(26.03.2018; www.postoj.sk; Komentáre a názory, , s. -; Lukáš Krivošík)

O bojkote koncertu, ktorý bol dosť dobrý pre "nemeckého Havla", ale nie pre slovenského prezidenta.
Andrej Kiska sa rozhodol nezúčastniť slávnostného koncertu pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej
manifestácie, ktorý organizovala Konferencia biskupov Slovenska. Medzi približne piatimi stovkami hostí
by ho v hľadisku mohli totiž počúvať aj niektorí z troch pozvaných poslancov ĽS-NS. Zásadové gesto
alebo póza?
O vhodnosti pozvania poslancov za ĽS-NS možno akiste diskutovať, no hystéria, ktorá zasiahla
sociálne siete a internetové fóra, je trošičku prehnaná.
Po prvé, KBS pozvala zástupcov všetkých parlamentných strán. Predvýber robilo "jeho veličenstvo
občan" vo voľbách.
Po druhé, pozvala ich do hľadiska, nie na tribúnu. Tam mal vystúpiť hlavne Andrej Kiska a Joachim
Gauck. Slovami hovorcu KBS, Martina Kramaru: "Pána prezidenta sme pozvali, aby hovoril. Poslancov
sme pozvali, aby počúvali."
Po tretie, sekretár KBS Anton Ziolkovský na Facebooku uviedol, že prezidentskej kancelárii to
organizátori včas avizovali.
Výchovný koncert Iste, prezident má právo nechcieť sa baviť s kotlebovcami a nepozývať ich na svoje
podujatia, či zúčastňovať sa akcií, kde by s nimi musel aktívne diskutovať. No toto nebol ten prípad.
Kotlebovci tu mali byť výlučne poslucháčmi medzi mnohými pozvanými a prezident Kiska mohol
rečnícku príležitosť využiť, aby predniesol mocný prejav proti komunizmu, fašizmu, nacizmu, či iným
totalitným ideológiám. - Posolstvo také silné, že by možno predstaviteľov ĽS-NS zdvihlo zo stoličiek a
donútilo ofučaných opustiť sálu.
Andrej Kiska z toho pre kotlebovcov mohol urobiť "výchovný koncert". Lebo presne toto je spôsob ako
sa bojuje proti totalitarizmu:
Nie, že vy odmietnete chodiť na slávnostné spomienkové akcie, lebo by ste tam mohli zakopnúť o
extrémistov. Naopak, prídete tam a extrémistov donútite k ústupu.
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Pri iných príležitostiach tomu Andrej Kiska rozumel. Keď si ho kotlebovci pod vedením Milana
Mazureka vlani v apríli chceli "počkať" pred synagógou v Brezne, prezident im úplne zobral vietor z
plachiet. Pristúpil k nim, pokojne sa s nimi dal do reči a rozumne im povedal, že rómska problematika
potrebuje jednak riešenie v podobe poriadku a jednak v podobe vzdelania.
Zo strany prezidenta to bolo chlapské, priamočiare a vyrovnané gesto. Mimochodom, porušil vtedy
svoju zásadu s kotlebovcami nekomunikovať a napriek tomu zo situácie vyšiel dobre.
Podobne sa prezident nevyhýba vystúpeniam v Národnej rade, len preto, že aj tam sedia poslanci
ĽS-NS. Ostatne, práve vlani v lete v rámci svojej správy o stave republiky hovoril o hrozbe, ktorú
predstavuje politický extrémizmus.
Psia hlava Sviečková manifestácia bola hviezdnou chvíľou slovenského katolicizmu, kedy sa tento
postavil nielen za náboženské práva veriacich, ale za všeobecné občianske slobody. Čo sa však udialo v
nedeľu?
Aj keď Andrej Kiska možno chcel vyslať nejaký zásadový signál, v skutočnosti jeho gesto posunulo
celé výročie k veľmi nešťastným debatám o "Tisových pohrobkoch" a "klérofašizme". Aj mnohí rozumní
ľudia pod vplyvom tejto atmosféry akoby za pozvaním poslancov ĽS-NS na koncert videli akúsi nekalú
snahu KBS legitimizovať kotlebovcov. A nie číru protokolárnu zdvorilosť, prípadne politickú neobratnosť.
Prečo vlastne? Konferencia biskupov Slovenska pozvala aj poslancov ďalších parlamentných strán.
Znamená to, že legitimizuje napríklad postoj SaS k potratom? Alebo v prípade politikov Smeru
legitimizuje minulosť časti z nich, ktorí boli členmi prednovembrovej komunistickej strany? Veď
Sviečková manifestácia bola práve proti komunistickému režimu!
Ak sa teda hovorí, že KBS mala lepšie zvážiť, koho všetkého pozve, prezident mohol lepšie zvážiť
formu, akou vyjadrí svoj nesúhlas s niektorými pozvanými. Formu, ktorá by nejatrila rany vnútri najväčšej
slovenskej cirkvi.
Učiteľ demokracie Najväčšia škoda je, že rozhodnutie Andreja Kisku nezúčastniť sa koncertu zatienilo
prejav Joachima Gaucka, ktorý na podujatí bol. A aj vystúpil.
Niekdajší evanjelický farár, antikomunistický východonemecký disident, dlhoročná hlava úradu,
dokumentujúceho zločiny komunizmu a napokon spolkový prezident v rokoch 2012 až 2017, je občas
porovnávaný s osobnosťami ako Václav Havel, Nelson Mandela, či Martin Luther King. Jeden z
posledných svojho druhu.
Gauck sa okrem iného vyslovil vo svojom prejave na koncerte proti pokusom "zničiť demokraciu a
oživiť starý model nacionalizmu". Spomenul tiež želanie "aby v celej Európe dozneli sladké tóny
populistov".
No najsilnejšia myšlienka jeho bratislavského prejavu bola iná. Týkala sa demokracie ako učiaceho sa
a sebazdokonaľujúceho systému.
Podľa Gaucka demokracia síce nie je dokonalá, no má schopnosť sa učiť a hlavne, vôľu sa učiť. Jeho
vlastnými slovami:
"Je jediným systémom, ktorý svoje deficity a nedostatky nechce skrývať, ale riešiť. Či už vedeckými
poznatkami, alebo - niekedy aj veľmi robustnou - výmenou názorov."
A ako povedal ďalej:
"Mali by sme sa postaviť tejto výzve a liberálnu demokraciu chrániť. Jej úspechy môžeme pomenovať
a jej nedostatky nemusíme skrývať. A môžeme tak urobiť oveľa sebavedomejšie, ako všetci tí, ktorí sa
nezávislých médií a justície, alebo aj aktívnej občianskej spoločnosti možno boja."
Hoci Gauck je Nemec, jeho prejav bol zasadený do reálií súčasného Slovenska, poznačeného
protestami po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej:
"Aj demokracia pozná bezmocnosť, často krát zapríčinenú nami samými, keď sa jednotlivec nezapája,
veci nespoluvytvára, nejde voliť, necíti sa byť zodpovedný, hoci ide o neho samého a o spoločnosť v
ktorej žije. Nikdy nesmieme zabudnúť, že naša demokracia nie je ohrozená len extrémistami, fanatikmi, či
ideológmi. Takisto môže vädnúť a byť ničená aj občanmi, ak ju vo svojej krajine nenapĺňajú životom. Či a
ako dobre funguje demokracia, to závisí vždy aj od každého jednotlivca. Tu v Bratislave ste to v
uplynulých dňoch opäť zažili: keď tisíce ľudí vyjde do ulíc a volá ,Chceme slušné Slovensko´, tak toto
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volanie neostane nevypočuté..."
Vedel Joachim Gauck, že tam budú poslanci ĽS-NS? Bolo mu to jedno? Vyjadril svoj nesúhlas
diskrétne? Alebo sa ako príslušník generácie, ktorá sa musela vyrovnávať s dedičstvom dvoch totalitných
režimov taktne povzniesol nad naše vnútropolitické malichernosti?
Neviem. V každom prípade, kým internety diskutujú o údajnej legitimizácii ĽS-NS zo strany KBS, úplne
tu zaniklo, že slovenskí katolícki biskupi vytvorili priestor nemeckému evanjelickému teológovi, aby
predniesol svieži mobilizačný prejav o demokracii. A aby ho počuli naši politickí hodnostári naprieč
straníckym spektrom.
Skutočným problémom nie je, kto všetko na koncerte bol, ale kto všetko z našej politickej scény
chýbal, hoci by sa mu zišlo Gauckove slová si vypočuť.
https://www.postoj.sk/31861/noblesa-joachima-gaucka-a-premarnena-sanca-andreja-kisku
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

446. Ján Figeľ: Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 13:17, s. -; Ján Figeľ)

Ján Figeľ
pondelok 26. marca 2018 13:17
Príhovor v rámci slávnostného podujatia v Primaciálnom paláci k 30. výročiu Sviečkovej
manifestácie, 25. marec 2018.
Autor je bývalý predseda KDH
Sviečková manifestácia pred 30 rokmi sa stala hviezdnou udalosťou našich moderných dejín. Bola
časom svitania slobody, ktorá naplno prišla po poldruha roku v Novembri `89.
Toto výročie si pripomíname ako Deň zápasu za ľudské práva, pretože náboženská sloboda je
kritériom aj ďalších základných práv človeka. Právom môžeme a máme byť na túto udalosť hrdí.
Slovensko sa ňou autenticky a originálne zapojilo do stredoeurópskeho vzopätia proti komunistickej
totalite.
Vďaka patrí preto všetkým, ktorí sa jej zúčastnili ako odvážni a statoční občania a veriaci ľudia. Vďaka
a úcta patrí všetkým obetiam, zvlášť tým najväčším, ktoré boli za 40 rokov útlaku prinesené v zápase za
slobodu a dôstojný život v našej krajine. Len tam, kde aj po desaťročiach žije aktívna pamäť, kde je
obetiam prejavovaná vďaka a úcta, len tam je prítomná aj zodpovednosť za ovocie týchto obetí - za
slobodu a demokraciu.
Bratislavský Veľký piatok 1988 slúži aj dnes ako inšpirácia vo viacerých dimenziách:
1) Aktívne a tvorivé menšiny formujú a menia dejiny spoločnosti. Základom zrelého občianskeho
postoja je odvaha a statočnosť. Práve odvaha a statočnosť boli rozhodujúce tak na Hviezdoslavovom
námestí pred 30 rokmi, ako aj v celom zápase s komunizmom či nacizmom. Netreba sa báť napriek tomu,
že sme v úsilí o spoločné dobro často v menšine. Ako výraz solidarity zapálená svieca, modlitba či slovo
vyjadrené na obhajobu pravdy a práva majú silu svedectva a inšpirácie, a preto dokážu meniť spoločnosť.
Väčšina sa pridá, keď menšina sa nepoddá, ani neuhne. Silou slabých je ich viera. Slabosťou silných
býva ich morálna prázdnota. Naše dejiny sú toho opakovaným potvrdením.
2) Zápas za spravodlivú a slušnú krajinu je ustavičnou výzvou, týka sa osobne každého a osobitne,
nanovo aj každej generácie. Sloboda, demokracia, právny štát, spoločná Európa - nie sú a nikdy nebudú
samozrejmosťou. Vyžadujú si našu zrelosť a zodpovednosť pri ich rozvíjaní.
Spravodlivosť je základom slušnosti a slušnosť bez spravodlivosti je len divadlom. Napokon, takým bol
komunizmus: Hlásajúci rovnosť a spravodlivosť, ale v skutočnosti postavený na lži a násilí. Skutočným
základom spravodlivosti má byť pravda, lebo ona oslobodzuje. Pravda nás učí o rovnakej dôstojnosti
každej ľudskej osoby. A ovocím pravdy je láska, čiže solidarita so slabými a trpiacimi. Sloboda je dar,
ktorý nás pozýva k zodpovednosti. Bez zodpovednosti sa sloboda stratí, neprežije. Preto, ako hovorí
pápež František, "kresťan sa má miešať do politiky".
Jeho predchodca sv. Pavol VI. považoval politiku dokonca za "najvyššiu formu lásky"! Ako veľmi sme
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sa vzdialili od týchto ideálov - kto by to o politike a politikoch na Slovensku dnes povedal? A o našom
vmiešavaní sa do politiky svedčí napríklad len strinásťpercentná účasť voličov v ostatných eurovoľbách,
najnižšia zo všetkých štátov EÚ! Pritom na charaktere, orientácii a akcieschopnosti Európy nám musí
záležať. Tak, ako sme spolu so susedmi o slobodu prišli, tak sme ju aj v roku1989 znovu nadobudli. Je to
naša zjednotená Európa, ako spoločenstvo demokracií, ekonomík a kultúr. Naša sloboda sa európskym
zjednotením rozšírila.
Ak národu nezáleží na spravodlivosti, bude žiť v jej nedostatku a v krivde. Či tomu tak nebolo v
uplynulom desaťročí? Či nízka vymožiteľnosť práva nebola ovocím postoja väčšiny spoločnosti napríklad
k takzvaným Mečiarovým amnestiám? 16 rokov dnes ešte stále najpopulárnejšia strana a jej líder bránili
ich zrušeniu, keďže to vraj nie je možné. A ľudia im tlieskali a dávali hlasy v najväčšej miere. Ten stav sa
zmenil až smrťou prezidenta Michala Kováča a úspešným filmom Únos. Keď sa verejná mienka prebudila
a výrazne zmenila, zmenil sa aj postoj k nezrušiteľnosti amnestií. Bolo by smutné, keby nikto nebol
potrestaný za úkladnú vraždu mladého Róberta Remiáša či za ďalšie zločiny z tej doby. Podobne ako
nikto nebol potrestaný za vraždy kňazov Cubínka, Sénašiho, Rusnáka, Gona, Coufala, Schmiestera,
Poláka a ďalších spred roku 1988.
Žijeme v štáte, kde sa Generálna prokuratúra odmieta zaoberať brutálnymi trestnými činmi z 50. rokov
po nástupe komunizmu. V Česku a Poľsku sa s týmito zločinmi proti ľudskosti štát dokázal vyrovnať.
Zároveň sme počuli generálneho prokurátora hovoriť o tom, že tu "urobí peklo", ak sa preukáže spojitosť
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice s jeho investigatívnou prácou. Takéto slová nepatria do
úst dôveryhodného strážcu zákonnosti. To je jazyk mafiánov a kovbojov.
Pre slušné Slovensko stačí, keď bude prokuratúra spolu s políciou a súdmi permanentne, nestranne,
neselektívne a nebojácne konať v záujme vlády zákona a spravodlivosti. Slovensko sa nadýchne lepšej
perspektívy. A bude viac tvorivého pokoja, viac nepredražených diaľnic a tendrov a viac financií pre
upadajúce školstvo, pre zadlžené, chorľavé zdravotníctvo či pre zaostávajúce regióny.
3) Náboženská sloboda je slobodou svedomia a myslenia, je slobodou veriť, či neveriť alebo vieru
zmeniť. Je to civilizačné kritérium pre budúcnosť našej spoločnosti a sveta. Veľmi na nej záleží. Ochrana
života, ktorá je tiež spätá s týmto sviatočným dňom a ktorou začínajú práva každej - aj
nenarodenej - osoby, podpora manželstva a rodiny a sloboda svedomia sú tri základné civilizačné piliere.
Vyrastajú z kresťanského respektíve integrálneho humanizmu. Každá vláda - totalitná či demokratická,
ktorá tieto piliere podrýva a rozvracia, oslabuje vlastný národ, jeho kultúru, vitalitu a celkovú perspektívu.
V súčasnosti len štvrtina svetovej populácie žije v podmienkach náboženskej slobody. Druhou zlou
správou je skutočnosť, že rozsah náboženskej intolerancie, diskriminácie a prenaledovania vo svete
narastá. Málo ľudí u nás si to, žiaľ, uvedomuje a málo pre viac slobody vo svete robíme. Za ostatné roky
sa ani vláda, ani parlament napríklad nezmohli na vážny postoj ku genocíde a prenasledovaniu kresťanov
a iných náboženských menšín na Blízkom východe zo strany teroristov ISIS. Akoby to nebol aj náš svet,
akoby utrpenie nevinných v kolíske našej civilizácie sa nás netýkalo, akoby nám stačili domáce korupčné
záujmy a kauzy.
Ako teda zaobchádzame s našou slobodou?
Slobodu máme radi, ale pri jej prežívaní nie sme dosť dôslední a dosť zodpovední. Ale učíme sa tejto
zodpovednosti. Je to proces. Lebo sloboda nám dáva možnosť výberu a voľby, ale zodpovedná sloboda
znamená rozhodovanie pre dobro, pre spoločné dobro. Len zodpovedne spravovaná sloboda je
udržateľná. Lebo ako spravodlivosť bez slobody je proti človeku, tak je proti nemu aj sloboda bez
spravodlivosti. Nezávislosť a samostatnosť Slovenskej republiky neboli možné bez slobody a bez
demokracie. Pritom mnohé opatrenia z obdobia mečiarizmu s hrubým zneužívaním štátnej moci, ktoré sa
zaštiťovali záujmami novej suverenity, boli proti spravodlivosti a proti našej slobode.
Keby sme boli pri zaobchádzaní so slobodou dôslední, nemohol by nás desať rokov viesť ako
prezident človek, ktorý protiústavne odobral mandát dvom zvoleným členom parlamentu a do tretice ho
neudelil ani platne zvolenému kandidátovi na generálneho prokurátora. Keby sme boli dôslední v
zodpovednosti za slobodu, nemali by sme na jednej strane Dunaja Bránu slobody pod Devínom ako
pamätník 400 mužov a žien zavraždených pri pokuse o útek za Železnú oponu a na druhej strane, priamo
v Hlavnom meste Námestie hraničiarov pomenované po likvidátoroch spomínaných obetí. Keby nám viac
záležalo na aktívnej pamäti, nedovolili by sme súčasnú paralýzu ÚPN, dôležitej inštitúcie pre súčasnosť a
pre budúcnosť národa, pre výchovu a vzdelávanie nových generácií. Ak nám bude záležať na živom
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svedomí a na aktívnej pamäti, budeme potrebovať Múzeum zločinov spáchaných nielen totalitnou, ale aj
demokraticky zvolenou štátnou mocou. Lebo demokracia bez skutočných hodnôt sa stáva púhou totalitou
väčšiny.
Viete, kde sa najviac darí nespravodlivosti, etickému relativizmu a neslobode? Tam, kde má zlo veľa
prisluhovačov a spojencov. Najsilnejšími spojencami zla sú ľahostanosť, nevedomosť a strach. Nikdy
nedovoľme, aby ľahostajnosť, nevedomosť a strach prevládli v našich rodinách, v našich spoločenstvách
a v našej krajine. To je odkaz spred 30 rokov.
Slovensko je dnes znovu v pohybe, zvlášť mladí ľudia. A preto má aj novú nádej na zodpovednú
slobodu. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej volá po spravodlivosti a zodpovednosti. Príliš dlho
nebola vládna moc na Slovensku účinne kontrolovaná. Príliš dlho selektívna zákonnosť chránila ľudí s
označením "náš človek", voľakedy nazývaný súdruh. Príliš dlho mafiánske praktiky, korupcia či
zneužívanie moci prerastali cez štruktúry štátu.
Budeme potrebovať náročné zmeny, nielen personálne, ale aj systémové. Prvou z nich je rozdelenie
Slovenska pri parlamentných voľbách na viac obvodov, aby sa politika priblížila k ľuďom a do regiónov a
bolo tým po 20 rokoch prekonané dedičstvo mečiarizmu, ktoré sa stalo nástrojom silnej centralizácie
politiky a nárastu partokracie.
Nech jubileum Sviečkovej manifestácie nie je len spomienkou na významnú udalosť našich dejín,
ale aj odhodlaním k novej odvahe a statočnosti vo verejnom živote! Aby sme obnovili dôveru v
demokraciu, vo vlastný štát a v samých seba. Aby sme slobodne a zodpovedne napĺňali odkaz zápasu o
ľudské práva a za dôstojný život na Slovensku a v Európe.
-END
https://dennikn.sk/1076746/jan-figel-ako-zaobchadzame-s-nasou-slobodou/?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

447. Newsfilter: Keď už to vyzeralo na upokojenie, začal mladík na námestí
hovoriť o mafiánoch a Jankovskej
(26.03.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 18:14, s. -; Redakcia)

Denník N
pondelok 26. marca 2018 20:14
Zdieľať
1. K príbehom o mafii a Smere pribudol ďalší 2. Západ vyhosťuje ruských diplomatov, Lajčák je
zaneprádznený 3. Namiesto prezidenta mali biskupi na spomienke kotlebovcov + krátke správy, citát a
FB status dňa, nový Shooty a odkaz Martina M. Šimečku
Protest pred parlamentom. Foto N - Tomáš Benedikovič
Prosím, potvrďte, ak chcete dostávať čerstvý newsfilter na e-mail.
PrihlásiťZadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami.
Udalosti dňa vybral a komentoval Juraj Javorský
1. K príbehom o mafii a Smere pribudol ďalší
V Bratislave prebehla ďalšia demonštrácia, ktorá bola počtom účastníkov zlomkovou v porovnaní s
doterajšími pochodmi, avšak dôraznejšia v skandovaní hesiel. Prvý pokrik, ktorý sa ozval z davu, žiadal
odvolanie Tibora Gašpara z postu policajného šéfa. To sa však nestane tak rýchlo, aby mohol byť dav
spokojný.
Minister vnútra Tomáš Drucker sa síce správa tak, aby bolo jasné, že Gašpara odvolá, no dnes
zopakoval, že na to potrebuje dni až týždne. Dá sa to brať tak, že ide o príliš dôležitú funkciu, než aby sa
jej budúci nositeľ vyberal horúcou hlavou. Je však veľmi otázne, či to tak bude brať aj ulica.
O to viac, že z demonštrácií a už aj z médií sa začal širíť nový, silný príbeh ukazujúci na prepojenie
mafie a štátnych inštitúcií ovládaných Smerom.
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Boj o Fatimu. Nový príbeh sa bude zainteresovaným vysvetľovať rovnako ťažko, ako sa iným
zainteresovaným ťažko vysvetľovali obchody s Bašternákom, či poberanie dotácií na cudziu pôdu. Príbeh
o reštaurácii Fatima zaznel prvýkrát v piatok na demonštrácii v Trenčíne, dnes ho jeho nepriamy aktér
Rafael Janíček prišiel porozprávať na demonštráciu pred parlamentom a mediám.
V skratke ide o súčinnosť mafie a súdov, ktoré reprezentuje najmä dnešná štátna tajomníčka za Smer
Monika Jankovská. Tá podľa Janíčka robila z pozície sudkyne také rozhodnutia, aby sa mafiánska
skupina Čongrádyovcov mohla zmocniť Fatimy - reštaurácie, ktorú si prenajímali jeho rodičia. Janíčkova
verzia príbehu je plná vážnych podozrení, na ktoré sa žiadajú konkrétne odpovede nielen od Moniky
Jankovskej, ale aj od polície, od NAKA a od generálnej prokuratúry.
Jankovská popiera. Zatiaľ však žiadne presvedčivé odpovede nezazneli. Jankovská sa s
Janíčkovcami súdi pre ohováranie a tvrdí, že sa s mafiánmi nepoznala. Bude sa tomu dať veriť oveľa
ľahšie, keď Jankovská objasní viaceré konkrétne indície, ktoré vedú k podozreniu, že vedome odsúdila
dvoch ľudí na základe veľmi pochybného, ak nie vyslovene falošného obvinenia.
V tejto súvislosti stojí za spomienku veľmi odhodlaný boj Lucie Žitňanskej proti tomu, aby sa
Jankovská stala členkou Súdnej rady. Bývalá ministerka spravodlivosti to odôvodňovala jej prepojením na
politiku, no v tom čase už mala na stole o Jankovskej zhruba tie isté informácie, ktoré dnes Rafael
Janíček rozprával na námestí.
Hrozba ulice. V neprospech Smeru a aj súčasnej vlády je, že v príbehu Rafaela Janíčka veci do seba
až príliš zapadajú. A zároveň celý príbeh zapadá do obrazu Slovenska ovládaného Smerom, ktorý je od
smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stále jasnejší a konkrétnejší. Aj preto to bude mať minister
vnútra ťažké, keď bude hľadať Gašparovho nástupcu príliš dlho. Dnešná demonštrácia svojím počtom
dvetisíc ľudí možno nevyzerala na zvrhnutie vlády, no možnosť opakovania masových protestov je stále
aktuálna. Organizátori pochodov Za slušné Slovensko už v nedeľu oznámili, že obnovenie protestov
závisí práve od toho, ako sa naloží s Gašparom.
2. Západ vyhosťuje ruských diplomatov, Lajčák je zaneprádznený
Otrava bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Londýne dnes vyústila do
koordinovanej a relatívne tvrdej reakcie veľkej časti západného sveta. Veľká Británia, USA, Nemecko,
Francúzsko, Holandsko a mnohí ďalší spojenci Slovenska vyhostili ruských diplomatov. Ku gestu sa
pripojili aj krajiny skeptické voči Západu, vrátane Maďarska, Poľska a Česka. Slovensko nikoho
nevyhostí. Namiesto toho si ministerstvo zahraničia predvolá ruského veľvyslanca, čo je krok, ktorý
Česko či Švédsko urobili o dva týždne skôr.
Čo robí Lajčák? Miroslav Lajčák, kedysi najväčšia personálna pýcha Roberta Fica, práve sedí vo
svojej newyorskej kancelárii predsedu Valného zhromaždenia OSN. Sedel tam aj začiatkom mesiaca,
keď Rusko v odpovedi na obvinenia z otravy Skripaľa jedom novičok, označilo Slovensko a tri ďalšie
krajiny ako možných výrobcov tohto jedu. Ozval sa len štátny tajomník Ivan Korčok, avšak ruské
obvinenie odmietol bez toho, aby si zavolal na koberec ruského ambasádora.
Ani dnes Lajčáka nepočuť. Podľa nemenovaného zdroja z prostredia zahraničnej politiky chce mať
Lajčák na svojom ministerstve "pod dohľadom aj osud poslednej sekretárky, no zároveň chýba, keď sa
dejú vážne veci a treba prevziať zodpovednosť a napríklad ísť do konfrontácie s Ruskom."
Ruskí špióni. Akékoľvek sú príčiny Lajčákovho konania, výsledkom je, že sa v takej dôležitej veci,
akou sú Moskvou organizované vraždy, Slovensko ocitlo mimo prvej ligy západného sveta. Podľa nášho
zdroja sme však práve premárnili ešte jednu veľkú šancu: zbaviť sa špiónov s diplomatickým pasom z
ruskej ambasády v Bratislave. Ruských diplomatov tu máme oveľa viac, než by si vyžadovala interakcia
medzi Slovenskom a Ruskom a podľa nášho zdroja nie je ťažké identifikovať medzi nimi tých, čo nie sú
diplomatmi, ale agentmi.
Vznik novej Pellegrinoho vlády sa obhajuje aj záujmom o zachovanie transatlantickej orientácie
Slovenska, ale dnešok dal tomuto argumentu facku. O čo tichšie bude v rozhodujúcich momentoch
slovenský minister zahraničia, o to hlasnejšie budú znieť proruskí trolovia, akým je napríklad Andrej
Danko gratulujúci na Facebooku Vladimirovi Putinovi k znovuzvoleniu.
3. Namiesto prezidenta mali biskupi na spomienke kotlebovcov
Prezident Andrej Kiska zrušil svoju plánovanú účasť na nedeľnom koncerte pri príležitosti 30. výročia
Sviečkovej manifestácie, pretože sa dozvedel, že medzi pozvanými sú aj poslanci kotlebovej strany.
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Najprv to takmer pôsobilo ako nedorozumenie, no Konferencia biskupov Slovenska dala vzápätí najavo,
že pozvánky písala premyslene a s plnou vážnosťou.
Na koncerte teda sedeli poslanci Kotleba a Uhrík, ale aj nemecký prezident Joachim Gauck, ktorý sa v
tejto ošemetnej situácii ocitol nezaslúžene. Prezident Kiska s ním strávil časť nedele, aby si uctili si
pamiatku Sviečkovej, ale do Slovenskej filharmónie neprišiel.
Kuffova cirkev. Rozhodnutie KBS prišlo v čase, keď sa hneď niekoľko známych katolíkov súčasne
ozvalo proti inému kontroverznému fenoménu v katolíckej cirkv: proti kázňam Mariána Kuffu. Hovorí v
nich o "krvilačnej armáde LGBT", ktorá stoji za pochodmi a má v pláne "zavraždiť národ". V jeho kázňach
behajú feministky "nahé po pralese" a mimovládky stelesňujú novodobú ŠtB.
Pre neveriacich, ktorí nepoznajú štruktúru, organizáciu, ani modus operandi katolíckej inštitúcie, nie je
ľahké rozlíšiť silu jednotlivých hlasov zvnútra cirkvi. Zvonka môže znieť Kuffa oveľa hlasnejšie, než
pastiersky list proti fašistom. Zvonku to vyzerá ako súboj medzi ultrakonzervatívnym, militantným,
nacionalistickým kufizmom a medzi umierneným a všeobecne prijateľným spôsobom viery, ktorý v očiach
širokej verejnosti reprezentujú napríklad Róbert Bezák.
Cirkev nerobí politiku. Konferencia biskupov Slovenska vysvetlila pozvánku kotlebovcom tým, že "ak
pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku". Reakcie, a to nie len od prezidenta, sú
však dôkazom opaku. Postoj ku kotlebovcom je zásadným politickým postojom, nech už je akýkoľvek. A
postoj, ktorý zaujala konferencia biskupov ukazuje, že ľudia ako Kuffa nie sú v cirkvi ojedinelí, naopak,
zjavne sa nachádzajú aj na najvyšších priečkach cirkevnej hierarchie.
Jednou vetou:
4. Marián Kočner sa nevyhrážal len Jánovi Kuciakovi, trestné oznámenie pred piatimi rokmi podal aj
advokát Roman Kvasnica, Kočner sa mu vyhrážal smrťou, podľa polície nešlo o trestný čin.
5. K vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej došlo 21. februára 2018, oznámil to prokurátor,
okolnosti podľa neho nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku.
6. Už takmer tisíc umelcov podpísalo petíciu proti novej ministerke kultúry, Ľubicu Laššákovú žiadajú,
aby odstúpila, od premiéra Petra Pellegriniho požadujú, aby vymenoval niekoho, koho by si mohli vážiť.
7. Denník N, nemecký exprezident Joachim Gauck a občiansky aktivista Ján Benčík dostali Cenu
Jána Langoša za odvahu a vytrvalosť pri odhaľovaní pravdy a snahu o rozšírenie demokratického
priestoru v Európe.
8. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská chce preveriť situáciu v Národnom onkologickom ústavev
Bratislave, primár zariadenia verejne kritizoval chýbajúci personál ši dlhé čakanie na zákroky.
9. Primára z nemocnice v Prešove odsúdili za korupciu, bral peniaze, vajcia, orechy aj slivovicu,
Stanislav Palášthy dostal dvojročný trest väzenia s podmienečným odkladom na 18 mesiacov, finančný
trest 800 eur a ročný zákaz vykonávania činnosti.
10. Podpredseda vlády Richard Raši sa vzdal mandátu primátora Košíc, plnenie úloh primátora
prevzal na základe jeho poverenia až do jesenných komunálnych volieb viceprimátor Martin Petruško.
Zaujímavé články:
V podobnej situácii, v akej bol teraz Andrej Kiska, bol český prezident Miloš Zeman pred necelými
piatimi rokmi. Preto my v Česku vieme, že zneužitie právomocí hlavy štátu je cestou do pekiel.
Luboš Palata o rizikách ohýbania ústavy prezidentom. (sme.sk)
Keď ľudia, vrátane známych osobností, označujú Bugára výrazmi parazit, zradca a darebák, nejde o
psychický jav odborne označovaný projekcia? O to, že človek vlastné chyby premieta na inú
(nepriateľskú) osobu? Tí, čo nadávajú na Bugára, nemali by sa za takýto vývoj hnevať v prvom rade sami
na seba?
Péter Hunčík o kolektívnom nadávaní na Bélu Bugára. (dennikn.sk)
FB status dňa:
NAJVÄČŠÍ VYŠETROVACÍ TÍM V PRÍPADE VRAŽDY NOVINÁRA A JEHO SNÚBENICE
- 10 vyšetrovateľov
- viac ako 50 pracovníkov operatívy
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- 6 ľudí v rámci analytickej skupiny
- skupina zahraničnej spolupráce
- bolo vypočutých viac ako 200 svedkov
- zaoberáme sa desiatkami podnetov od rôznych zdrojov vrátane verejnosti, každej prikladáme
rovnakú váhu
- bol zadokumentovaný pohyb pravdepodobného páchateľa
- boli zistené ďalšie skutočnosti, ktoré nemôžeme nateraz zverejniť
Citát dňa:
Veľmi rada sa s pani Laššákovou stretnem a spýtam sa jej, čo si myslí o našej kultúre a nemyslím tým
varenie bryndzových halušiek a Anna bály. Aj to všetko je záslužné a všetci už vieme, že pani Laššáková
viedla PKO, ale čo ďalej? To má byť všetko? S valaškami sa už nikam nedostaneme.
Herečka Emília Vášáryová sa vyjadrila k novej ministerke kultúry.
Shooty:
Odkaz Martina M. Šimečku:
Veronika Prušová Dvaja svedkovia vypovedajú, že štátna tajomníčka Jankovská zobrala úplatok
Mirek Tóda Slovensko sa nepridalo k spojencom a nevyhostí ruských diplomatov. Je jedinou krajinou
V4, ktorá sa nezastala Britov
Monika Tódová Prokurátor o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej: Išlo o vraždu na objednávku
Matej Dugovič Študenti sa rozišli: Farská čaká, ako sa zachová nová vláda, Straka organizuje protest
pred parlamentom
Jana Németh Novú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú odmietlo už tisíc umelcov
-END
https://dennikn.sk/1077379/newsfilter-ked-uz-to-vyzeralo-na-upokojenie-zacal-mladik-na-namesti-hovorito-mafianoch-a-jankovskej/?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

448. Neodsúvajme sami seba na okraj
(26.03.2018; www.tyzden.sk; .názory, , s. -; .marína Gálisová)

Toľkokrát som v poslednom období počula sťažnosti kresťanov, že ich spoločnosť odsúva. Že nechce
počuť ich príspevky k spoločenským témam. Bojím sa, že teraz sa odsúvame sami.
chápem - ten pocit, že vás nechcú ostatní počúvať, je zlý. A navyše je zlé aj pre spoločnosť, ak
zabudne, že kresťanstvo je významným stavebným kameňom jej inštitúcií, jej morálky, jej hodnôt.
Ale v poslednom období mám tiež dojem, že niektorí kresťania na okraj odsúvajú sami seba, sú na
okraji spokojní, stačí im, keď z neho kriticky ukazujú na tých ostatných. Cítia sa už len svojím vyčlenením
výnimoční, akoby nechceli byť súčasťou sveta, len by ho zatracovali. Je to zvláštny postoj u ľudí, ktorí
veria, že sám Boh prišiel do tohto sveta, stal sa jeho súčasťou, stal sa človekom, a nie preto, aby sa nám
tu všetkým vysmial za našu hriešnosť, ale aby svet a nás všetkých zachránil.
Sú aj takí kresťania, ktorí súčasťou sveta chcú byť, aspoň to tvrdia, ale svojím konaním sa sami
dostávajú na jeho okraj. A nie v pozitívnom zmysle. Nie v tom zmysle, že by boli lepší ako svet.
"Tento krok posunul katolíkov na okraj spoločnosti, navyše na ten okraj, kde sa nachádzajú ideológie
neslobody a vraždenia." Takýto dojem vo mne vyvolalo pozvanie, ktoré Konferencia biskupov Slovenska
adresovala ĽSNS. A je to veľmi smutný dojem. Darmo zaznieva obhajoba, že pri pozývaní politických
strán niet dôvodov robiť politiku. Veď politický charakter celej akcie je predsa jasný. Aj sviečková
manifestácia bola politická. Aj jej výročie je politická záležitosť. Ozaj, len mi tak zišlo na um, bola by KBS
na oslavy pozvala aj komunistov, keby sedeli v parlamente? Po tom, čo pozvala týchto neofašistov, by
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ma to už ani neprekvapilo.
To pozvanie bol zlý, necitlivý, hrôzu vyvolávajúci krok. Najmä ak si práve teraz pripomíname aj smutné
výročie prvých židovských transportov. Tento krok posunul katolíkov na okraj spoločnosti, navyše na ten
okraj, kde sa nachádzajú ideológie neslobody a vraždenia - a to nie je niečo, čo by mala KBS chcieť.
Pravdaže, KBS nehovorí za všetkých katolíkov. Aj my katolíci sme jednotlivci ako všetci ostatní. Každý
z nás je zodpovedný pred Bohom a svojím svedomím.
.marína Gálisová
.názory
-END
https://www.tyzden.sk/nazory/47185/neodsuvajme-sami-seba-na-okraj/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

449. Nuž, otvorme si oči
(26.03.2018; www.pravda.sk; Názory, , s. -; Pravda)

Otvorme oči a spoznajme svoju hriešnosť, vyhlásil v nedeľnej homílii počas omše v bratislavskej
katedrále predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský.
Hovoril to síce v súvislosti s ochranou počatého života, no vrchnosť katolíckej cirkvi by sa mala
zamyslieť všeobecnejšie aj nad svojimi prístupmi k závažným spoločenským problémom v minulosti i
súčasnosti.
Napríklad nad tým, že sa pri prípravách Sviečkovej manifestácie roku 1988 nezachovala práve
heroicky, hoci išlo v prvom rade o oprávnenú požiadavku vymenovania biskupov pre roky neobsadené
diecézy. Tichú demonštráciu vtedy organizovali ľudia z prenasledovaných náboženských spoločenstiev, a
nie oficiálne cirkevné štruktúry, ktoré veriacich od toho odrádzali.
Slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia tejto udalosti však usporiadala KBS, ktorá naň pozvala aj
hlavných predstaviteľov Kotlebovej strany (nie všeobecne poslancov NR SR). Preto prezident Andrej
Kiska odmietol prísť do Reduty. Naozaj, zlo nemožno ani dodatočne legitimizovať spoluúčasťou s
propagátormi totalitného režimu na takejto akcii. To KBS mohla v rámci deklarovanej "apolitickosti" poslať
pozvánku i zástupcom KSS.
Vo večernom príhovore na koncerte arcibiskup metropolita Zvolenský už síce tvrdil, že každá totalita je
zlá, komunizmus aj fašizmus. Ale prečo boli takí ústretoví voči ĽS NS, ktorej čelní funkcionári dosiaľ
velebia tisovský štát a Povstanie považujú za najčernejší deň našej histórie? Dnešný pápež František
nekompromisne hodnotí hrubé chyby katolíckej cirkvi z nedávnej minulosti a na svoje bedrá preberá vinu
za mnohých hriešnikov oblečených v sutane. Na to, ani na sebakritický postoj k ľudáckemu režimu
slovenskí biskupi ešte nedorástli.Nuž, otvorme si oči.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/463783-nuz-otvorme-si-oci/?utm_source=pravda&utm
_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

450. Stanovisko SaS k výročiu Sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 10:44, s. -; vef)

Stanovisko strany Sloboda a Solidarita (SaS) k 30. výročiu tzv. Sviečkovej manifestácie:
Foto: SaS
Popis: Strana Sloboda a Solidarita (SaS)
Pred tridsiatimi rokmi vyšli veriaci na bratislavské Hviezdoslavovo námestie a požadovali
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rešpektovanie občianskych práv. Komunistickí pohlavári ukrytí za stenami hotela Carlton sledovali, ako
túto ojedinelú demonštráciu odvahy rozháňajú policajti obuškami, zúrivými vlčiakmi a vodnými delami. Aj
preto Sviečková manifestácia mala obrovský ohlas na Slovensku i v zahraničí, medzi veriacimi a
neveriacimi.
Sviečková manifestácia patrí k svetlým udalostiam slovenských dejín. Jej odkaz je vysoko aktuálny
práve dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko. Slovensko, v ktorom ľudské a občianske práva nie
sú len neživým textom v ústave, ale normatívom konania vládnych politikov. Napriek presile komunisti
túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich
súčasným klonom.
Richard Sulík, predseda SaS
Ľubomír Galko, podpredseda SaS
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS
autor: vef
-END
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Stanovisko-SaS-k-vyrociu-Svieckovej-manifestacie299148
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

451. Danko (SNS): Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych
demokracie, slobody a razenia si cesty k novej spoločnosti
(26.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 21:00, s. -; vef)

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie v
Bratislave povedal, že sú udalosti, ktoré sa svojím posolstvom a silou myšlienky stávajú súčasťou
národných dejín. V plnom rozsahu to platí o sviečkovej manifestácii z roku 1988. "Bol v nej zakódovaný
silný nádych demokracie, slobody, razenia si cesty k novej spoločnosti, s dodržiavaním a rešpektovaním
občianskych práv a akceptovaním náboženskej slobody." Vyzdvihol dôležitosť udalostí z roku 1988
predseda parlamentu Andrej Danko.
Foto: TASR
Popis: Andrej Danko
Cesta, na ktorú sa Slovensko dalo, vyústila do vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktorá je dnes
členom Európskej únie, naši občania môžu pohodlne cestovať a žiť v Schengenskom priestore a
uplatňujú si svoje práva. "Som presvedčený, že dnes je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti,
vysvetľovať ich význam a aj celý dejinný kontext. Ak si pripomíname túto manifestáciu - akcentujeme aj
naše národné dozrievanie." Reagoval na dnešné výročie Andrej Danko a ako dodal, súčasťou národného
dozrievania, by mala byť aj morálka či charakternosť. "Verím, že rozvoj nášho štátu bude úspešne
pokračovať a o jeho budúcnosti nebudú rozhodovať ľudia s extrémistickou orientáciou, či pochybnou
minulosťou. Rešpektujem vôľu aj záujmy ľudí, rovnako občiansku angažovanosť, ktorú však treba
pretransformovať do konkrétneho politického subjektu. Silné emócie nemôžu byť hlavnou hnacou silou
našich rozhodnutí. A už vonkoncom nás nemôže denne bičovať hystéria, útoky rôzneho druhu a
vyhrážky. Je to platformou len pre nárast extrémizmu." Predseda NR SR sa vyjadril aj na tému
posledných dní.
Práve v tomto období, keď je spoločnosť zmietaná emóciami a atakmi rôzneho druhu, si pripomíname
udalosť, ktorá svojou silou a odkazom oslovuje všetkých. Nerozdeľuje, ale spája. Upozorňuje na
výnimočné dni "osmičkového" roka a občiansku uvedomelosť. Zomknutosť. Solidaritu a nádej. Aj v tom je
zakódovaný jej odkaz pre budúce generácie.
autor: vef
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Danko-SNS-Svieckova-manifestacia-mala-zakodov

stránka č. 656

any-silny-nadych-demokracie-slobody-a-razenia-si-cesty-k-novej-spolocnosti-299150
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

452. Na námestí spomínali na sviečkovú manifestáciu, ktorá nahlodala
režim
(26.03.2018; Korzár; č. 71, REGIÓN , s. 6; JANA OTRIOVÁ)

Účastníci si pripomenuli dôležité udalosti spred tridsiatich rokov.
HUMENNÉ. V sobotu podvečer si v Humennom pripomenuli 30. výročie Sviečkovej manifestácie.
Spomienkové stretnutie sa konalo na Námestí slobody pri soche sv. Jána Nepomuckého. Zorganizovalo
ho Okresné centrum KDH.
Napomohli pádu režimu
Pred tridsiatimi rokmi, 25. marca 1988, sa v Bratislave zišli tisícky ľudí, aby na tichom proteste so
sviečkami a modlitbou vyjadrili podporu žiadosti o vymenovanie biskupa a upozornili na potrebu
náboženskej slobody. Tieto udalosti "vyrušili" vtedajší režim a napomohli k jeho neskoršiemu pádu.
"Napomohli k prinavráteniu slobody, demokracie a ľudských práv, všetkého toho, čo dnes vyznávame ako
hodnoty demokracie," povedal na stretnutí Milan Macko. Režim proti ľuďom použil brutálnu policajnú silu
a dav rozohnal vodnými delami. Sviečková manifestácia bola prejavom rastúcej občianskej odvahy a
jednoty veriacich. Je jednou z mála udalostí v našich novodobých dejinách, ktorá spája všetkých ľudí.
Najväčší dar je sloboda
Rečníci poukázali na aktuálne udalosti dnešných dní, keď ľudia opäť vyšli do ulíc, aby na námestiach
žiadali odstúpenie z funkcií tých, ktorí dopustili vraždu investigatívneho novinára a jeho snúbenice.
Sloboda a demokracia nie sú "automatické" a neustále treba o ne bojovať. Aj dnes je dôležité postaviť sa
proti arogancii moci a strachu, ktorý šíri. Okresný predseda KDH Michal Babin si zaspomínal na rok 1988,
keď sa jeho manželke narodila dcéra. "Mnohí ľudia s nostalgiou spomínajú na tie časy, mali istoty, bolo
dobre. Ale sloboda nebola. Najväčší dar daný človeku je prejav slobody, aby sa mohol slobodne rozvíjať,
myslieť a konať," povedal. Na stretnutí horeli sviečky, zneli slová modlitby i hymnickej piesne, ale aj
autentické nahrávky zo zásahu príslušníkov Verejnej bezpečnosti z pamätného dňa.
JANA OTRIOVÁ
Foto:
Na sobotňajšom podujatí poukázali aj na aktuálnu situáciu, keď ľudia opäť vyšli do ulíc. FOTO: JO
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

453. Zhromaždenie odkázalo politikom: sledujeme vás
(26.03.2018; Naše novosti; č. 12, Naše Novosti , s. 2; MIRO PASTOREK)

Nie všetci zhromaždení súhlasia s tým, aby protesty skončili.
NOVÉ ZÁMKY. Na záverečné zhromaždenie Za slušné Slovensko prišlo 23. marca asi sto ľudí.
Minútou ticha si uctili pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Zaznelo vyhlásenie organizátorov bratislavských protestov. "Nikam neodchádzame, nekončíme, ale
chceme zmeniť formu," píše sa v ňom. "Energia organizátorov sa nestráca, len sa presúva," pokračuje
text.
V Banskej Bystrici sa už 24. marca stretli organizátori zhromaždení z krajských a okresných miest.
Prediskutovali spolu vznik platformy Za slušné Slovensko. "Na tejto platforme budeme mať možnosť
spolupracovať aj my a cez nás aj vy. Preto naše konanie sledujte aj naďalej," vyzvali v piatok organizátori
zhromaždených.
Ak bude treba, prídeme zas

stránka č. 657

Kabinet Petra Pellegriniho je podľa organizátorov iba kozmetickou úpravou vlády Roberta Fica.
"Viacerí reprezentanti tejto vlády majú za sebou podozrivé kauzy a preto nemajú jednoznačne čistý
morálny kredit a našu dôveru," zdôraznili vo vyhlásení.
Pripomenuli však, že za posledný mesiac sa toho podarilo veľa a občania si uvedomili svoju silu.
"Je naša povinnosť neostať doma a vždy sa postaviť proti arogancii moci. Politici zo všetkých
politických strán si dnes uvedomujú, že vo svojom konaní nie sú beztrestní. Občania ich kontrolujú a
vedia vytvoriť tlak na ich odstúpenie, ak závažne pochybia," pripomenuli organizátori. "Sledujeme vás a
ak bude treba, prídeme zas," odkázali politikom.
Novozámockí organizátori podporili vyhlásenie tých bratislavských. Pripojili sa k nemu okamžite, ako
si ho 22. marca prečítali. "V hlavnom meste pôsobia politické tlaky, ktorým my v regiónoch nemusíme
čeliť," podotkli.
Novozámčania sa v Banskej Bystrici 24. marca zúčastnili koordinačného stretnutia. "Máme nápady.
Treba tomu však dať stratégiu a program," povedala Katarína Hozlárová.
"Myslíme si, že čo sa dalo dosiahnuť občianskym hlasom na námestí, to sme dosiahli. Kroky, ktoré
budú nasledovať, sa majú diať v parlamente, a nie na ulici," povedala hlava novozámockých
organizátorov.
Dodala, že nechcú, aby ich hlas niekto zneužíval v politických hrách.
Dostali sme len náplasť
Nie všetci prítomní s postojom organizátorov súhlasili. "Nemyslím si, že toto je jediný typ
zhromaždenia z hľadiska tohto účelu. Myslím si, že to bude pokračovať, ak nie v rámci tohto podujatia,
tak iných. Bude to pokračovať," vyjadril svoj názor Stanislav.
"Nemali by končiť. Podstata veci sa nevyriešila. Väčšina ľudí bola podľa mňa presvedčená o tom, že
predčasné voľby sú jediné správne riešenie tejto situácie. Dostali sme len náplasť, ktorá absolútne nič
nevyrieši. Len takéto protesty by možno mohli posunúť situáciu ďalej. Mali by pokračovať," povedal
Martin.
"Tak ako pred tridsiatimi rokmi, svetlom môžeme premôcť tmu. Slušnosťou premôžme korupciu,"
povedala za organizátorov Katarína Hozlárová v narážke na Sviečkovú manifestáciu z marca 1988.
"Sme slušní ľudia a budeme mať slušnú krajinu," zdôraznila a dodala: "Nemýľte si našu slušnosť s
nedostatkom odhodlania a vytrvalosti."
Na zhromaždenie prišlo asi sto ľudí. Vo veľkonočnom období sa ďalšie akcie nechystajú. (MP)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

454. Biskupi pozvali aj kotlebovcov
(26.03.2018; Hospodárske noviny; mut. , Titulná strana , s. 1; RED)

Bratislava - Pred tridsiatimi rokmi sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila takzvaná
sviečková manifestácia na podporu náboženskej slobody a rešpektovania ľudských práv. Proti
manifestácii zasiahla polícia, ktorá použila aj vodné delá. Na snímke účastníci počas víkendovej
rekonštrukcie policajného zásahu s dobovými autami a v dobových kostýmoch. Oslava výročia vyvrcholila
koncertom v budove Slovenskej filharmónie - Redute. Prezident Andrej Kiska sa na nej však odmietol
zúčastniť. Dôvodom podľa jeho hovorcu Romana Krpelana bolo "pozvanie fašistov" na spomienkové
podujatie. Konferencia biskupov Slovenska pozvala na koncert zástupcov ĽSNS Mariana Kotlebu a
Milana Uhríka. (RED)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

455. Uplynul rok od smrti Františka Gauliedera
(26.03.2018; Noviny Juhozápadu; č. 12, Juhozápad , s. 2; LADISLAV ODRÁŠKA)

stránka č. 658

V nedeľu podvečer sa v Galante na Mierovom námestí konala spomienková udalosť.
GALANTA. Včera prešiel rok, čo zomrel bývalý poslanec Národnej rady SR, občiansky aktivista a
poslanec skom zastupiteľstve František Gaulieder.
Podľa dostupných informácií zomrel päť minút pred druhou hodinou ráno pri Trnovci nad Váhom po
zrážke s vlakom. Polícia ho našla o dve hodiny neskôr.
Vyšetrujú iba obmedzovanie osobnej slobody
v galant-Okolnosti Gauliederovej smrti stále nie sú vyjasnené. Napriek tomu však polícia prípad
uzavrela, neišlo podľa nej o vraždu. Rozhodol o tom vyšetrovateľ kriminálnej polície v Nitre vanie vo veci
prečinu usmrtenia bolo zastavené," povedala hovorkyňa KR PZ v Nitre Bov decembri. "Vyšetrožena
Bruchterová. Naďalej však podľa jej slov prebieha vyšetrovanie vo veci zločinu obmedzovania osobnej
slobody.
V tele exposlanca našli liek Tramadol. Je to narkotické analgetikum, ktoré sa používa na zmiernenie
bolesti. Dostupný je na lekársky predpis. Podľa právneho zástupcu rodiny Jána Foltána však takýto liek
nemal predpísaný, ani sa ním nikdy neliečil.
Spomienkové zhromaždenie
Na nedeľu, keď uplynul presne rok od smrti Františka Gauliedera, chystali poslanci mestského
zastupiteľstva v Galante na Mierovom námestí spomienkové zhromaždenie. Spojené bolo s 30-ročným
výročím pokojného pochodu sviečkovej manifestácie. Začiatok bol o 17.00 h.
"Chceme si takýmto spôsobom uctiť nielen bývalého kolegu, ale pripomenúť si udalosti, ktoré viedli k
novembrovému povstaniu," ozrejmil poslanec mestského zastupiteľstva v Galante Peter Kolek.
Poslanci: verdikt polície je nepochopiteľný
Ako sa s odstupom času pozerá na udalosti spred roka? "Stále rovnako. Pán Gaulieder človek, ktorý
kritizoval transparentnosť v našej mospráve, kritizoval machinácie pri verejnom obstarávaní, tiež kroky
vedenia mesta. Či tieto skutočnosti viedli k jeho smrti, na to nie som kompebol nesatentný odpovedať, ale
myslím, že pán Gaulieder nezomrel smrťou, ktorú by si sám vybral," povedal Kolek.
Verdikt polície, ktorá vylúčila cudzie zavinenie, je podľa poslancov nepochopiteľný. "Aké je toto
rozhodnutie? Určia, že si siahol sám na život, na druhej strane nevieme, kde bol 12 hodín. Neviem, či toto
je rozhodnutie, ktoré mala polícia vôbec prezentovať. Neuzavriem predsa prípad, keď nemám skladačku
poskladanú do poslednej časti," vyjadril sa poslanec, ktorý sa poznal s Gauliederom dlhé roky.
Podľa jeho slov sa akčnosť úradov a orgánov, ktoré majú v tomto doch konať, nie je taká, "ako by sme
si všetci predstavovali. K tomu logicky vedú kroky občanov, ktorí to patrične dávajú najavo na
námestiach." Podobný pohľad na vec má aj jeho kolega z poslaneckej lavice László Biró. "Okolnosti jeho
smrti sú stále nevyjasnené. Vidíte, kde sa nachádza dôvea podobných príparyhodnosť polície na
Slovensku. František Gaulieder nám chýba, na jednej strane jeho kritický podľa na veci, ktoré sa dejú v
samospráve, na druhej strane nám chýba ako človek."
--Myslím, že pán Gaulieder nezomrel smrťou, ktorú by si sám vybral.
PETER KOLEKC POSLANEC MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V GALANTE
Posledné dni Františka Gauliedera
* V pondelok 20. marca Gaulieder našiel doma zabitú mačku. V ten istý deň niekto doručil na úrad v
Galante dokumenty, ktoré ho mali diskreditovať.
* V stredu 22. marca na neho neďaleko obchodného centra niekto zakričal: "Skapeš, ty sviňa." * V
piatok 24. marca šiel zapáliť sviečku na hrob svojho otca, o 14.30 poobede volal s kamarátom.
* Zomrel v sobotu 25. marca o 1.55 po zrážke s vlakom. * Polícia ho našla o dve hodiny neskôr.
František Gaulieder. (LO)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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456. Prezident odmietol ísť na koncert kvôli fašistom
(26.03.2018; Pravda; mut. , Slovensko , s. 3; tasr)

Prezident Andrej Kiska včera avizoval, že nepríde na nedeľný koncert pri príležitosti 30. výročia
sviečkovej manifestácie, ktorý sa konal v Bratislave. Dôvodom sa stalo pozvanie fašistov na toto
podujatie. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zavolala na koncert aj zástupcov ĽS NS Mariana
Kotlebu a Milana Uhríka. Spomienka na sviečkovú demonštráciu je podľa hovorcu prezidenta Romana
Krpelana oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí. "Pozvanie fašistov je preto mimoriadne nešťastným
spôsobom pripomenutia si udalosti," skonštatoval hovorca. KBS sa bráni, že cirkev nieje politická
organizácia. Ak teda pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku. Rozhodnutie Kisku
však rešpektuje. (tasr)
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

457. TRIDSIATE VÝROČIE SVIEČKOVEJ MANIFESTÁCIE
(26.03.2018; Šport; mut. , ZO SVETA, Z DOMOVA , s. 15; JÁN FELIX)

Slovensko si 25. marca pripomenulo tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom. Už v sobotu sa uskutočnila rekonštrukcia na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Hlavný
program sa konal v nedeľu. Svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave celebroval predseda KBS
arcibiskup Stanislav Zvolenský, bratislavský metropolita. Neskôr sa konalo spomienkové podujatie pri
pamätníku Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa a slávnostný koncert v Slovenskej
filharmónii - Redute.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

458. Za Slovensko slobodné od hriechu
(26.03.2018; Šport; mut. , ZO SVETA, Z DOMOVA , s. 15; JÁN FELIX)

Predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský si veľmi želá, aby sme žili v slušnej
krajine. "Modlím sa za spravodlivé Slovensko. Za slobodné Slovensko. Za Slovensko slobodné od
korupcie, mafie, rodinkárstva, a ako biskup dodám: za veriace Slovensko - slobodné od hriechu. Na
priblíženie sa k tomuto ideálu je potrebná zmena ľudských sŕdc," povedal Zvolenský v homílii počas
svätej omše v bratislavskom Dóme svätého Martina, ktorá sa konala ako spomienka na 30. výročie
Sviečkovej manifestácie. Podľa neho naša spoločnosť nemôže byť tvorená individualistami, ktorí hľadia
len na seba, na vlastnú pravdu, na vlastné potreby, na svoj záujem. "Členovia dobrej spoločnosti musia
cítiť zodpovednosť za druhých a mať úprimnú vôľu s nimi vychádzať," uviedol. Spravodlivosť, o ktorej sa
dnes toľko rozpráva, neznamená podľa predsedu KBS len nekradnúť. "Je zrejmé, že spoločnosť nebude
spravodlivá, kým sa v nej kradne. No iba nekradnutie na zaistenie spravodlivosti nestačí. Spravodlivosť
znamená správať sa ku každému ako k človeku. Teda s úctou a rešpektom. Dovoľte mi navyše
pripomenúť, že spravodlivosť nedosiahneme, ak nezačneme od tých najslabších. Evanjelium života nás
učí, že spoločnosť nemôže byť skutočne spravodlivá, ak negarantuje ochranu bezbranných. Slovensko
nebude slušné, kým bude súhlasiť so zabíjaním nenarodených," vyhlásil Zvolenský. Podľa Zvolenského
tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť, ani priznať vlastné pochybenia.
Preto vyzval, aby sme si dali pozor, aby sme neopakovali ich chybu v akejkoľvek podobe. "Všimnime si,
že v živote našej spoločnosti sa to opakuje takmer periodicky. Najskôr kritika moci. Potom jej prevzatie. A
nakoniec pokušenie využiť ju na vlastné ciele," povedal s tým, že slobodu v krajine máme vďaka
bojovníkom za ňu, ale najmä - z milosti Božej.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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459. Dubovský: Manifestácia zapadla do procesu vrcholiaceho Novembrom
89
(26.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 09:16, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Zástupca Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský pripomenul, že zásah
polície voči pokojnému zhromaždeniu mal veľký ohlas v zahraničí.
Bratislava 26. marca (TASR) - Sviečková manifestácia z roku 1988 bola impulzom, ktorý výrazne
zapadol do procesu rúcania sa komunistickej moci v bývalom Československu v druhej polovici 80. rokov
minulého storočia. V súvislosti s 30. výročím najpočetnejšieho verejného protestu proti komunistickému
režimu po roku 1968 na Slovensku sa na tom zhodli historici Róbert Letz a Patrik Dubovský.
Dubovský pripomenul, že zásah polície voči pokojnému zhromaždeniu mal veľký ohlas v zahraničí. "O
mesiac neskôr, v apríli 1988 sa vo Viedni konala schôdzka OBSE, na ktorej delegáti veľmi ostro odsúdili
konanie štátnych síl. Navyše, medzi 140-tkou zadržaných boli aj viacerí zahraniční novinári, ktorí o
postupe polície referovali. ČSSR si vtedy vyrobila naozaj veľkú medzinárodnú blamáž," skonštatoval
zástupca Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Letz poukázal na to, že i atmosféra v samotnej krajine sa zmenila. "Pre režim to bola morálna prehra.
Demaskoval sa, že nedokáže viesť dialóg, že neznesie iný názor ako oficiálny. Ťažisko sa akoby
prenieslo do Prahy, boli manifestácie rôznych občianskych skupín na rôzne výročia. Nesmieme však
zabúdať na to, že odhodlanie na Slovensku neprestalo, ale rástlo, o čom svedčí aj pochod bratislavských
vysokoškolákov 16. novembra 1989," zdôraznil vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Dubovský pripomenul, že masová účasť na zhromaždení motivovala k zintenzívneniu domáceho
kresťanského i občianskeho disentu a spájaniu týchto dvoch prúdov do spoločných aktivít, ktoré navyše
nadobúdali československý charakter. "Vznikol Československý Helsinský výbor, na jeseň 1988 aj Hnutie
za občiansku slobodu v Prahe, ktorého aktivity implementoval napríklad Ján Čarnogurský i na
Slovensku," pripomenul historik. "Konali sa ďalšie protestné akcie s veľkou podporou verejnosti, napríklad
protesty pri príležitosti 70. výročia vzniku 1. ČSR v Prahe, vzniká takisto známa tzv. Bratislavská päťka (
J. Čarnogurský, A. Selecký, H. Ponická, M. Kusý, V. Maňák), ktorá dokázala integrovať a prepojiť
kresťanský i občiansky prúd odporu proti komunistickému režimu," dodal.
Sviečkovú manifestáciu preto i Dubovský považuje za výrazný moment v procese udalostí, ktoré
vyvrcholili o rok a pol neskôr tým, čo je známe ako Nežná revolúcia. Súhlasí i Letz. "25. marec určite
pripravoval cestu k 17. novembru 1989. Samozrejme, je otázka, ako tento kapitál spoločnosť zúročila,"
dodal.
http://www.teraz.sk/slovensko/dubovsky-manifestacia-zapadla-do-proc/315920-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

460. A. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne
vyznamenanie
(26.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:23, s. -; TASR, Elena Zúborová)

Joachim Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie.
Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému
nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou
republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
http://www.teraz.sk/slovensko/a-kiska-udelil-byvalemu-nemeckemu/315976-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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461. Kiska vyznamenal bývalého prezidenta SRN za mimoriadne zásluhy
(26.03.2018; www.ta3.com; Slovensko, , s. -; TA3)

Pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej manifestácie je na Slovensku bývalý prezident Spolkovej
republiky. Joachim Gauck spolu s prezidentom Andrejom Kiskom vystúpili na konferencii a položili vence
k Pamätníku sviečkovej manifestácie. Andrej Kiska Joachimovi Gauckovi udelil vyznamenanie.
https://www.ta3.com/clanok/1124699/kiska-vyznamenal-byvaleho-prezidenta-srn-za-mimoriadne-zasluhy.
html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

462. 12:17; Andrej Kiska udelil nemeckému exprezidentovi Joachi...
(26.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:17, s. -; Minúta po minúte)

Andrej Kiska udelil nemeckému exprezidentovi Joachimovi Gauckovi štátne vyznamenanie Rad
Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckom a
Slovenskom.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu pri príležitosti osláv 30. výročia Sviečkovej
manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a vystúpil s
príhovorom. (tasr)
https://dennikn.sk/minuta/1076666/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

463. Ján Figeľ: Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.tyzden.sk; .spoločnosť, , s. -; .ján Figeľ)

Zverejňujeme príhovor Jána Figeľa, ktorý predniesol 25. marca na konferencii Ako zaobchádzame s
našou slobodou v rámci X. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia v Primaciálnom paláci.
sviečková manifestácia pred 30 rokmi sa stala hviezdnou udalosťou našich moderných dejín. Bola
časom svitania slobody, ktorá naplno prišla po poldruha roku v Novembri `89. Toto výročie si
pripomíname ako Deň zápasu za ľudské práva, pretože náboženská sloboda je kritériom aj ďalších
základných práv človeka. Právom môžeme a máme byť na túto udalosť hrdí. Slovensko sa ňou autenticky
a originálne zapojilo do stredoeurópskeho vzopätia proti komunistickej totalite. Vďaka patrí preto všetkým,
ktorí sa jej zúčastnili ako odvážni a statoční občania a veriaci ľudia. Vďaka a úcta patrí všetkým obetiam,
zvlášť tým najväčším, ktoré boli za 40 rokov útlaku prinesené v zápase za slobodu a dôstojný život v
našej krajine. Len tam, kde aj po desaťročiach žije aktívna pamäť, kde je obetiam prejavovaná vďaka a
úcta, len tam je prítomná aj zodpovednosť za ovocie týchto obetí - za slobodu a demokraciu.
Bratislavský Veľký piatok 1988 slúži aj dnes ako inšpirácia vo viacerých dimenziách:
1) Aktívne a tvorivé menšiny formujú a menia dejiny spoločnosti. Základom zrelého občianskeho
postoja je odvaha a statočnosť. Práve odvaha a statočnosť boli rozhodujúce tak na Hviezdoslavovom
námestí pred 30 rokmi, ako aj v celom zápase s komunizmom či nacizmom. Netreba sa báť napriek tomu,
že sme v úsilí o spoločné dobro často v menšine. Ako výraz solidarity zapálená svieca, modlitba či slovo
vyjadrené na obhajobu pravdy a práva majú silu svedectva a inšpirácie, a preto dokážu meniť spoločnosť.
Väčšina sa pridá, keď menšina sa nepoddá, ani neuhne. Silou slabých je ich viera. Slabosťou silných
býva ich morálna prázdnota. Naše dejiny sú toho opakovaným potvrdením.
2) Zápas za spravodlivú a slušnú krajinu je ustavičnou výzvou, týka sa osobne každého a osobitne,
nanovo aj každej generácie. Sloboda, demokracia, právny štát, spoločná Európa - nie sú a nikdy nebudú
samozrejmosťou. Vyžadujú si našu zrelosť a zodpovednosť pri ich rozvíjaní. Spravodlivosť je základom
slušnosti a slušnosť bez spravodlivosti je len divadlom. Napokon, takým bol komunizmus: Hlásajúci
rovnosť a spravodlivosť, ale v skutočnosti postavený na lži a násilí.
Skutočným základom spravodlivosti má byť pravda, lebo ona oslobodzuje. Pravda nás učí o rovnakej
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dôstojnosti každej ľudskej osoby. A ovocím pravdy je láska, čiže solidarita so slabými a trpiacimi. Sloboda
je dar, ktorý nás pozýva k zodpovednosti. Bez zodpovednosti sa sloboda stratí, neprežije. Preto, ako
hovorí pápež František, "kresťan sa má miešať do politiky". Jeho predchodca sv. Pavol VI. považoval
politiku dokonca za "najvyššiu formu lásky"! Ako veľmi sme sa vzdialili od týchto ideálov - kto by to o
politike a politikoch na Slovensku dnes povedal? A o našom vmiešavaní sa do politiky svedčí napríklad
len 13%-ná účasť voličov v ostatných eurovoľbách, najnižšia zo všetkých štátov EÚ! Pritom na
charaktere, orientácii a akcieschopnosti Európy nám musí záležať. Tak, ako sme spolu so susedmi o
slobodu prišli, tak sme ju aj v roku1989 znovu nadobudli. Je to naša zjednotená Európa, ako
spoločenstvo demokracií, ekonomík a kultúr. Naša sloboda sa európskym zjednotením rozšírila.
"Budeme potrebovať náročné zmeny, nielen personálne, ale aj systémové." Ak národu nezáleží na
spravodlivosti, bude žiť v jej nedostatku a v krivde. Či tomu tak nebolo v uplynulom desaťročí? Či nízka
vymožiteľnosť práva nebola ovocím postoja väčšiny spoločnosti napríklad k tzv. Mečiarovým amnestiám?
16 rokov dnes ešte stále najpopulárnejšia strana a jej líder bránili ich zrušeniu, keďže to vraj nie je
možné. A ľudia im tlieskali a dávali hlasy v najväčšej miere. Ten stav sa zmenil až smrťou prezidenta M.
Kováča a úspešným filmom Únos. Keď sa verejná mienka prebudila a výrazne zmenila, zmenil sa aj
postoj k nezrušiteľnosti amnestií. Bolo by smutné, keby nikto nebol potrestaný za úkladnú vraždu
mladého Róberta Remiáša či za ďalšie zločiny z tej doby. Podobne ako nikto nebol potrestaný za vraždy
kňazov Cubínka, Sénašiho, Rusnáka, Gona, Coufala, Schmiestera, Poláka a ďalších spred r. 1988.
Žijeme v štáte, kde sa Generálna prokuratúra odmieta zaoberať brutálnymi trestnými činmi z 50-tych
rokov po nástupe komunizmu. V ČR a v Poľsku sa s týmito zločinmi proti ľudskosti štát dokázal
vysporiadať. Zároveň sme počuli GP hovoriť o tom, že tu "urobí peklo", ak sa preukáže spojitosť vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice s jeho investigatívnou prácou. Takéto slová nepatria do úst
dôveryhodného strážcu zákonnosti. To je jazyk mafiánov a kovbojov. Pre slušné Slovensko stačí, keď
bude prokuratúra spolu s políciou a súdmi permanentne, nestranne, neselektívne a nebojácne konať v
záujme vlády zákona a spravodlivosti. Slovensko sa nadýchne lepšej perspektívy. A bude viac tvorivého
pokoja, viac nepredražených diaľnic a tendrov a viac financií pre upadajúce školstvo, pre zadlžené,
chorľavé zdravotníctvo či pre zaostávajúce regióny.
3) Náboženská sloboda je slobodou svedomia a myslenia, je slobodou veriť, či neveriť alebo vieru
zmeniť. Je to civilizačné kritérium pre budúcnosť našej spoločnosti a sveta. Veľmi na nej záleží. Ochrana
života, ktorá je tiež spätá s týmto sviatočným dňom a ktorou začínajú práva každej - aj
nenarodenej - osoby, podpora manželstva a rodiny a sloboda svedomia sú tri základné civilizačné piliere.
Vyrastajú z kresťanského respektíve integrálneho humanizmu. Každá vláda - totalitná či demokratická,
ktorá tieto piliere podrýva a rozvracia, oslabuje vlastný národ, jeho kultúru, vitalitu a celkovú perspektívu.
V súčasnosti len štvrtina svetovej populácie žije v podmienkach náboženskej slobody. Druhou zlou
správou je skutočnosť, že rozsah náboženskej intolerancie, diskriminácie a prenasledovania vo svete
narastá. Málo ľudí u nás si to, žiaľ, uvedomuje a málo pre viac slobody vo svete robíme. Za ostatné roky
sa ani vláda, ani parlament napríklad nezmohli na vážny postoj ku genocíde a prenasledovaniu kresťanov
a iných náboženských menšín na Blízkom východe zo strany teroristov ISIS. Akoby to nebol aj náš svet,
akoby utrpenie nevinných v kolíske našej civilizácie sa nás netýkalo, akoby nám stačili domáce korupčné
záujmy a kauzy.
ako teda zaobchádzame s našou slobodou?
Slobodu máme radi, ale pri jej prežívaní nie sme dosť dôslední a dosť zodpovední. Ale učíme sa tejto
zodpovednosti. Je to proces. Lebo sloboda nám dáva možnosť výberu a voľby, ale zodpovedná sloboda
znamená rozhodovanie pre dobro, pre spoločné dobro. Len zodpovedne spravovaná sloboda je
udržateľná. Lebo ako spravodlivosť bez slobody je proti človeku, tak je proti nemu aj sloboda bez
spravodlivosti. Nezávislosť a samostatnosť SR neboli možné bez slobody a bez demokracie. Pritom
mnohé opatrenia z obdobia mečiarizmu s hrubým zneužívaním štátnej moci, ktoré sa zaštiťovali
záujmami novej suverenity, boli proti spravodlivosti a proti našej slobode.
Keby sme boli pri zaobchádzaní so slobodou dôslední, nemohol by nás desať rokov viesť ako
prezident človek, ktorý protiústavne odobral mandát dvom zvoleným členom parlamentu a do tretice ho
neudelil ani platne zvolenému kandidátovi na generálneho prokurátora. Keby sme boli dôslední v
zodpovednosti za slobodu, nemali by sme na jednej strane Dunaja Bránu slobody pod Devínom ako
pamätník 400 mužov a žien zavraždených pri pokuse o útek za Železnú oponu a na druhej strane, priamo
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v Hlavnom meste Námestie hraničiarov pomenované po likvidátoroch spomínaných obetí. Keby nám viac
záležalo na aktívnej pamäti, nedovolili by sme súčasnú paralýzu ÚPN, dôležitej inštitúcie pre súčasnosť a
pre budúcnosť národa, pre výchovu a vzdelávanie nových generácií. Ak nám bude záležať na živom
svedomí a na aktívnej pamäti, budeme potrebovať Múzeum zločinov spáchaných nielen totalitnou, ale aj
demokraticky zvolenou štátnou mocou. Lebo demokracia bez skutočných hodnôt sa stáva púhou totalitou
väčšiny.
"Skutočným základom spravodlivosti má byť pravda, lebo ona oslobodzuje." Viete, kde sa najviac darí
nespravodlivosti, etickému relativizmu a neslobode? Tam, kde má zlo veľa prisluhovačov a spojencov.
Najsilnejšími spojencami zla sú ľahostanosť, nevedomosť a strach. Nikdy nedovoľme, aby ľahostajnosť,
nevedomosť a strach prevládli v našich rodinách, v našich spoločenstvách a v našej krajine. To je odkaz
spred 30-tich rokov.
Slovensko je dnes znovu v pohybe, zvlášť mladí ľudia. A preto má aj novú nádej na zodpovednú
slobodu. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej volá po spravodlivosti a zodpovednosti. Príliš dlho
nebola vládna moc na Slovensku účinne kontrolovaná. Príliš dlho selektívna zákonnosť chránila ľudí s
označením "náš človek", voľakedy nazývaný súdruh. Príliš dlho mafiánske praktiky, korupcia či
zneužívanie moci prerastali cez štruktúry štátu.
Budeme potrebovať náročné zmeny, nielen personálne, ale aj systémové. Prvou z nich je rozdelenie
Slovenska pri parlamentných voľbách na viac obvodov, aby sa politika priblížila k ľuďom a do regiónov a
bolo tým po 20 rokoch prekonané dedičstvo mečiarizmu, ktoré sa stalo nástrojom silnej centralizácie
politiky a nárastu partokracie.
Nech jubileum Sviečkovej manifestácie nie je len spomienkou na významnú udalosť našich dejín,
ale aj odhodlaním k novej odvahe a statočnosti vo verejnom živote! Aby sme obnovili dôveru v
demokraciu, vo vlastný štát a v samých seba. Aby sme slobodne a zodpovedne napĺňali odkaz zápasu o
ľudské práva a za dôstojný život na Slovensku a v Európe.
.ján Figeľ
.spoločnosť
https://www.tyzden.sk/spolocnost/47187/jan-figel-ako-zaobchadzame-s-nasou-slobodou/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

464. Ako zaobchádzame s našou slobodou
(26.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; Ján Figeľ)

Príhovor odznel na slávnostnom podujatí v Primaciálnom paláci, 25. marca 2018, ktoré zorganizovali
Nadácia Konrada Adenauera a OZ Nenápadní hrdinovia.
Sviečková manifestácia pred 30 rokmi sa stala hviezdnou udalosťou našich moderných dejín. Bola
časom svitania slobody, ktorá naplno prišla po poldruha roku v Novembri `89. Toto výročie si
pripomíname ako Deň zápasu za ľudské práva, pretože náboženská sloboda je kritériom aj ďalších
základných práv človeka. Právom môžeme a máme byť na túto udalosť hrdí. Slovensko sa ňou autenticky
a originálne zapojilo do stredoeurópskeho vzopätia proti komunistickej totalite. Vďaka patrí preto všetkým,
ktorí sa jej zúčastnili ako odvážni a statoční občania a veriaci ľudia. Vďaka a úcta patrí všetkým obetiam,
zvlášť tým najväčším, ktoré boli za 40 rokov útlaku prinesené v zápase za slobodu a dôstojný život v
našej krajine. Len tam, kde aj po desaťročiach žije aktívna pamäť, kde je obetiam prejavovaná vďaka a
úcta, len tam je prítomná aj zodpovednosť za ovocie týchto obetí - za slobodu a demokraciu.
Bratislavský Veľký piatok 1988 slúži aj dnes ako inšpirácia vo viacerých dimenziách:
Aktívne a tvorivé menšiny formujú a menia dejiny spoločnosti. Základom zrelého občianskeho postoja
je odvaha a statočnosť. Práve odvaha a statočnosť boli rozhodujúce tak na Hviezdoslavovom námestí
pred 30 rokmi, ako aj v celom zápase s komunizmom či nacizmom. Netreba sa báť napriek tomu, že sme
v úsilí o spoločné dobro často v menšine. Ako výraz solidarity zapálená svieca, modlitba či slovo
vyjadrené na obhajobu pravdy a práva majú silu svedectva a inšpirácie, a preto dokážu meniť spoločnosť.
Väčšina sa pridá, keď menšina sa nepoddá, ani neuhne. Silou slabých je ich viera. Slabosťou silných
býva ich morálna prázdnota. Naše dejiny sú toho opakovaným potvrdením.
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Zápas za spravodlivú a slušnú krajinu je ustavičnou výzvou, týka sa osobne každého a osobitne,
nanovo aj každej generácie. Sloboda, demokracia, právny štát, spoločná Európa - nie sú a nikdy nebudú
samozrejmosťou. Vyžadujú si našu zrelosť a zodpovednosť pri ich rozvíjaní.
Spravodlivosť je základom slušnosti a slušnosť bez spravodlivosti je len divadlom. Napokon, takým bol
komunizmus: Hlásajúci rovnosť a spravodlivosť, ale v skutočnosti postavený na lži a násilí. Skutočným
základom spravodlivosti má byť pravda, lebo ona oslobodzuje. Pravda nás učí o rovnakej dôstojnosti
každej ľudskej osoby. A ovocím pravdy je láska, čiže solidarita so slabými a trpiacimi. Sloboda je dar,
ktorý nás pozýva k zodpovednosti. Bez zodpovednosti sa sloboda stratí, neprežije. Preto, ako hovorí
pápež František, "kresťan sa má miešať do politiky". Jeho predchodca sv. Pavol VI. považoval politiku
dokonca za "najvyššiu formu lásky"! Ako veľmi sme sa vzdialili od týchto ideálov - kto by to o politike a
politikoch na Slovensku dnes povedal? A o našom vmiešavaní sa do politiky svedčí napríklad len 13%-ná
účasť voličov v ostatných eurovoľbách, najnižšia zo všetkých štátov EÚ! Pritom na charaktere, orientácii a
akcieschopnosti Európy nám musí záležať. Tak, ako sme spolu so susedmi o slobodu prišli, tak sme ju aj
v roku1989 znovu nadobudli. Je to naša zjednotená Európa, ako spoločenstvo demokracií, ekonomík a
kultúr. Naša sloboda sa európskym zjednotením rozšírila.
Ak národu nezáleží na spravodlivosti, bude žiť v jej nedostatku a v krivde. Či tomu tak nebolo v
uplynulom desaťročí? Či nízka vymožiteľnosť práva nebola ovocím postoja väčšiny spoločnosti napríklad
k tzv. Mečiarovým amnestiám? 16 rokov dnes ešte stále najpopulárnejšia strana a jej líder bránili ich
zrušeniu, keďže to vraj nie je možné. A ľudia im tlieskali a dávali hlasy v najväčšej miere. Ten stav sa
zmenil až smrťou prezidenta M. Kováča a úspešným filmom Únos. Keď sa verejná mienka prebudila a
výrazne zmenila, zmenil sa aj postoj k nezrušiteľnosti amnestií. Bolo by smutné, keby nikto nebol
potrestaný za úkladnú vraždu mladého Róberta Remiáša či za ďalšie zločiny z tej doby. Podobne ako
nikto nebol potrestaný za vraždy kňazov Cubínka, Sénašiho, Rusnáka, Gona, Coufala, Schmiestera,
Poláka a ďalších spred r. 1988.
Žijeme v štáte, kde sa Generálna prokuratúra odmieta zaoberať brutálnymi trestnými činmi z 50-tych
rokov po nástupe komunizmu. V ČR a v Poľsku sa s týmito zločinmi proti ľudskosti štát dokázal
vysporiadať. Zároveň sme počuli GP hovoriť o tom, že tu "urobí peklo", ak sa preukáže spojitosť vraždy
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice s jeho investigatívnou prácou. Takéto slová nepatria do úst
dôveryhodného strážcu zákonnosti. To je jazyk mafiánov a kovbojov. Pre slušné Slovensko stačí, keď
bude prokuratúra spolu s políciou a súdmi permanentne, nestranne, neselektívne a nebojácne konať v
záujme vlády zákona a spravodlivosti. Slovensko sa nadýchne lepšej perspektívy. A bude viac tvorivého
pokoja, viac nepredražených diaľnic a tendrov a viac financií pre upadajúce školstvo, pre zadlžené,
chorľavé zdravotníctvo či pre zaostávajúce regióny.
Náboženská sloboda je slobodou svedomia a myslenia, je slobodou veriť, či neveriť alebo vieru
zmeniť. Je to civilizačné kritérium pre budúcnosť našej spoločnosti a sveta. Veľmi na nej záleží. Ochrana
života, ktorá je tiež spätá s týmto sviatočným dňom a ktorou začínajú práva každej - aj
nenarodenej - osoby, podpora manželstva a rodiny a sloboda svedomia sú tri základné civilizačné piliere.
Vyrastajú z kresťanského respektíve integrálneho humanizmu. Každá vláda - totalitná či demokratická,
ktorá tieto piliere podrýva a rozvracia, oslabuje vlastný národ, jeho kultúru, vitalitu a celkovú perspektívu.
V súčasnosti len štvrtina svetovej populácie žije v podmienkach náboženskej slobody. Druhou zlou
správou je skutočnosť, že rozsah náboženskej intolerancie, diskriminácie a prenaledovania vo svete
narastá. Málo ľudí u nás si to, žiaľ, uvedomuje a málo pre viac slobody vo svete robíme. Za ostatné roky
sa ani vláda, ani parlament napríklad nezmohli na vážny postoj ku genocíde a prenasledovaniu kresťanov
a iných náboženských menšín na Blízkom východe zo strany teroristov ISIS. Akoby to nebol aj náš svet,
akoby utrpenie nevinných v kolíske našej civilizácie sa nás netýkalo, akoby nám stačili domáce korupčné
záujmy a kauzy.
Ako teda zaobchádzame s našou slobodou?
Slobodu máme radi, ale pri jej prežívaní nie sme dosť dôslední a dosť zodpovední. Ale učíme sa tejto
zodpovednosti. Je to proces. Lebo sloboda nám dáva možnosť výberu a voľby, ale zodpovedná sloboda
znamená rozhodovanie pre dobro, pre spoločné dobro. Len zodpovedne spravovaná sloboda je
udržateľná. Lebo ako spravodlivosť bez slobody je proti človeku, tak je proti nemu aj sloboda bez
spravodlivosti. Nezávislosť a samostatnosť SR neboli možné bez slobody a bez demokracie. Pritom
mnohé opatrenia z obdobia mečiarizmu s hrubým zneužívaním štátnej moci, ktoré sa zaštiťovali
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záujmami novej suverenity, boli proti spravodlivosti a proti našej slobode.
Keby sme boli pri zaobchádzaní so slobodou dôslední, nemohol by nás desať rokov viesť ako
prezident človek, ktorý protiústavne odobral mandát dvom zvoleným členom parlamentu a do tretice ho
neudelil ani platne zvolenému kandidátovi na generálneho prokurátora. Keby sme boli dôslední v
zodpovednosti za slobodu, nemali by sme na jednej strane Dunaja Bránu slobody pod Devínom ako
pamätník 400 mužov a žien zavraždených pri pokuse o útek za Železnú oponu a na druhej strane, priamo
v Hlavnom meste Námestie hraničiarov pomenované po likvidátoroch spomínaných obetí. Keby nám viac
záležalo na aktívnej pamäti, nedovolili by sme súčasnú paralýzu ÚPN, dôležitej inštitúcie pre súčasnosť a
pre budúcnosť národa, pre výchovu a vzdelávanie nových generácií. Ak nám bude záležať na živom
svedomí a na aktívnej pamäti, budeme potrebovať Múzeum zločinov spáchaných nielen totalitnou, ale aj
demokraticky zvolenou štátnou mocou. Lebo demokracia bez skutočných hodnôt sa stáva púhou totalitou
väčšiny.
Viete, kde sa najviac darí nespravodlivosti, etickému relativizmu a neslobode? Tam, kde má zlo veľa
prisluhovačov a spojencov. Najsilnejšími spojencami zla sú ľahostanosť, nevedomosť a strach. Nikdy
nedovoľme, aby ľahostajnosť, nevedomosť a strach prevládli v našich rodinách, v našich spoločenstvách
a v našej krajine. To je odkaz spred 30-tich rokov.
Slovensko je dnes znovu v pohybe, zvlášť mladí ľudia. A preto má aj novú nádej na zodpovednú
slobodu. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej volá po spravodlivosti a zodpovednosti. Príliš dlho
nebola vládna moc na Slovensku účinne kontrolovaná. Príliš dlho selektívna zákonnosť chránila ľudí s
označením "náš človek", voľakedy nazývaný súdruh. Príliš dlho mafiánske praktiky, korupcia či
zneužívanie moci prerastali cez štruktúry štátu.
Budeme potrebovať náročné zmeny, nielen personálne, ale aj systémové. Prvou z nich je rozdelenie
Slovenska pri parlamentných voľbách na viac obvodov, aby sa politika priblížila k ľuďom a do regiónov a
bolo tým po 20 rokoch prekonané dedičstvo mečiarizmu, ktoré sa stalo nástrojom silnej centralizácie
politiky a nárastu partokracie.
Nech jubileum Sviečkovej manifestácie nie je len spomienkou na významnú udalosť našich dejín,
ale aj odhodlaním k novej odvahe a statočnosti vo verejnom živote! Aby sme obnovili dôveru v
demokraciu, vo vlastný štát a v samých seba. Aby sme slobodne a zodpovedne napĺňali odkaz zápasu o
ľudské práva a za dôstojný život na Slovensku a v Európe.
https://www.postoj.sk/31864/ako-zaobchadzame-s-nasou-slobodou
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

465. Čas kolaborácie a únavy strieda čas spravodlivého odporu
(26.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; František Mikloško)

Vždy sa našli ľudia, ktorí v rozhodujúcich chvíľach ukázali odvahu a narysovali ďalšie smerovanie
našej spoločnosti.
Ľudia na Hviezdoslavovom námestí stáli, držali v rukách horiace sviece a modlili sa za svoje
požiadavky: menovanie biskupov podľa vôle Svätého Otca a za úplnú náboženskú a občiansku slobodu.
Dnes tieto výzvy znejú príliš abstraktne, ale za 40 rokov komunizmu, na Slovensku trpeli desaťtisíce
politických väzňov, stovky popravených, tisíce odvlečených do sovietskych gulagov a pracovných
táborov, prenasledovaní gréckokatolíci, kňazi, rehoľníci, veriaci a tak ďalej. Títo mučeníci sú a navždy
zostanú symbolom tejto doby. Oni boli nositeľmi slobody v našej krajine a zostanú už vždy pýchou
Slovenska. Ich vernosť a utrpenie nám dali sebavedomie, že v roku 1989 sme sa s hrdosťou a pokojne
mohli pozrieť do tváre vyspelých demokratických krajín Európy i sveta. Sviečková manifestácia i
spomienka na ňu nám vyjadruje celú túto komunistickú éru, jej krutosť i začiatok jej porážky.
Ak hovoríme o Sviečkovej manifestácii, ako o prvom záblesku porážky komunizmu v
Československu i v Európe, spomienka na ňu nám zároveň hovorí o fascinácii dejinami, o krehkosti a
nevypočítateľnosti dejín. Ak by sme vtedy, na tomto námestí niekomu povedali, že o tridsať rokov tu bude
samostatné Slovensko, budeme členmi Európskej únie a NATO, budeme voľne cestovať po Európe, naši
mladí ľudia budú študovať v zahraničí, asi by nám nevenoval pozornosť. A ešte viac by tomu neverili tí,
ktorí mali vtedy v rukách komunistickú moc, ktorá sa zdala, že tu bude navždy. Toto všetko sa v jednej
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chvíli zrútilo ako domček z karát. Sviečková manifestácia je odkaz všetkým, ktorí majú v rukách moc a
zneužívajú ju, že Pánom dejín nie sú oni, ale Boh. Obeť a modlitby stámiliónov umučených a
prenasledovaných ľudí v komunistických krajinách sveta, áno, aj modlitby, úzkosť a vernosť ľudí pred
tridsiatimi rokmi na tomto námestí pripravili nakoniec ten biblický zázrak, ktorého sme boli v novembri
1989 svedkami.
Človek vo vypätých chvíľach života odkrýva svoju identitu. Rovnako je to s národom. Toto sa udialo
pred tými tridsiatimi rokmi na Hviezdoslavovom námestí. Ohrození brutálnou silou, slovenský človek s
modlitbou na perách, nezutekal, ale zotrval verne na svojich požiadavkách, lebo bol presvedčený o ich
správnosti. Sila tohto nenásilného odporu patrí k najvýraznejším charizmám nášho človeka.
My sme neprežívali dejiny víťaznými vojnami a porážkami, my sme kráčali dejinami vnútornou
odhodlanosťou zachovať dedičstvo svojich otcov. Viera v Boha, úcta k tradícii a k základným hodnotám
ako rodina, pohostinnosť, a ako malý národ, možno i istá dávka skepsy k urýchleným rozhodnutiam nám
dávali silu žiť a rozvíjať sa. Áno, v našich dejinách boli aj zrady, kolaborácie, utláčanie bezbranných,
zneužívanie moci vo svoj sebecký prospech, ale vďaka Bohu, vždy sa našli ľudia, ktorí v rozhodujúcich
chvíľach ukázali odvahu a narysovali ďalšie smerovanie spoločnosti.
Naposledy som si to s vďakou a radosťou uvedomil v týchto dňoch. V čase, keď sa zdalo, že
slovenská spoločnosť je unavená a vyhorená, ozvali sa mladí ľudia a zhromaždili na slovenských
námestiach desaťtisíce ľudí, aby spoločne zakričali ku všetkým, ktorí zneužívajú svoju moc "chceme
slušné Slovensko". Znovu sa ukázala tá sila nenásilného odporu a dôslednosti vo svojich požiadavkách.
Ak to bude znamenať zrod ďalšieho generačného vzopätia v našej spoločnosti, tak je to v týchto časoch
aj náš slovenský prínos, k novodobým dejinám nielen postkomunistickej, ale celej Európy. Generácia 70.
a 80. rokov minulého storočia takéto svedectvo podala. Sviečková manifestácia a November 1989
zavŕšili ich historické vzopätie.
Odznelo pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej demonštrácie na Hviezdoslavovom námestí.
Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len
vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa
my mohli naplno venovať tvorbe obsahu. Ďakujeme!
https://www.postoj.sk/31856/cas-kolaboracie-a-unavy-strieda-cas-spravodliveho-odporu
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

466. Andrej Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne
vyznamenanie
(26.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) odovzdal štátne vyznamenanie Rádu Bieleho Dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy a všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou
republikou bývalému prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Joachimovi Gauckovi (vľavo). V
Bratislave 26. marca 2018. Autor - TASR, Marko Erd
Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný
rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach.
"Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na
prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu. Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit
hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti,"
uviedol.
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Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a
je potrebné prevziať určitý stupeň zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku
skonštatoval, že obdivuje Slovákov za silu, ktorá v nich tkvie.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463711-prezident-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-stat
ne-vyznamenanie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

467. Prezident udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne
vyznamenanie
(26.03.2018; www.pravda.sk; Spravodajstvo, , s. -; TASR)

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) odovzdal štátne vyznamenanie Rádu Bieleho Dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy a všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou
republikou bývalému prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Joachimovi Gauckovi (vľavo). V
Bratislave 26. marca 2018. Autor - TASR, Marko Erd
Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný
rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii
Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom
čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach.
"Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na
prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu. Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit
hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti,"
uviedol.
Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a
je potrebné prevziať určitý stupeň zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku
skonštatoval, že obdivuje Slovákov za silu, ktorá v nich tkvie.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/463711-prezident-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-stat
ne-vyznamenanie/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

468. Arcibiskup Stanislav Zvolenský na Kvetnú nedeľu: Vykročme na cestu
pokánia
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

Bratislava 26. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)
Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť, ani priznať vlastné
pochybenia. Dajme pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v akejkoľvek podobe. Vykročme na cestu
pokánia, začnime každý od seba, a s pokorou pozvime aj ostatných. V Katedrále sv. Martina v Bratislave
to dnes povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons.
Stanislav Zvolenský. Na mieste slávil svätú omšu na Kvetnú nedeľu pri príležitosti 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Svätú omšu koncelebroval generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton
Tyrol a provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) P. Václav Hypius.
Na snímke bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons.
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Stanislav Zvolenský
Prinášame plné znenie homílie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského
arcibiskupa metropolitu:
Milí bratia a sestry,
na záver pašií sme si vypočuli slová "Tento človek bol naozaj Boží Syn!" Tieto slová svedčia o tom, že
stotníkovi sa otvorili oči. Náhle spoznal, koho má pred sebou. Aj dovtedy fyzicky videl: pozeral na to, čo
sa dialo. Ba možno mal aj nejaké vlastné zdôvodnenie, prečo je potrebné toho muža ukrižovať, prečo on
má byť toho súčasťou. Podstatu však nepochopil. Až Kristova smrť mu otvorila oči. "Tento človek bol
naozaj Boží Syn!" Stotník si uvedomil hroznú vec: zabili sme nevinného! Ba dokonca: uvedomil si,
pripravili sme o život Syna Všemohúceho Boha! Evanjeliá nám nehovoria, aký bol jeho ďalší osud
stotníka: je ale zrejmé, že práve toto otvorenie očí, toto pravdivé, hoci bolestné pochopenie situácie, bolo
nevyhnutným predpokladom pre zmenu života.
Vďaka otvoreniu sa očí stotníka pred ním samým sa otvorila cesta ku spáse. Dostal príležitosť obrátiť
sa, nastúpiť na cestu pokánia. A túto istú príležitosť dnes máme aj my. Vďaka Svätému Písmu, vďaka
sláveniu veľkonočných sviatkov, môžeme spoznať, že tento človek, Ježiš Kristus, pribitý na kríž, je naozaj
Boží Syn. Ten, ktorý sa obetoval, aby nás zachránil. Aj my môžeme otvoriť oči a uvedomiť si, že na jeho
smrti nesieme podiel aj my našimi previneniami. Každý jeden z nás. Nielen tí, čo tam stáli. Aj ja som
zodpovedný za Kristovu smrť - aj ja musím konať pokánie. Za hriechy a slabosti, za každé zlo, ktorého
som spáchal. A na túto cestu pokánia chcem dnes zavolať každého, kto počúva. Pozývam vás, drahí
bratia a sestry, aby sme odprosovali Boha za všetko zlo, ktoré sme nechali preniknúť do našich životov.
To, že tu dnes môžem stáť, to že aj ja môžem dnes slobodne hlásať Božie slovo a prihovárať sa vám,
dokonca prostredníctvom televízneho vysielania, nepokladám za samozrejmosť. Je to dar: vzácny dar,
spojený so slobodou náboženského vyznania. Pripomeňme si, že práve pred 30. rokmi sa tu, v
Bratislave, uskutočnila sviečková manifestácia. Jej účastníci žiadali náboženskú slobodu, menovanie
biskupov do uprázdnených diecéz a dodržiavanie občianskych práv. Vtedy ešte neboli sociálne siete,
facebook, ani internet, a komunistický režim robil všetko preto, aby manifestácii zabránil. Napriek tomu sa
v hlavnom meste zišli tisíce ľudí, aby so sviečkami v rukách a s modlitbou na perách volali po slobode.
Polícia ich rozháňala vodnými delami a obuškami; niektorých aj uväznili. Režim si zavrel oči pred tým, čo
sa v spoločnosti dialo. Ale raz ich musel otvoriť. Aj vďaka odvahe tých, ktorí v 88-mom vyšli do ulíc,
môžeme dnes slobodne a týmto spôsobom sláviť veľkonočné sviatky.
Nie je to samozrejmá vec. Pripomíname si tieto udalosti, aby sme nezabudli. Aby o nich počuli aj
mladí ľudia, ktorí komunistický režim poznajú len z dejepisu. My, o niečo starší, si uvedomujeme, že
násilné rozohnanie sviečkovej manifestácie bolo len vrcholcom ľadovca. Že dolu, obrazne pod
hladinou, sa ukrývalo utrpenie veľkého počtu veriacich, ktorí pre svoje vyznanie znášali krivdy. Ak dnes
niekto povie, že sviečková manifestácia nemala zásadný vplyv na pád komunistického režimu, treba si
uvedomiť dôležitú vec. Sloboda, samozrejme, neprišla len vďaka zhromaždeniu na námestí.
Manifestácie, ktoré sa vtedy diali, mali význam, boli to dôležité prejavy, každý s vlastnou silou, avšak
samé o sebe by nedosiahli to, čo sme v 89. roku pokladali za zázrak: ak by nemali hlbšie korene - a tu
mám na mysli tie hlbšie korene - to je viera a modlitba jednoduchých ľudí, ich odhodlané obety, ich
znášanie krivdy. Zďaleka nepoznáme všetkých, vďaka ktorým sa rozpadlo ateistické impérium. To
nezrútili len samotné manifestácie. Jeho pád mal oveľa hlbšie príčiny. A dodám: slobodu v krajine máme
vďaka bojovníkom za ňu, ale najmä, máme ju ako dar - z Božej milosti. Sloboda a mier sú tak veľké dary,
že presahujú čisto ľudské schopnosti.
Niektorí sa dnes, žiaľ, správajú, akoby sloboda a mier boli všedné, akoby za ne nebolo treba ďakovať.
Možno sa nazdávajú, že sme iní, lepší, než tí, ktorí v slobode a mieri nežijú, že pre nás sú tieto hodnoty
automaticky garantované. Prosím, aby sme sa zamysleli dôkladnejšie. Som presvedčený, že za ne
musíme byť vďační: na prvom mieste Pánu Bohu, a potom, na ľudskej rovine tým, ktorí za ne bojovali a
prinášali obete - či už manifestáciami alebo tichými obetami. Aj preto v týchto dňoch konáme spomienky
a modlíme sa za všetkých, čo k našej slobode prispeli. V čom sme my lepší, než tí, ktorí trpeli za vieru,
ale slobody sa nikdy nedožili? Obávam sa, že toho veľa nevyrátame. Máme odvahu domnievať sa, že
slobodu a mier sme si zaslúžili, že nám patria, že s nimi môžeme navždy rátať? Otvorme oči a zmeňme
takéto zmýšľanie! Bez pokory a vďačnosti ďaleko nezájdeme.
Súčasný pápež, Svätý Otec František vo svojich kázňach opakovane upozorňuje na nebezpečenstvo
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tzv. nového pelagianizmu. Je to presvedčenie, že človek má schopnosť všetko dokázať svojimi silami. Ak
budeme chcieť, ak investujeme dostatok energie, čokoľvek zvládneme. Na každú otázku nájdeme
odpoveď. Ale je tomu skutočne tak? Nezabudli sme na niečo? Ľudské úsilie si treba vážiť a oceňovať ho.
Nie však preceňovať! Inak nám hrozí nebezpečenstvo pádu, ktorý už ľudstvo zažilo toľkokrát. Každý z
nás je totiž poznačený hriechom, a všetci trpíme jeho dôsledkami - tak ako to hovorí jednoducho
katechizmus: naša vôľa je naklonená k zlému. Viera v človeka, ktorý presadzovaním ideálov zachráni
svet, zaistí slobodu a mier, či dokonca vybuduje raj na zemi, to nie je kresťanská viera. Jej čaru však
podliehajú mnohí: na toľkých miestach možno stretnúť jej zanietených kazateľov!
Dokonca aj v našich kruhoch badáme niekedy tendencie ohlasovať Božie kráľovstvo bez súdu, do
ktorého človek smeruje bez hriechu, skrze Krista bez kríža. Pokánie? To len zbytočne dlávi ľudí, a bráni
rozletu ich schopností... Lenže! Pašie, ktoré sme si práve vypočuli, nás konfrontujú s odlišným obrazom.
Nesmieme si zatvoriť oči pred skutočnosťou hriechu, ktorý tak prerástol životy ľudí, že už neboli schopní
ho odčiniť. O tom boli pašie. O každom z nás.
Pri príprave spomienky na 30. výročie sviečkovej manifestácie som dostal otázku čo z nej možno
prevziať, zdôrazniť pre dnešnú dobu. Je toho viac než dosť. Ale podčiarkol by som práve toto: Otvorme
oči! Spoznajme a priznajme aj naše previnenia, našu hriešnosť: a konajme pokánie, naprávajme! Tí, čo
pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť, ani priznať vlastné pochybenia. Dajme
pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v akejkoľvek podobe. Vykročme na cestu pokánia, začnime každý
od seba, a s pokorou pozvime aj ostatných.
Nepreceňujme vlastné zásluhy a sily. Všetci potrebujeme Božiu milosť. Nezaslúžený dar, ktorý Boh
dáva ľuďom, to je to posvätenie, to otvorenie sa pre Boha. A práve priznaním svojich previnení otvárame
vo vnútri - v srdci priestor pre Božie duchovné pôsobenie, pre Božiu milosť. Ale ak neuznáme vlastné
slabosti, ak si prestaneme spytovať svedomie a ľutovať spáchané zlo, ten priestor jednoducho v našom
vnútri jednoducho nebude, nevznikne. Jedného dňa nás naisto zadusí naša vlastná pýcha. Bez ohľadu
na školy, diplomy, schopnosti, kvality. Bez ohľadu na aplikované stratégie: mediálne, politické, akékoľvek.
Všimnime si, že v živote našej spoločnosti sa to opakuje takmer periodicky. Najskôr kritika moci. Potom
jej prevzatie. A na koniec pokušenie tú moc využiť na vlastné ciele.
Kto je však slobodný od takéhoto pokušenia? A vôbec: môžeme od neho zostať slobodní, keď pri
iných príležitostiach otvárame dvere iným pokušeniam? Ako sa napríklad správame v tých jednoduchých
životných situáciách, povedzme, ako sa správame k predavačke pri pokladni, k sprievodcovi vo vlaku, k
starému človeku v električke, aj tam sme vystavení pokušeniu pýchy ukázať naše postavenie, našu silu?
Neotvárame tam všade dvere pokušeniu neúcty? Alebo vieme sa opanovať v dopravnej zápche či na
futbalovom zápase? Dokážeme odolať pokušeniu cestovať bez lístka, predbiehať sa v rade, odhodiť
ohorok z cigarety, alebo porušovať pravidlá premávky, prípadne klamať, aby sme zakryli vlastné chyby a
mohli by sme spomínať množstvo takýchto elementárnych situácií, ktoré sú v konečnom dôsledku
zneužitie našej moci? Mohli by sme naozaj dlho takto pokračovať. Kto z nás má takú moc sám nad
sebou, aby bez zaváhania dokázal čestne zaobchádzať s verejnou mocou? Kto je taký, aby bez
zaváhania čestne zaobchádzať s verejnou mocou?
Hriechu sa nezbavíme len tým, že ho označíme u druhých. Treba si uvedomiť, že hranica oddeľujúca
dobro od zla neprechádza krížom cez politické strany. Hranica oddeľujúca dobro od zlo prechádza
krížom, srdcom každého z nás. Preto potrebujeme na prvom mieste osobnú zmenu zmýšľania. Ani pri
najlepšej vôli sa to však nepodarí bez otvorenia očí pre realitu previnení, realitu hriechu, a pre potrebu
Božej pomoci, pre potrebu Božieho duchovného daru, Božej milosti. Nejde to bez spytovania svedomia,
bez vôle konať pokánie. Úlohou kazateľa nie je ťahať za pravé ani ľavé krídlo politického spektra - ale
dvíhať všetkých k Bohu, ktorého milosť je zárukou tej najlepšej budúcnosti. Som vďačný, že mám dnes
slobodu povedať tieto slová a pozvať každého z nás na spoločnú cestu pokánia.
Veľmi si želám, aby sme žili v slušnej krajine. Modlím sa za spravodlivé Slovensko. Za slobodné
Slovensko. Za Slovensko slobodné od korupcie, mafie, rodinkárstva, a ako biskup dodám: modlím sa za
veriace Slovensko - slobodné od hriechu. Dovoľte mi však zopakovať, že na priblíženie k tomuto ideálu je
potrebná zmena našich ľudských sŕdc. Naša spoločnosť nemôže byť tvorená individualistami, ktorí hľadia
len na seba, na vlastnú pravdu, na vlastné potreby, na svoj záujem. Členovia dobrej spoločnosti musia
cítiť zodpovednosť za druhých a mať úprimnú vôľu s nimi vychádzať. Nepýtajú sa len: Čo môže moja
krajina urobiť pre mňa? Ale pýtajú sa aj: Čo môžem ja urobiť pre moju krajinu? Nerozmýšľajú len, ako sa
stať bohatými a mocnými, ale ako ochrániť chudobných a slabých. Nechcú čo najviac ťažiť pre seba, ale
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premýšľajú ako dať podiel na úspechu aj ostatným. A za hrdinstvo nepokladajú len víťazstvo, porážku
oponentov, dokázanie vlastnej pravdy. Ale schopnosť uznať svoju chybu a s druhým vyjsť - ako človek s
človekom, brat s bratom, obhajca jedného názoru s jeho odporcom. Inak zostaneme odsúdení na
nekonečné hádky tzv. "bezchybných". To platí doma, v našich rodinách, to platí v celej spoločnosti, v
parlamente.
Spravodlivosť, o ktorej sa dnes toľko rozpráva, neznamená len nekradnúť. Je zrejmé, že spoločnosť
nebude spravodlivá, kým sa v nej kradne. No iba nekradnutie na zaistenie spravodlivosti nestačí.
Spravodlivosť znamená správať sa ku každému človeku ako k človeku. Teda s úctou a rešpektom, ktoré
prináležia jeho dôstojnosti. Dovoľte mi naviac pripomenúť, že spravodlivosť nedosiahneme, ak
nezačneme od tých najslabších. Evanjelium života nás učí, že spoločnosť nemôže byť skutočne
spravodlivá, ak negarantuje ochranu bezbranných. Slovensko nebude slušné, skutočnosti v plnosti
slušné, kým bude súhlasiť so zabíjaním nenarodených.
Tomu, že treba brániť korupcii a rozkrádaniu peňazí, rozumie každý. Tam máme takpovediac všetci
"oči otvorené". A chcem povedať: Chvalabohu! Chválim a vítam každú iniciatívu, ktorá sa snaží zabrániť
kradnutiu a korupcii. Nesmieme s nimi súhlasiť, ani ich tolerovať, nesmú mať priestor v súkromnom, ani
verejnom živote. Je tu však aj jedno "Bohužiaľ!": zďaleka nie všetci rovnako rozumejú potrebe chrániť
napríklad život počatého dieťaťa. A ten si osobitne pripomíname práve dnes 25. marca, ktorý je dňom
počatého života. A preto z tohto miesta prosím, v duchu evanjelia života: otvorme oči a spoznajme svoju
hriešnosť, priznajme ju a priznajme aj svoj podiel na smrti nevinných - tak ako to spoznal stotník z
dnešného evanjelia. Nastúpme, každý z nás, konkrétnym spôsobom, na cestu pokánia. Aby Kristov kríž
nebol vyprázdnený. Aby svetlo Krista, ktoré pred tridsiatimi rokmi krehké sviece zaniesli do ulíc,
nevyhaslo pre naše sebectvo! Aby Kristus otvoril oči a osvietil životy všetkým ľuďom dobrej vôle. A aby
svetlo sveta mohlo na vlastné oči uzrieť každé dieťa počaté v lone svojej matky. Amen.
https://www.hlavnespravy.sk/arcibiskup-stanislav-zvolensky-na-kvetnu-nedelu-vykrocme-na-cestu-pokani
a/1352506
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

469. Stanovisko k avizovanej neúčasti prezidenta Andreja Kisku na
koncerte v Redute
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TASR-Marko Erd)

Bratislava 26. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Marko Erd)
V plnom znení prinášame stanovisko k avizovanej neúčasti prezidenta SR Andreja Kisku na
slávnostnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v Slovenskej filharmónii - Redute.
Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska
Rozhodnutie pána prezidenta rešpektujeme.
V danom kontexte možno len povedať, že Cirkev nie je politická organizácia.
Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku; štandardne pozývame zástupcov
všetkých strán zvolených do parlamentu.
Posolstvom tohto podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody, a jasné
odsúdenie každej totality: komunizmu, fašizmu, nacionalizmu...
Pána prezidenta sme pozvali, aby hovoril. Poslancov sme pozvali, aby počúvali. Je nám veľmi ľúto, že
svoju účasť odriekol. Toto rozhodnutie z úcty k nemu a jeho úradu, samozrejme, rešpektujeme.
Martin Kramara
https://www.hlavnespravy.sk/stanovisko-k-avizovanej-neucasti-prezidenta-andreja-kisku-na-koncerte-v-re
dute/1352476
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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470. Iniciatíva Za slušné Slovensko / Výročie sviečkovej manifestácie
(26.03.2018; www.ta3.com; Téma dňa, , s. -; TA3)

Hostia: Juraj Šeliga, Iniciatíva Za slušné Slovensko, Peter Nagy, Iniciatíva Za slušné Slovensko, Peter
Jašek, Ústav pamäti národa.
https://www.ta3.com/clanok/1124723/iniciativa-za-slusne-slovensko-vyrocie-svieckovej-manifestacie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

471. Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli
v Bratislave
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, ml; ml ))

<p>Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave P:3, 26. 03.
2018 11:15, DOM Bratislava 26. marca (TK KBS) Pred 30 rokmi komunistický režim potlačil pokojné
zhromaždenie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v Bratislave (25. marca 1988). V
Československu toto podujatie vošlo do dejín ako Sviečová manifestácia. Na Hviezdoslavovom námestí
vtedy zástup modliacich sa veriacich so sviecami v rukách násilne rozohnali príslušníci verejnej a štátnej
bezpečnosti. Ide o jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v
Československu. Udalosti spred tridsiatich rokov si tisícky ľudí pripomenuli v uplynulých dňoch sériou
viacerých podujatí v Bratislave. Odštartovala ich manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre
všetkých. Program pokračoval mládežníckou svätou omšou so sviečkovým sprievodom, rekonštrukciou
policajného zásahu proti Sviečkovej manifestácii, slávnostnou svätou omšou, modlitbovým
zhromaždením, kladením vencov pri pamätníku a koncertom v Slovenskej filharmónii - Redute. Na Veľký
piatok1988 v Bratislave prešalo. Ľudia sa schovávali pod dáždnikmi i preto, aby im nezhasli sviečky, ktoré
držali v rukách. Zaznela hymna a modlitby. Okolo šiestej večer prišiel rozkaz pokojne zhromaždenie
rozohnať silou. Do dáva vrátali autá, prišli rany obuškami, proti ľuďom použili i vodné delá. Zranených
dodnes nikto nespočítal, zatknutých bolo približne dve stovky. Zvolávateľ zhromaždenia František
Mikloško a niekoľkí jeho blízki spolupracovníci strávili deň na oddelení Bezpečnosti. Manifestácia vznikla
z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie občianskych práv v
Československu pre všetkých občanov - veriacich aj neveriacich. Vyrástla z koreňov náboženského a
občianskeho disentu. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou vzoprieť sa
monolitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho pádu
komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989. 1) Slávnostná svätá omša v
Katedrále sv. Martina: Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli priznať vlastné
pochybenia 2) Zvolávateľ Sviečkovej manifestácie František Mikloško: Sviečková manifestácia je
odkaz všetkým, ktorí majú v rukách moc a zneužívajú ju, že pánom dejín nie sú oni, ale nakoniec Boh ad
1) Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť, ani priznať vlastné
pochybenia. Dajme pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v akejkoľvek podobe. Vykročme na cestu
pokánia, začnime každý od seba, a s pokorou pozvime aj ostatných. V Katedrále sv. Martina v Bratislave
to v deň spomienky povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Na mieste slávil svätú omšu na Kvetnú nedeľu pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie. Svätú omšu koncelebroval generálny vikár Spišského biskupstva
Mons. Anton Tyrol a provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) P. Václav Hypius.
"To, že tu dnes môžem stáť, to že aj ja môžem dnes slobodne hlásať Božie slovo a prihovárať sa vám,
dokonca prostredníctvom televízneho vysielania, nepokladám za samozrejmosť. Je to dar: vzácny dar,
spojený so slobodou náboženského vyznania. Pripomeňme si, že práve pred 30. rokmi sa tu, v
Bratislave, uskutočnila sviečková manifestácia. Jej účastníci žiadali náboženskú slobodu, menovanie
biskupov do uprázdnených diecéz a dodržiavanie občianskych práv. Vtedy ešte neboli sociálne siete,
facebook, ani internet, a komunistický režim robil všetko preto, aby manifestácii zabránil. Napriek tomu sa
v hlavnom meste zišli tisíce ľudí, aby so sviečkami v rukách a s modlitbou na perách volali po slobode,"
uviedol. Pokračoval, že vtedajší režim si počas sviečkovej manifestácie "zavrel oči pred tým, čo sa v
spoločnosti dialo. Ale raz ich musel otvoriť. Aj vďaka odvahe tých, ktorí v 88-mom vyšli do ulíc, môžeme
dnes slobodne a týmto spôsobom sláviť veľkonočné sviatky," povedal predseda KBS. Zdôraznil, že to nie
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je "samozrejmá vec". Tieto udalosti si podľa jeho slov pripomíname, aby sme nezabudli. "Aby o nich
počuli aj mladí ľudia, ktorí komunistický režim poznajú len z dejepisu. My, o niečo starší, si uvedomujeme,
že násilné rozohnanie sviečkovej manifestácie bolo len vrcholcom ľadovca. Že dolu, obrazne pod
hladinou, sa ukrývalo utrpenie veľkého počtu veriacich, ktorí pre svoje vyznanie znášali krivdy."
"Manifestácie, ktoré sa vtedy diali, mali význam, boli to dôležité prejavy, každý s vlastnou silou, avšak
samé o sebe by nedosiahli to, čo sme v 89. roku pokladali za zázrak: ak by nemali hlbšie korene - a tu
mám na mysli tie hlbšie korene - to je viera a modlitba jednoduchých ľudí, ich odhodlané obety, ich
znášanie krivdy. Zďaleka nepoznáme všetkých, vďaka ktorým sa rozpadlo ateistické impérium. To
nezrútili len samotné manifestácie. Jeho pád mal oveľa hlbšie príčiny. A dodám: slobodu v krajine máme
vďaka bojovníkom za ňu, ale najmä, máme ju ako dar - z Božej milosti. Sloboda a mier sú tak veľké dary,
že presahujú čisto ľudské schopnosti," povedal vo svojom príhovore bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský. PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť TU ad 2) Centrum Bratislavy Sviečkovou
manifestáciou ožilo aj tento raz. Po piatkovom sviečkovom sprievode sa v nedeľu pred pamätníkom
Sviečkovej manifestácie pred kostolom Notre Dome na Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave konal
pietny akt kladenia vencov za účasti bývalého prezidenta Spolkovej republiky Nemecko Joachima
Gaucka a prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na spomienkovom podujatí, kde nechýbali
zástupcovi cirkví, občianskych spoločností, laických organizácií a členovia vlády, parlamentu,
predstavitelia diplomatického zboru a stovky tých, ktorí boli pred tridsiatimi rokmi na námestí, vystúpil
katolícky disident a aktivista František Mikloško, bývalý predseda Slovenskej národnej rady. Sviečková
manifestácia i spomienka na ňu nám vyjadruje celú túto komunistickú éru, jej krutosť i začiatok jej
porážky, povedal František Mikloško. Spomienka na ňu nám podľa jeho slov zároveň hovorí o fascinácii
dejinami, o krehkosti a nevypočítateľnosti dejín. "Ak by sme vtedy, na tomto námestí, niekomu povedali,
že o 30 rokov bude samostatné Slovensko, budeme členmi Európskej únie a NATO, budeme voľne
cestovať po Európe, naši mladí ľudia budú môcť študovať v zahraničí, asi by nám nevenovali pozornosť.
A ešte viac by tomu neverili tí, ktorí mali vtedy v rukách komunistickú moc, ktorá sa zdala, že tu bude
navždy. Toto všetko sa v jednej chvíli zrútilo ako domček z karát," uviedol. "Sviečková manifestácia je
odkaz všetkým, ktorí majú v rukách moc a zneužívajú ju, že pánom dejín nie sú oni, ale nakoniec Boh.
Obeť a modlitby stámiliónov umučených a prenasledovaných ľudí v komunistických krajinách sveta, áno,
aj modlitby, úzkosť a vernosť ľudí pred 30 rokmi na tomto námestí pripravili nakoniec ten biblický zázrak,
ktorého sme boli v novembri 1989 svedkami. Človek vo vypätých chvíľach života odkrýva svoju identitu.
Rovnako je to s národom. Toto sa udialo pred 30 rokmi na tomto námestí. Ohrození brutálnou silou
slovenský človek s modlitbou na perách nezutekal, ale zotrval verne na svojich požiadavkách, lebo bol
presvedčený o ich správnosti. Sila tohto nenásilneho odporu patrí k najvýraznejším charizmám nášho
človeka," povedal. Zvolávateľ Sviečkovej manifestácie spred tridsiatich rokov zároveň pripomenul
paralelu so súčasným dianím na Slovensku. "V čase, keď sa zdalo, že slovenská spoločnosť je unavená
a vyhorená, ozvali sa mladí ľudia a zhromaždili na slovenských námestiach desaťtisíce ľudí, aby
spoločne zakričali ku všetkým, ktorí zneužívajú svoju moc "Chceme slušné Slovensko". Tohto sme boli
svedkami v predchádzajúcich dňoch. Znovu sa ukázala tá sila nenásilneho odporu a dôslednosti vo
svojich požiadavkách. Ak to bude znamenať zrod ďalšieho generačného vzopätia našej spoločnosti, tak
je to v týchto časoch aj náš slovenský prínos k novodobým dejinám nielen postkomunistickej, ale celej
Európy," uviedol katolícky disident a aktivista František Mikloško. PLNÉ ZNENIE príhovoru je možné náj
ť TU František vystúpil pred hosťami spomienky pred pamätníkom Sviečkovej manifestácie. S
myšlienkou jeho postavenia prišlo pred desiatimi rokmi občianske združenie Hlbiny. V spolupráci s
viacerými partnermi vybrala odborná komisia návrh Patrika Kovačovského z VŠVU v Bratislave.
Pamätník, ktorého kľúčovou časťou je polguľa so symbolom svetla, je situovaný na trojuholníkovom
podklade, symbolizujúcom Božiu moc. V reze polgule sú zapustené brúsené sklá, v jej vnútri je svietidlo.
Ako symbol svetla sviece cez deň k nebu stúpajú svetelné lúče, ktoré vytvára brúsené sklo, v noci sú
presvetlené umelým svetlom svietidla. Pamätník sa nachádza e pred kostolom Notre Dame na pozemku
Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. ad 3) Poslednou nedeľnou časťou programu bol slávnostný
koncert v Slovenskej filharmónii - Redute, ktorý pripravila pre pozvaných hostí Konferencia biskupov
Slovenska v spolpuráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Zúčastnili sa na ňom bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck, zástupcovia parlamentu, predstavitelia diplomatického zboru, cirkví,
náboženských a občianskych spoločností a laických organizácií. S príhovorom na ňom vystúpil bývalý
prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Stanislav Zvolenský a Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií a jeden z priamych
účastníkov Sviečkovej manifestácie. Výročím Sviečkovej manifestácie žila naša krajina od stredy
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minulého týždňa. Viacdňový program bol spojený s viacerými sprievodnými podujatiami. Podieľali sa na
nich zástupcovia organizácií pod vedením Fóra kresťanských inštitúcii a Konferencie biskupov Slovenska.
Prvou z nich bola manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých, ktorej cieľom bolo
aktualizovať odkaz sviečkovej manifestácie pre dnešok. V programe bola aj mládežnícka svätá omša v
Kostole kapucínov na Župnom námestí v Bratislave a sviečkový sprievod k pamätníku Sviečkovej
manifestácie na Hviezdoslavom námestí v Bratislave. V sobotu sa konala rekonštrukcia policajného
zásahu proti Sviečkovej manifestácii a program v katedrále, na námestí a v Redute. V súvislosti so
Sviečkovom manifestáciou tento raz slovenskí historici zaslali Generálnej prokuratúre (GP) SR verejnú
požiadavku, v ktorej verejne žiadajú, aby dokumenty v správe alebo archíve Generálnej prokuratúry boli
odovzdané do Slovenského národného archívu alebo archívu ÚPN. Podľa názoru podpísaných historikov
dokumenty, ktoré sa týkajú pamätných dní SR, by nemali byť v správe alebo archíve GP SR, ale
prístupné v spomínaných archívoch. Informoval o tom jeden zo signatárov František Neupauer, ktorý
pripomenul, že výzvu na GP nepodával ako zástupca Ústavu pamäti národa, v ktorom pracuje, ale ako
fyzická osoba F. Neupauer, čo je zrejmé aj z podania. Všetci historici sa podpísali ako fyzické osoby,
dodal. CHRONOLÓGIU Sviečkovej manifestácie je možné nájsť TU K správe bolo vydané FOTO
<P>
-END
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180326034
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

472. Pavol Kossey: Prekonanie strachu manifestujúcich dláždilo cestu k
Novembru 89.
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pko; ml ))

<p>Pavol Kossey: Prekonanie strachu manifestujúcich dláždilo cestu k Novembru 89. P:3, 26. 03.
2018 11:00, DOM Bratislava 26. marca (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru Pavla Kosseya,
účastníka Sviečkovej manifestácie, ktorý zaznel v nedeľu 25. marca 2018 počas slávnostného koncertu
v Slovenskej filharmónii - Redute v Bratislave. - Vážený pán nemecký spolkový prezident Gauck, vážený
otec arcibiskup Zvolenský, vážený pán generálny biskup Miloš Klátik, excelencie, všetci vážení a milí
hostia, milí priatelia! Pred tridsiatimi rokmi som mohol zažiť, doslova na vlastnej koži, ako tu neďaleko na
námestí stáli proti sebe dva svety: svet úprimnej, odvážnej a odhodlanej snahy o slobodu, spravodlivosť a
autentické ľudské práva a svet totalitnej ideológie neochotnej a neschopnej dialógu a slobody. Stojí zato
pripomenúť si dôvod, pre ktorý pred 30 rokmi národný výbor nepovolil usporiadanie ohlásenej
manifestácie. Zhromažďovacie právo je prípustné za podmienky, že zhromaždenie neohrozí verejný
poriadok a pokoj. František Mikloško údajne ako súkromná osoba nedokáže zaistiť zachovanie verejného
poriadku. Manifestácia bola zo strany zhromaždených ľudí nanajvýš pokojná. Naopak, niekoľkokrát sme
museli počas manifestácie vykázať spomedzi nás zjavných provokatérov, ktorí kopali do policajných áut a
snažili sa vyvolať roztržky. Je temer neuveriteľnou iróniou, že to ohlušujúce peklo, ktoré na námestí
rozpútali ozbrojené zložky vtedajšieho režimu, de facto nazvali verejným poriadkom a pokojom. Režim
použitím sily ukázal svoju slabosť. Prehral morálne nielen túto bitku na Hviezdoslavovom námestí 25.
marca 1988, ale prehral aj celú vojnu o rok neskôr, v pamätnom roku - annus mirabilis - 1989. Totalitný
režim sa všemožne snažil v ľuďoch vzbudiť a udržovať strach. Čo iné bolo prezentovanie sily - napr. cez
objavenie sa obrneného transportéra v uliciach Bratislavy v deň konania manifestácie. Alebo šírenie
informácií, že na námestí sa možno bude aj strieľať a v nemocniciach sa zvyšujú zásoby krvných
konzerv. Ale ako nečakane sa situácia vyvinula! Ľudia, ktorí prišli na námestie s horiacimi sviečkami a s
modlitbou, strach nahnali režimu. A naopak prekonanie strachu zo strany manifestujúcich, ich ochota
vedome ísť do rizika bolo práve tým víťazstvom, ktoré dláždilo cestu k Novembru 89. Nič, čo nie je
pravdivé, nevytrvá. Skôr či neskôr sa ukáže, že obsah nemá deklarovanú hodnotu. Nič, čo nie je
slobodné, nemá silu. Iba konanie z hlbokého presvedčenia dokáže prekonať všetky prekážky. Nič, čo nie
je v zhode s prirodzenosťou človeka, ho nenaplní skutočným šťastím. Lebo našu prirodzenosť natrvalo
neoklameme. Nič, čo nesmeruje k láske, neuspokojí srdce človeka. Lebo sme stvorení z lásky a pre
lásku. Veriaci sú aj dnes obohatením spoločnosti. Chcú tak ako pred 30 rokmi spolu so všetkými úprimne
zmýšľajúcimi ľuďmi vnášať a udržiavať v spoločnosti ideály, pomáhať ju robiť skutočne ľudskou - od
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pestovania medziľudských vzťahov až po prinášanie nových pohľadov na ekológiu. Angažovanosť za
ideály a žitá viera dáva ľudskému životu chuť a vôňu. A tiež aj zmysel, nadhľad, a akési životné
dobrodružstvo. Kiež by ľudí, ktorí dobrodružne idú za ideálmi svojho presvedčenia, bolo v našej
spoločnosti čím viac! <P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180326035
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

473. Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli
v Bratislave
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, pz; pz ))

<p>Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave P:3, 26. 03.
2018 10:00, FOT Bratislava 26. marca (TK KBS) Pred 30 rokmi komunistický režim potlačil pokojné
zhromaždenie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v Bratislave (25. marca 1988). V
Československu toto podujatie vošlo do dejín ako Sviečová manifestácia. Na Hviezdoslavovom námestí
vtedy zástup modliacich sa veriacich so sviecami v rukách násilne rozohnali príslušníci verejnej a štátnej
bezpečnosti. Ide o jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v
Československu. Udalosti spred 30 rokov si tisícky ľudí pripomenuli v uplynulých dňoch sériou viacerých
podujatí v Bratislave. Odštartovala ich manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých.
Program pokračoval mládežníckou svätou omšou so sviečkovým sprievodom, rekonštrukciou policajného
zásahu proti Sviečkovej manifestácii, slávnostnou svätou omšou, modlitbovým zhromaždením,
kladením vencov pri pamätníku a koncertom v Slovenskej filharmónii - Redute. Prinášame fotografie z 25.
marca 2018. Foto: Peter Zimen Kladenie vencov pri pamätníku Sviečkovej manifestácie: ::vstup do
fotobanky:: Slávostný koncert v budove Reduty: ::vstup do fotobanky::
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180326030
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

474. Mikloško: Sviečková manifestácia a November 1989 zavŕšili historické
vzopätie
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, fm; ml ))

<p>Mikloško: Sviečková manifestácia a November 1989 zavŕšili historické vzopätie P:3, 26. 03. 2018
10:15, DOM Bratislava 26. marca (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru Františka Mikloška
(katolíckeho disidenta a aktivistu, ktorý bol pred 30 rokmi zvolávateľ Sviečkovej manifestácie), ktorý
zaznel v nedeľu 25. marca 2018 pri pamätníku Sviečkovej manifestácie na Námestí Eugena Suchoňa v
Bratislave. - Plné znenie príhovoru Františka Mikloška (katolíckeho disidenta a aktivistu, ktorý bol pred 30
rokmi zvolávateľ Sviečkovej manifestácie) Vážený pán prezident Kiska, vážený pán prezident Gauck,
vážený pán minister, pani ministerka, predstavitelia vlády, parlamentu, vážení predstavitelia cirkví,
náboženských spoločností, nadácii, milí priatelia. Dnes si pripomíname 30. výročie pamätnej Sviečkovej
manifestácie. Ľudia tu, na týchto miestach stáli, držali v rukách horiace sviece a modlili sa za svoje
požiadavky. Menovanie biskupov podľa vôle Svätého Otca a za úplnú náboženskú a občiansku slobodu.
Dnes tieto výzvy znejú príliš abstraktne, ale za štyridsať rokov komunizmu na Slovensku trpeli desaťtisíce
politických väzňov, stovky popravených, tisíce odvlečených do sovietskych gulagov a pracovných
táborov. Prenasledovaní gréckokatolíci, kňazi, rehoľníci, veriaci všetkých vyznaní, atď. Títo mučeníci sú a
navždy zostanú symbolom tej doby. Oni boli nositeľmi slobody slobody v našej krajine a zostávajú vždy
našou pýchou. Ich vernosť a utrpenie nám dali sebavedomie, že v roku 1989 sme s hrdosťou a pokojne
mohli pozrieť do tváre vyspelých demokratických krajín Európy a sveta. Sviečková manifestácia i
spomienka na ňu nám vyjadruje celú túto komunistickú éru, jej krutosť i začiatok jej porážky. Ak hovoríme
o Sviečkovej manifestácii o prvom záblesku porážky komunizmu v Československu i v Európe,
spomienka na ňu nám zároveň hovorí o fascinácii dejinami, o krehkosti a nevypočítateľnosti dejín. Ak by
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sme vtedy, na tomto námestí, niekomu povedali, že o 30 rokov bude samostatné Slovensko, budeme
členmi Európskej únie a NATO, budeme voľne cestovať po Európe, naši mladí ľudia budú môcť študovať
v zahraničí, asi by nám nevenovali pozornosť. A ešte viac by tomu neverili tí, ktorí mali vtedy v rukách
komunistickú moc, ktorá sa zdala, že tu bude navždy. Toto všetko sa v jednej chvíli zrútilo ako domček z
karát. Sviečková manifestácia je odkaz všetkým, ktorí majú v rukách moc a zneužívajú ju, že pánom
dejín nie sú oni, ale nakoniec Boh. Obeť a modlitby stámiliónov umučených a prenasledovaných ľudí v
komunistických krajinách sveta, áno, aj modlitby, úzkosť a vernosť ľudí pred 30 rokmi na tomto námestí
pripravili nakoniec ten biblický zázrak, ktorého sme boli v novembri 1989 svedkami. Človek vo vypätých
chvíľach života odkrýva svoju identitu. Rovnako je to s národom. Toto sa udialo pred 30 rokmi na tomto
námestí. Ohrození brutálnou silou slovenský človek s modlitbou na perách nezutekal, ale zotrval verne na
svojich požiadavkách, lebo bol presvedčený o ich správnosti. Sila tohto nenásilneho odporu patrí k
najvýraznejším charizmám nášho človeka. My sme neprežívali dejiny víťaznými vojnami a porážkami. My
sme kráčali dejinami vnútornou odhodlanosťou zachovať dedičstvo svojich otcov. Viera v Boha, úcta k
tradícii a k základným hodnotám ako rodina, pohostinnosť, ako malý národ možno istá dávka skepsy k
urýchleným rozhodnutiam nám dávali silu žiť a rozvíjať sa. Áno, v našich dejinách boli aj zrady,
kolaborácie, utláčanie bezbranných, zneužíanie moci vo svoj sebecký prospech, ale vďaka Bohu, vždy sa
našli ľudia, ktorí v rozhodujúcich chvíľach ukázali odvahu a narysovali ďalšie smerovanie spoločnosti na
Slovensku. V čase, keď sa zdalo, že slovenská spoločnosť je unavená a vyhorená, ozvali sa mladí ľudia
a zhromaždili na slovenských námestiach desaťtisíce ľudí, aby spoločne zakričali ku všetkým, ktorí
zneužívajú svoju moc "Chceme slušné Slovensko". Tohto sme boli svedkami v predchádzajúcich dňoch.
Znovu sa ukázala tá sila nenásilneho odporu a dôslednosti vo svojich požiadavkách. Ak to bude
znamenať zrod ďalšieho generačného vzopätia našej spoločnosti, tak je to v týchto časoch aj náš
slovenský prínos k novodobým dejinám nielen postkomunistickej, ale celej Európy. Generácia
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia takéto svedectvo podala. Sviečková
manifestácia a November 1989 zavŕšili historické vzopätie. Patrí im za to naša vďaka. Vážení prítomní,
želám vám pekný sviatočný večer a rovnako krásne a pokojne prežitie nastavajúcich veľkonočných
sviatkov. <P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180326031
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

475. Mons. Stanislav Zvolenský: Účastníci Sviečkovej manifestácie sú pre
nás vzorom
(26.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, svz; ml ))

<p>Mons. Stanislav Zvolenský: Účastníci Sviečkovej manifestácie sú pre nás vzorom P:3, 26. 03.
2018 10:30, DOM Bratislava 26. marca (TK KBS) Prinášame plné znenie príhovoru bratislavského
arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislav Zvolenského, predsedu Konferencie biskupov Slovenska, ktorý
zaznel v nedeľu 25. marca 2018 počas slávnostného koncertu v Slovenskej filharmónii - Redute v
Bratislave. - Vážený pán bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko, Excelencie, vážené dámy a
páni, je pre mňa veľkou cťou privítať Vás všetkých na tomto slávnostnom podujatí, ktoré organizuje
Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií pri príležitosti 30. výročia
sviečkovej manifestácie. Ďakujem všetkým, ktorí prijali toto naše pozvanie. Ďakujem a osobitne chcem
poďakovať za to, že máme medzi sebou aj vzácneho hosťa, bývalého prezidenta Spolkovej republiky
Nemecko, Joachima Gaucka a rovnako chcem poďakovať aj pánovi predsedovi Národnej rady
Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi, že prevzal záštitu nad týmto podujatím. Keď sa pred tridsiatimi
rokmi konala na Hviezdoslavovom námestí tichá manifestácia niekoľkých tisícov ľudí za menovanie
katolíckych biskupov, za náboženskú slobodu a za občianske práva, táto naša krajina prežívala už štvrté
desaťročie komunistickej totality. Štátna moc urobila vtedy všetko, aby sa manifestácia nekonala. Napriek
tomu prišli mnohí. Ich prítomnosť na námestí so sviecou v ruke a modlitba nám pripomínajú, že
jednotlivec si za každých okolností, dokonca aj po desaťročiach v totalite, môže zachovať vnútornú
slobodu, ktorú mu nik nemôže vziať. Toto je veľký odkaz sviečkovej manifestácie: že aj tí, ktorí navonok
sa javili slabí a bezmocní, ktorí boli vystavení perzekúciám a posmechu, môžu byť v skutočnosti silní,
lebo za ich životným postojom je pevná viera, že pravda je silnejšia ako lož, láska je silnejšia ako
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nenávisť, dobro je silnejšie ako zlo. Dnešná spomienka pri tomto okrúhlom výročí je symbolickým
pripomenutím si zápasu všetkých známych i neznámych ľudí o náboženskú slobodu a občianske práva
počas celých štyridsiatich rokov totalitného režimu. Bez sviečkovej manifestácie by nebolo ani
novembra 1989. Jej posolstvo nám hovorí, že každá totalita je zlá: či už komunizmus alebo fašizmus. A
túto veľkú pravdu by sme si mali stále pripomínať, aj v našej dobe. Základom úspechu sviečkovej
manifestácie boli tisíce kresťanov, ktorí sa celé tie roky počas socializmu stretávali v kostoloch,
podzemnej cirkvi a budovali malé spoločenstvá. Ak chceme pomáhať lámať okovy neslobody, v ktorej
môže žiť spoločnosť, na prvom mieste sa musíme usilovať premáhať neslobodu, ktorú nám spôsobuje zlo
prítomné v našich životoch. Preto my, kresťania, na prvom mieste hovoríme o neslobode, ktorá je
spojená previneniami, s hriechom. O nadobudnutie vnútornej i vonkajšej slobody sa treba neustále
trpezlivo usilovať. Hodnota slobody sa ukazuje v celej kráse, keď nám umožňuje dotýkať sa pravdy.
Sloboda bez pravdy neprežije. V našich časoch možno nemáme toľko motivácie k hľadaniu pravdy, lebo
žijeme vo svete, kde je o naše základné životné potreby postarané. Každému sa môže stať, že zabudne
na to, čo je dôležité. Aj my môžeme podľahnúť zdaniu, že sloboda a tolerancia sú jediné hodnoty, o ktoré
treba bojovať. Sloboda bez túžby po pravde sa nám môže zunovať. Ak človek nevie, ako má narábať so
svojou slobodou alebo ju zneužíva na zlé, môže ju vnímať ako prekážku, ktorej sa treba zbaviť alebo ju
niekomu odovzdať. Prežívame obdobie, v ktorom sme tak silno konfrontovaní s ľudskou slabosťou a
našimi obmedzeniami. Máme veľké očakávania od verejných predstaviteľov, lomcujú nami emócie alebo
sa cítime bezradne, ak sa veci nevyvíjajú podľa našich predstáv. Ak sú pre nás účastníci sviečkovej
manifestácie vzorom, tak je to určite pre ich presvedčenie, že človek sa nemôže spoliehať na vlastné
sily. Čím pred väčšími skúškami ako jednotlivci alebo spoločnosť stojíme; čím viac máme pocit, že
niektoré situácie nie sú ľudsky riešiteľné; o tom viac by sme mali s pokorou uznať vlastné limity a ak
veríme v Boha, mali by sme ho prosiť o pomoc. Všetci si želáme, aby sme žili v spravodlivejšej
spoločnosti. Spravodlivosť však neznamená len nekradnúť. Slušnosť, po ktorej voláme, by sme mali
naplniť mravnosťou. Spravodlivosť vyžaduje dať každému, čo mu patrí. Dnes si na Slovensku
pripomíname aj Deň počatého dieťaťa, čo nám pripomína nosenie bielych stužiek. Spravodlivosť
napríklad žiada, aby sme dovolili každému dieťaťu narodiť sa. V dnešný deň spomienky na sviečkovú
manifestáciu, kedy si pripomíname aj ochranu nenarodeného života, chceme rovnakým spôsobom
hovoriť, že pravá sloboda hovorí o pravdivosti ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. A tak vám
milí priatelia ešte raz ďakujem, že ste prijali pozvanie na toto naše stretnutie a želám vám príjemný
večer. <P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180326032
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

476. Dubovský: Sviečková manifestácia zapadla do procesu, vrcholiaceho
Novembrom 89
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

Bratislava 26. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
Sviečková manifestácia z roku 1988 bola impulzom, ktorý výrazne zapadol do procesu rúcania sa
komunistickej moci v bývalom Československu v druhej polovici 80. rokov minulého storočia. V súvislosti
s 30. výročím najpočetnejšieho verejného protestu proti komunistickému režimu po roku 1968 na
Slovensku sa na tom zhodli historici Róbert Letz a Patrik Dubovský.
Ilustračné foto
Dubovský pripomenul, že zásah polície voči pokojnému zhromaždeniu mal veľký ohlas v zahraničí. "O
mesiac neskôr, v apríli 1988 sa vo Viedni konala schôdzka OBSE, na ktorej delegáti veľmi ostro odsúdili
konanie štátnych síl. Navyše, medzi 140-tkou zadržaných boli aj viacerí zahraniční novinári, ktorí o
postupe polície referovali. ČSSR si vtedy vyrobila naozaj veľkú medzinárodnú blamáž," skonštatoval
zástupca Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Letz poukázal na to, že i atmosféra v samotnej krajine sa zmenila. "Pre režim to bola morálna prehra.
Demaskoval sa, že nedokáže viesť dialóg, že neznesie iný názor ako oficiálny. Ťažisko sa akoby
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prenieslo do Prahy, boli manifestácie rôznych občianskych skupín na rôzne výročia. Nesmieme však
zabúdať na to, že odhodlanie na Slovensku neprestalo, ale rástlo, o čom svedčí aj pochod bratislavských
vysokoškolákov 16. novembra 1989," zdôraznil vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Dubovský pripomenul, že masová účasť na zhromaždení motivovala k zintenzívneniu domáceho
kresťanského i občianskeho disentu a spájaniu týchto dvoch prúdov do spoločných aktivít, ktoré navyše
nadobúdali československý charakter. "Vznikol Československý Helsinský výbor, na jeseň 1988 aj Hnutie
za občiansku slobodu v Prahe, ktorého aktivity implementoval napríklad Ján Čarnogurský i na
Slovensku," pripomenul historik. "Konali sa ďalšie protestné akcie s veľkou podporou verejnosti, napríklad
protesty pri príležitosti 70. výročia vzniku 1. ČSR v Prahe, vzniká takisto známa tzv. Bratislavská päťka (
J. Čarnogurský, A. Selecký, H. Ponická, M. Kusý, V. Maňák), ktorá dokázala integrovať a prepojiť
kresťanský i občiansky prúd odporu proti komunistickému režimu," dodal.
Sviečkovú manifestáciu preto i Dubovský považuje za výrazný moment v procese udalostí, ktoré
vyvrcholili o rok a pol neskôr tým, čo je známe ako Nežná revolúcia. Súhlasí i Letz. "25. marec určite
pripravoval cestu k 17. novembru 1989. Samozrejme, je otázka, ako tento kapitál spoločnosť zúročila,"
dodal.
https://www.hlavnespravy.sk/dubovsky-svieckova-manifestacia-zapadla-procesu-vrcholiaceho-novembro
m-89/1352650
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

477. Dubovský: Manifestácia zapadla do procesu vrcholiaceho Novembrom
89
(26.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Na archívnej snímke Patrik Dubovský.
Bratislava 26. marca (TASR) - Sviečková manifestácia z roku 1988 bola impulzom, ktorý výrazne
zapadol do procesu rúcania sa komunistickej moci v bývalom Československu v druhej polovici 80. rokov
minulého storočia. V súvislosti s 30. výročím najpočetnejšieho verejného protestu proti komunistickému
režimu po roku 1968 na Slovensku sa na tom zhodli historici Róbert Letz a Patrik Dubovský.
Dubovský pripomenul, že zásah polície voči pokojnému zhromaždeniu mal veľký ohlas v zahraničí. "O
mesiac neskôr, v apríli 1988 sa vo Viedni konala schôdzka OBSE, na ktorej delegáti veľmi ostro odsúdili
konanie štátnych síl. Navyše, medzi 140-tkou zadržaných boli aj viacerí zahraniční novinári, ktorí o
postupe polície referovali. ČSSR si vtedy vyrobila naozaj veľkú medzinárodnú blamáž," skonštatoval
zástupca Sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa (ÚPN).
Letz poukázal na to, že i atmosféra v samotnej krajine sa zmenila. "Pre režim to bola morálna prehra.
Demaskoval sa, že nedokáže viesť dialóg, že neznesie iný názor ako oficiálny. Ťažisko sa akoby
prenieslo do Prahy, boli manifestácie rôznych občianskych skupín na rôzne výročia. Nesmieme však
zabúdať na to, že odhodlanie na Slovensku neprestalo, ale rástlo, o čom svedčí aj pochod bratislavských
vysokoškolákov 16. novembra 1989," zdôraznil vedúci katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
Dubovský pripomenul, že masová účasť na zhromaždení motivovala k zintenzívneniu domáceho
kresťanského i občianskeho disentu a spájaniu týchto dvoch prúdov do spoločných aktivít, ktoré navyše
nadobúdali československý charakter. "Vznikol Československý Helsinský výbor, na jeseň 1988 aj Hnutie
za občiansku slobodu v Prahe, ktorého aktivity implementoval napríklad Ján Čarnogurský i na
Slovensku," pripomenul historik. "Konali sa ďalšie protestné akcie s veľkou podporou verejnosti, napríklad
protesty pri príležitosti 70. výročia vzniku 1. ČSR v Prahe, vzniká takisto známa tzv. Bratislavská päťka (
J. Čarnogurský, A. Selecký, H. Ponická, M. Kusý, V. Maňák), ktorá dokázala integrovať a prepojiť
kresťanský i občiansky prúd odporu proti komunistickému režimu," dodal.
Sviečkovú manifestáciu preto i Dubovský považuje za výrazný moment v procese udalostí, ktoré
vyvrcholili o rok a pol neskôr tým, čo je známe ako Nežná revolúcia. Súhlasí i Letz. "25. marec určite
pripravoval cestu k 17. novembru 1989. Samozrejme, je otázka, ako tento kapitál spoločnosť zúročila,"
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dodal.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/dubovsky-manifestacia-zapadla-do-procesu-vrcholiaceho-novembrom-89-cl575861.
html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

478. Agent z prezidentského paláca sa pustil do cirkvi
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)

Bratislava 26. marca 2018 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)
Kiska nebol nikdy prezidentom všetkých občanov. Bol síce zvolený ako nezávislý, ale jeho politické
postoje ho posúvali stále viac na stranu a počas udalosti po Kuciakovi si jednoznačne obliekol tričko
opozície.
Na snímke prezident SR Andrej Kiska
Včera Kiska napadol už aj cirkev, a tak sa vyhranil voči ďalšej skupine občanov - voči veriacim.
Zámienkou na útok proti cirkvi bolo pozvanie dvoch členov parlamentu za ĽSNS na oslavy 30. výročia
Sviečkovej manifestácie v Redute.
Skutočným dôvodom však bol triezvi a racionálny postoj cirkvi k pokusu o zvrhnutie vlády počas
udalosti posledných dní, po vražde dvoch mladých ľudí. Okrem košického pomocného biskupa Marka,
ktorý sa na pohrebe Kušnírovej nechal uniesť k excitovaným rečiam, cirkev ako celok vyzývala k pokoju a
utíšeniu médiami a opozičnými politikmi bičovaných vášni.
Aj tento zmierlivý postoj cirkvi v konečnom dôsledku prispel k tomu, že revolúcia nenabrala také
obrátky, aby úplne zmietla vládu. Smer ako úhlavný nepriateľ síce musel urobiť mnoho ústupkov, ale
zostal pri moci.
Kiska tak dal pri prvej príležitosti cirkvi jasne pocítiť svoju nespokojnosť s jej postojom, keď táto svojou
malou angažovanosťou a výzvami na pokoj prispela k zmareniu jeho malej farebnej revolúcie.
V tom revolučnom chaose posledných týždňov sme sa síce často pýtali komu by bola na prospech
vražda a potom sa šlo po stopách talianskej mafie, sudcovskej mafie, slovenských oligarchoch a tak
ďalej, ale málo sme sa pýtali, komu by bolo na prospech povaliť vládu, komu by bola na prospech zmena
mocenských pomerov, komu by bol na prospech štátny prevrat.
Lebo ak sa začneme pýtať takto, tak Kiska je jedna z hlavných figúrok. Samozrejme na prvom mieste
je opozícia, ktorá sa takýchto výziev a príležitosti chytá automaticky. A prečo Kiska? Možno preto, že
súčasná moc, teda Smer ovláda políciu, vyšetrovateľov, daňových úradníkov a má vplyv na prokuratúru.
A tí všetci teraz pracujú na 23 kauzách súčasného prezidenta, ktoré sa majú týkať daňových podvodov,
podvodov z pozemkami a ďalšej trestnej činnosti. Zmena moci, by tak nielen prispela k možnému
vyšetreniu káuz Smeru, na ktoré sa tak vehementne poukazuje ale s najväčšou pravdepodobnosťou aj k
nevyšetreniu, zastaveniu a postupnému zameteniu pod koberec morálnych tienikov Kisku.
Skončiť v nápravnovýchovnom zariadení alebo podporiť či organizovať malú farebnú revolúciu proti
vláde, to potom nemáte veľmi nad čím hútať.
Otázna je miera angažovanosti Kisku v celej revolúcii. To že bol jedným z najaktívnejších aktérov
revolúcie je jasné. Urobil čo mohol, využijúc všetky páky svojej funkcie, aby podporil revolučné vrenie.
Aký má podiel na celej veci čo sa týka príprav a organizácie asi zostane za dverami Sorosovej
rezidencie, kde ho na svojej pracovnej ceste do USA Kiska navštívil.
Asi sa už nedozvieme kto zavraždil dvoch mladých ľudí a prečo. Každopádne ich vražda poslúžila k
naštartovaniu protestov a následnému pokusu o puč a uchopenie moci klikou okolo prezidenta.
Nepodarilo sa, verme že vyšetrovanie prezidentových káuz bude pokračovať, že neboli urobené dohody,
ktoré by to zmarili.
Každopádne prezidentov útok na cirkev hovorí jasnou rečou o jeho nespokojnosti s výsledkom
slovenského majdanu. To, že sa rozhodol napadnúť cirkev a cez ňu 60 % voličov, ktorí sa považujú za
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veriacich a z ktorých sú mnohí voličmi opozície a stáli na námestiach na podporu záujmov prezidenta sa
nedá hodnotiť inak, ako neuvážený čin urazenej mysle.
Preto verím, že prezident Kiska vo svojom vlastnom záujme aj v záujme upokojenia situácie na
Slovensku, tento svoj nepriateľský postoj voči cirkvi prehodnotí a ospravedlní sa.
Ľuboš Macko
https://www.hlavnespravy.sk/agent-z-prezidentskeho-palaca-sa-pustil-cirkvi/1352368
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

479. A. Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne
vyznamenanie
(26.03.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) odovzdal štátne vyznamenanie Rádu Bieleho Dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy a všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou
republikou bývalému prezidentovi ...
Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému
nemeckému prezidentovi Joachimovi Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou
republikou.
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/a-kiska-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-statne-vyznamenanie-cl575921.ht
ml
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

480. Prezident odmieta fašistov; ale kto je na Slovensku fašista?
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Marián Garaj)

Bratislava 26. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Marián Garaj)
Prezident SR Andrej Kiska odmietol účasť na slávnostnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej
manifestácie v Slovenskej filharmónii-Redute z dôvodu, že organizátori tam pozvali aj "fašistov". Ale kto
je vlastne fašista?
Na snímke prezident SR Andrej Kiska
Definícií fašizmu je nespočítateľné množstvo. V skutočnosti si pod fašizmom môže ktokoľvek označiť
takmer čokoľvek.
Prednedávnom, práve v dňoch výročia vzniku vojnového Slovenského štátu, pozvali kruhy spriaznené
s Denníkom N na Slovensko oxfordského historika, profesora Rogera Griffina, ktorého uctievači
liberalizmu uznávajú ako "jedného z najvýznamnejších odborníkov na výskum fašizmu na svete". Ten
vytvoril definíciu, ktorá sa od 90. rokov minulého storočia všeobecne používa v "západných" krajinách, a
ktorá hovorí, že fašizmus je: "druh modernej politiky, ktorej ašpiráciou je vytvorenie totálnej revolúcie v
politickej a spoločenskej kultúre určitého národného alebo etnického spoločenstva. Zatiaľ čo je extrémne
heterogénny v špecifickej ideológii rôznych svojich permutácií, spoločenskej podpore, forme organizácie,
ktorú príjme ako antisystémové hnutie, a i v type politického systému, režimu či domova, ktorý plánuje
vytvoriť, obecný fašizmus čerpá svoju internú kohéziu i citovú hnaciu silu z mýtického jadra, podľa
ktorého vnímané obdobie dekadencie a degenerácie bezprostredne alebo časom ustúpi a dá priestor
obdobiu znovuzrodenia a regenerácie v post-liberálnom novom svetovom poriadku."
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Všetko samé neuchopiteľné slová, jediné konkrétne je termín "post-liberálny". Preložené do
slovenčiny, podľa tohto je fašista vlastne každý, kto zásadným spôsobom kritizuje súčasnú vládu
nadnárodných korporácií a verí, že raz bude lepšie a šialenosti bezbrehého liberalizmu sa pominú.
Opakom tejto definície fašizmu je však staršia, "marxistická", ktorá hovorí o "najviac otvorene
teroristickej diktatúre najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších elementov finančného
kapitálu" a o poslednej fáze kapitalizmu. Podľa tejto je zase fašistom každý zastánca súčasného
systému, keďže tento definíciu celkom v pohode spĺňa.
Teda vidíme, že rôzne definície si priamo protirečia a sú šité na mieru nepriateľovi - inými slovami, sú
ideologické. Z tohto slova sa stalo kladivo na politických oponentov, nástroj zo samotnej podstaty
neférový, a teda antidemokratický, čiže, dalo by sa povedať... fašistický.
Takto by sme sa ale nikam nedostali, a tak, aby sme mohli reálne posúdiť, koho vlastne pán prezident
myslel pod pojmom "fašisti", vezmime si dve definície, ktoré používajú oficiálne slovenské inštitúcie.
Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je stručná definícia fašizmu: "Fašizmus môžeme
označovať ako akúkoľvek diktatúru s pravicovým prvkom. Je to politické hnutie antidemokratického a
antiliberálneho zamerania."
Na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra je fašizmus definovaný takto: "Fašizmus je politický režim
založený na diktatúre, potlačovaní občianskych slobôd, na útočnom nacionalizme; ideológia tohto režimu
hlásajúca šovinizmus, rasizmus, násilie a podobne."
Diktatúra, šovinizmus, antidemokracia... to sú kľúčové slová. Zhrňme si to teda: fašista je niekto, kto
sa snaží odstrániť vládu ľudu (demokraciu) a nahradiť ju vládou nejakej vybranej skupiny. Je to niekto, kto
považuje vlastný národ za nadradený a ostatné za menejcenné, a tomu sa snaží prispôsobiť aj pravidlá.
Je na Slovensku vo verejnom živote nejaké hnutie alebo strana, ktorá by svojou rétorikou a konaním
spĺňala kritériá týchto definícií? Isteže nie, lebo inak by bola už dávno zakázaná. Ale o kom teda pán
prezident Kiska hovoril?
Moment... niečo mi napadlo. Bývalý americký prezident pred časom hovoril čosi o "výnimočnom
národe" a o "vykrúcaní rúk neposlušným".
Neviete, boli na ten koncert pozvaní aj veľvyslanci?
Ivan Lehotský
https://www.hlavnespravy.sk/prezident-odmieta-fasistov-ale-kto-je-na-slovensku-fasista/1353432
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

481. Andrej Kiska udelil bývalému nemeckému prezidentovi štátne
vyznamenanie
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

Bratislava 26. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
Slovenský prezident Andrej Kiska v pondelok udelil bývalému nemeckému prezidentovi Joachimovi
Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný
rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou Nemecko a Slovenskou republikou.
Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) odovzdal štátne vyznamenanie Rádu Bieleho Dvojkríža I. triedy za
mimoriadne zásluhy a všestranný rozvoj vzťahov medzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou
republikou bývalému prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Joachimovi Gauckovi (vľavo)
Gauck pricestoval na návštevu Slovenska už v nedeľu (25.3.) pri príležitosti osláv 30. výročia
Sviečkovej manifestácie. Spoločne s Kiskom položil vence k Pamätníku sviečkovej manifestácie a
vystúpil s príhovorom.
https://www.hlavnespravy.sk/andrej-kiska-udelil-byvalemu-nemeckemu-prezidentovi-statne-vyznamenani
e/1353102
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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482. Kiskovi doteraz na podobných podujatiach ĽSNS nevadila. Vašečka a
Ziolkovský hodnotia víkendové počínanie Kisku za nešťastné
(26.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Bratislava 26. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
Neúčasť prezidenta Kisku na okrúhlom výročí sviečkovej manifestácie v nedeľu 25. marca vyvolala
negatívne reakcie viacerých osobností. K jeho odôvodneniu sa na sociálnej sieti vyjadrili aj Richard
Vašečka a výkonný kancelár KBS Anton Ziolkovský. Obaja považujú takéto správanie hlavy štátu za
nevhodné.
Na snímke prezident SR Andrej Kiska
"Pokladám za absolútne nevhodné, že prezident Andrej Kiska na Kvetnú nedeľu, v deň 30. výročia
Sviečkovej manifestácie, zavdal príčinu liberálnym médiám útočiť na katolícku cirkev. Plne podporujem
Konferenciu biskupov Slovenska a zhodujem sa so stanoviskom jej hovorcu," uviedol v nedeľu Richard
Vašečka.
KBS cez víkend vydala stanovisko, v ktorom okomentovala prezidentove slová, že na oslavy boli
pozvaní aj zástupcovia strany ĽSNS, ktorú prezident nepovažuje za súčasť politického spektra. "Cirkev
nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku; štandardne
pozývame zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu. Posolstvom tohto podujatia je práve
zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody, a jasné odsúdenie každej totality: komunizmu,
fašizmu, nacionalizmu. Pána prezidenta sme pozvali, aby hovoril. Poslancov sme pozvali, aby počúvali.
Je nám veľmi ľúto, že svoju účasť odriekol. Toto rozhodnutie z úcty k nemu a jeho úradu, samozrejme,
rešpektujeme." Celé stanovisko KBS si môžete prečítať tu.
Vašečka vysvetľuje, že sám som bol v minulosti účastný cirkevného podujatia, ktorého sa bez
problémov zúčastnil súčasný prezident spolu so zástupcami ĽSNS. "Neviem, čo ho viedlo k tomu, aby
zareagoval absolútne nevhodným spôsobom práve teraz. Na nás všetkých - aj na prezidenta - platia
slová otca arcibiskupa Zvolenského, ktoré povedal počas svätej omše pri príležitosti 30. výročia
Sviečkovej manifestácie v Dóme sv. Martina: "Hriechu sa nezbavíme len tým, že ho označíme u
druhých. Treba si uvedomiť, že hranica oddeľujúca dobro od zla neprechádza krížom cez politické strany.
Hranica oddeľujúca dobro od zlo prechádza krížom srdcom každého z nás. Preto potrebujeme na prvom
mieste osobnú zmenu zmýšľania ... Úlohou kazateľa nie je ťahať za pravé ani ľavé krídlo politického
spektra - ale dvíhať všetkých k Bohu, ktorého milosť je zárukou tej najlepšej budúcnosti. Som vďačný, že
mám dnes slobodu povedať tieto slová a pozvať každého z nás na spoločnú cestu pokánia." Celá kázeň
je k dispozícii na stránkach KBS.
"Keby nebolo statočných katolíkov a ďalších ľudí, riskujúcich za totality veľké problémy, stratu
zamestnania, zdravie, ba i život, určite by dnes Andrej Kiska nebol prezidentom a liberálne média by
nemohli útočiť na Cirkev presne tak, ako to robili kedysi tie komunistické," vyhlásil Vašečka a podotkol, že
odmieta komunizmus, fašizmus ako aj antisemitizmus. "V parlamente odmietam čo i len hlasovať o
návrhoch kotlebovcov," dodal.
"Moja lojalita patrí a vždy bude patriť katolíckej cirkvi a Slovensku. Andrej Kiska bude ešte rok
prezidentom. Dovtedy má môj rešpekt ako hlava štátu. Ale čím ďalej som presvedčený, že v prípade, že
bude kandidovať, môj hlas nedostane," napísal Vašečka a svoj príspevok uzavrel tým, že chce
prezidenta, ktorý si bude vážiť Cirkev a ktorý nebude podporovať nekresťanské a proticirkevné postoje.
"Antifašista mi nestačí. Tými môžu byť totiž aj marxisti a extrémni liberáli."
KBS prezidenta informovala vopred, kancelária prezidenta nenamietala a ani neuviedli, že prezident
má s niektorými osobami problém
Vašečku podporil aj kancelár KBS Anton Ziolkovský. "S názorom pána Vašečku môzem len súhlasiť.
O to viac, že ako osoba zodpovedná za organizáciu som na stretnutí v prezidentskom paláci jasne
komunikoval, že KBS má v úmysle pozývať všetkých poslancov Národnej rady SR, keďže záštitu nad
podujatím prevzal jej predseda Andrej Danko," dovysvetlil situáciu zástupca KBS.
Dodal, že prezidentská kancelária voči tomu nielenže nenamietala, ale ani nikdy organizátorovi
nekomunikovala, že sú osoby, s ktorými má pán prezident problém. "Z tohto dôvodu stanovisko pána
prezidenta, komunikované organizátorovi v sobotu neskoro večer, vnímam ako neférové a prejav neúcty
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voči Katolíckej cirkvi."
https://www.hlavnespravy.sk/kiskovi-doteraz-na-podobnych-podujatiach-lsns-nevadila-vasecka-ziolkovsky
-hodnotia-vikendove-pocinanie-kisku-za-nestastne/1353280
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

483. Minulosť sa vráti, ak na ňu zabudneme!
(27.03.2018; www.dennikn.sk; , , s. -; Milan Laurenčík)

Milan Laurenčík
utorok 27. marca 2018 22:38
Uplynulo presne 30 rokov od Sviečkovej manifestácie. Bola to vtedy v Bratislave jedinečná udalosť,
kedy sa občania Československej socialistickej republiky, z podnetu veriacich dožadovali náboženských
slobôd a občianskych práv. Bola to tichá manifestácia bez prejavov.
zdroj: internet
Ľudia svoju nevôľu s režimom vyjadrovali veľmi mierumilovne, len horiacimi sviečkami a modlitbami.
Napriek tomu, štátna bezpečnosť (vtedajšia tajná služba) a verejná bezpečnosť (vtedajšia polícia) proti
pokojnému davu brutálne zakročili. Ľudí bili obuškami a rozháňali vodnými delami. Ani násilné vyčíňanie
polície nedokázalo prehlušiť jedinečný odkaz Sviečkovej manifestácie. A to, že aj v najhorších časoch
existuje nádej na slobodu.
Pri príležitosti spomienky na túto udalosť, zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska koncert v
bratislavskej Redute, na ktorý som bol tiež pozvaný. S potešením som pozvanie pána biskupa prijal. Ide
predsa o spomienku na prelomovú udalosť v našich moderných dejinách, keď sme bojovali proti
diktátorskému režimu, ktorý nás oberal o naše slobody. Radosť z pozvania však vyprchala v momente,
keď som sa dozvedel, že medzi pozvanými hosťami sú aj dvaja poslanci za stranu ĽS NS.
V poslaneckých laviciach Národnej Rady Slovenskej republiky ich rešpektovať musím. Ich voliči im dali
legitimitu a boli demokraticky zvolení. Problém mám s ideológiou ich strany a pospolitosti združenej okolo
nich. To, ako sa vyjadrujú o menšinách, migrantoch, ale aj ich programové stranícke tézy sú šliapaním po
základných princípoch slobody a demokracie.
A za tie sme predsa roky bojovali! Za tieto hodnoty sa na nemilosť zúrivej polícii vydali aj tí, ktorí
demonštrovali na Sviečkovej manifestácii a ich pokojné hrdinstvo si chceme dnes pripomenúť.
Dá sa to za účasti ľudí, ktorí majú blízko k jednému z najkrutejších autoritatívnych režimov moderných
čias? Ktorí sa po Národnej rade hrdo prechádzajú s nalepeným portrétom Jozefa Tisa na svojich
notebookoch? Toho Tisa, ktorý bol podľa nich jediným, skutočným a správnym prezidentom Slovákov?
Ten Jozef Tiso, ktorého podiel na holokauste a holokaust samotný strana ĽS NS spochybňuje a
nepripúšťa?
Títo ľudia pravidelne vyjadrujú súhlas s režimom a politikou, akú tento kontroverzný politik
presadzoval. Bol to práve Jozef Tiso, ktorý "posvätil" prvé transporty Židov zo Slovenska do
koncentračných táborov a nechal vyviesť na smrť desiatky tisíc židovských občanov. Prezident, ktorý stál
v čele Slovenského štátu v jeho najtemnejšom fašistickom období.
Zdalo sa mi jednoducho nevhodné, aby som si účastníkov Sviečkovej manifestácie uctil po boku
týchto ľudí. Bol to dôvod, prečo som nakoniec účasť na spomienkovom koncerte slušne odriekol. Úctu a
rešpekt účastníkom sviečkovej manifestácie som nakoniec prišiel zložiť k pamätníku na
Hviezdoslavovom námestí, kde som sa s ďalšími stovkami ľudí zúčastnil slávnostného kladenia vencov.
Ako som tak od pamätníka odchádzal, prišli mi na um slová amerického spisovateľa a filozofa
španielskeho pôvodu Georga Santayanu: "Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju
znova prežili..."
Naozaj, aby sme ešte jedného dňa neboli prekvapení, v čom všetkom sa história zopakuje...
https://dennikn.sk/blog/1078683/minulost-sa-vrati-ak-na-nu-zabudneme/?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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484. Objaviť v sebe odvahu naozaj nie je zlý nápad. . .
(27.03.2018; www.pravda.sk; Blogy, , s. -; stanislav41)

Ten objav demonštrujúci toto konštatovanie ku mne doputoval viac ako interesantne, len si to
predstave, takpovediac cez výčitku, že síce píšem o veciach čo spoločnosť v každom ohľade atakujú,
formujú a ovplyvňujú, ale akože sa nikdy nevyslovím, čo mi je prednosťou, alebo celkom
polopaticky - čomu fandím, na ktorej strane som, v akú budúcnosť dúfam! To viete, ten kredit, čo mám od
prvého blogu na tomto portáli si udržujem bez problémov, je na to viac ako dostatok dôkazov a potom aj
môj vzťah k portálu, čo je výhradne právne dokonalý, alebo akurátnejšie - čisto profesionálne
koncipovaný a tak ma to konštatovanie prekvapilo akurát preto, že je z produkcie persóny bez mena, teda
nicka, čo tu síce vystupuje výhradne ako anonym - veď pochopte, tu sa naozaj môže stať kadečo..., ale aj
tak, v drese denníka s ľavicovou filozofiou - mať vopred garantovanú ochranu je "múdra taktika" a tak ma
to naozaj zaskočilo!
Ten predikát opozičníka voči ľavicovo funkčnej vláde mi prischol viac ako len prednostne, som ako
terč na strelnici s "ostrými" bez výnimiek a tu, z ničoho nič taká výčitka - vraj svoj pravý postoj, zámer či
úmysel prezentujem nepresvedčivo, utajene až vari konšpiratívne a tak som sám seba presvedčil, že
práve teraz je teda príležitosť dať všetkým v svojom okolí spoľahlivo vedieť, že svoju nádej o budúcnosti
tohto národa odprezentujem voľačím, čo sa nedá nazvať ináč, než návod na definitívnu zmenu našej
spoločenskej podstaty! Tento itinerár, čo by nás mohol priviesť až k zániku toho zla, čo má meno vláda
koaličnej dohody Smeru, SNS a Mostu - Híd je voľačo dobre známe, lenže zabudnuté voľakde v šuflíku
politických teoretikov, lebo dnes sa hrá s kartou vládnej prestavby či mimoriadnych volieb a absolútne sa
zabudlo na realitu, že parlamentná 150 nie je ani zďaleka spoločenstvom s pevnými vzťahmi, kdeže, čo
síce dokumentuje iba poučka ináč naozaj šikovnej šéfky klubu poslancov strany OĽaNO Remišovej, že
alebo rekonštrukcia vlády s rovnakým svetonázorom ako to bolo doposiaľ, či mimoriadne voľby a nič
iného, lenže je tu naozaj aj voľačo ešte celkom, ale naozaj celkom v inej réžii!
Nič sa nebojte, to nie je naozaj nič také, s čím strašil Smer a Fico, keď ten dav nespokojných občanov
na námestiach Slovenska neváhal prirovnávať na veľa spôsobov k voľačomu, čo práve jemu pripomínalo
odboj, revolúciu, vzburu a celkom nepokryte signalizovalo, že voči takémuto niečomu sa môže štát s
platnou legislatívou vari až brániť - ale našťastie, ani nemal odvahu, ani to Prozreteľnosť držiaca nad
týmto národom ochrannú ruku nedopustila - to celkom stačila realita sviečkovej manifestácie, čo
poviete a tak som z toho "tajného šuflíka" vydoloval ten návod, čo ešte iného, než je už tá realita
Pellegríniho novej vlády a nádej mimoriadnych volieb je ešte v ponuke! Poviem to až v podobe
mafiánskej filozofie - pronto, alebo už aj, či bezodkladne a je to celkom jednoduché! To naozaj stačí
presvedčiť poslancov v parlamente, že ak si navzájom celkom prezieravo, múdro a s nádejou spoločného
úspechu podajú ruky, z ničoho nič budú mať k dispozícii voľačo také mocné a presvedčivé, že ten
triumvirát zla podozrivého z tých najväčších možných zločinov pošle do zabudnutia celkom
jednoducho - porovnaním počtov parlamentnej podpory!!!
Už presne v tejto chvíli je viac ako len predvídateľné, že počty koaličných poslancov sú podrobené
tlaku celkom preukaznému, lebo všetci posudzovatelia privykli na voľačo ako keby márne, zbytočné,
alebo nepodstatné a tým je skupinka 14 poslancov z ĽSNS, čo sa s ohľadom na budúcnosť podmienenú
realitou môžu stať v súčasnom parlamente jednoducho naozaj jazýčkom na váhe a to ešte ani nehovorím
o tých 15 nezaradených, z ktorých už traja aj dnes hlasujú s opozíciou a tých okolo Beblavého a Mihála,
ktorých je sedem, čo sú teraz v pozícii hanblivej moderny, lebo chcú byť budúcou opozičnou stranou... A
ani slovíčkom som nepovedal nič z toho, čo sa dá objaviť, predovšetkým u poslancov z klubu Most - Híd,
lebo ak nič iné, tak ich dedičstvo dané účasťou vo vláde, pred tou zradou spojenou s prechodom k Smeru
a predovšetkým politika demokratických princípov správy rezortu pravodlivosti spojených s osobnosťou
Lucie Žitňanskej je voľačo viac ako len zásadné a trúfam si predpovedať, že ak bude členstvo klubu
Bugárovej strany postavené pred voľbu v podobe byť či nebyť, tak to bude celkom presvedčivý výsledok!
Nepreženiem, ak už v tejto podobe úvah budem tvrdiť, že aj to už stačí na ten hlas zvončeka
zatratenia a zabudnutia na koalíciu Smeru, ale to ešte nepadlo ani len jediné slovíčko o podstate
myslenia v členskej základni SNS, lebo to národné v ich tradíciách nie je naozaj nič podobné dedičstvu
nadradenosti vlastné komunistom, čo je vidieť a cítiť v Smere takpovediac na veky vekov a mám odvahu
Slovensku pripomenúť, že porovnávať všetko presne tak, ako to prinesie súčasnosť v našom parlamente
sa stane voľačím ako zrkadielkom pravdy, kto s kým a prečo pasuje za spoločný stôl jednoty v národe...
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http://stanislav41.blog.pravda.sk/2018/03/27/objavit-v-sebe-odvahu-naozaj-nie-je-zly-napad/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

485. Pán Kiska, ospravedlňte sa mladým ľuďom
(27.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Ľubomír Belák)

Je 26. marca 2018. V Národnej rade prijíma predseda Národnej rady SR dvoch mladých ľudí a pozýva
ich na rozhovor. Volajú sa Adam Bajo a Dávid Straka.
Sú to tí mladí ľudia, ktorí po niekoľko piatkov organizovali protestné demonštrácie za urýchlené
vyšetrenie vraždy ich rovesníkov, za odstúpenie vlády a ministra vnútra a za predčasné parlamentné
voľby. Kde bol 26. marca prezident Kiska?
"Nezhodli sme sa na všetkom. Ale keďže sa bude hlasovať o dôvere vláde, ďalšie protesty nebudú,"
povedal Bajo novinárom. Jednoducho niekto vypol vypínač elektrického prúdu, ktorý napájal davy
demonštrantov legitímne žiadajúcich zmeny. Prezident sa na prvom proteste so zamračeným pohľadom
postavil na javisko, ktoré mu nepatrilo a v prejave sľúbil nemožné. Predčasné parlamentné voľby, ale
najmä podporu mladým demonštrujúcim občanom Slovenskej republiky. Odhady zúčastnených boli
vysoké. 20,40,60,100 tisíc ľudí na námestiach po celom Slovensku. Som presvedčený, že tí, ktorí stáli na
námestiach tam neprišli, aby si dali párky a pivo. Bol to úprimný úmysel zmeniť skorumpovaný systém
vládnutia na Slovensku a vrátiť moc tým, ktorí ju delegovali na svojich zástupcov, politikov v Národnej
rade. Dokonca za to, že budú zastupovať ich záujmy, voliči odovzdali časť svojich zaplatených daní, aby
ich zvolené politické strany konali čestne a v zmysle ich predvolebných sľubov. Už pri prvom
optimistickom nádychu im však niekto vypol prúd, ktorý nielen napájal komunikačné zariadenie
zvolávajúce nespokojencov na námestia, ale cez "nezávislé" médiá im našepkával čo, ale najmä proti
čomu majú protestovať. Akosi sa na nich priživovalo podozrivo veľa záhadných indivíduí, ktoré to nerobili
nezištne. Alebo žeby na Slovensku akýmsi zaklínadlom ožil Vyšší princíp mravný?
Zázrak sa nekonal. Ľudia nakoniec spolu s organizátormi protestov zostali na ulici osamotení, ale
najmä bezradní. Opustili ich tí, ktorí ich na protest vyzvali. A na ich čele stál náš všenárodný podvodník z
prezidentského paláca. Prečo sa 26.marca zdekoval a ukryl pred očami mladých ľudí? Jednoducho
scenár, ktorý mu diktoval kroky prezidenta "nás všetký" nebol v rukách dobrých dramaturgov.
Hyenistickým vláčením mŕtvych tiel dvoch mladých ľudí po médiách rozbehli kolotoč udalostí, ktorý však
vo finále nezvládli. Zo situácie na námestiach mal "náš" prezident vytĺcť body pre budúce prezidentské
voľby v roku 2019, ale najmä pre parlamentné voľby 2020. Jeho strana, ESET - Progresívne Slovensko,
ako milície, ktoré sa v roku 1989 skrývali v kasárňach s očakávaním signálu na útok proti demokracii,
nebola pripravená na predčasné voľby. Jej preferencie sú v súčasnosti nulové. Ako aj jej šanca na
úspech v parlamentných voľbách. Prezidentovi nezostávalo nič inšie, ako vytiahnuť zástrčku a z hodiny
na hodinu odobrať energiu protestujúcim mladým ľuďom a odložiť riešenie o dva roky.
Hyenizmus nebol nastavený len na zneuctenie pamiatky dvoch mladých ľudí, ktorí si určite nezaslúžili,
aby boli emblémom pokusu o prevrat, nebezpečný bol aj signál, ktorý vychádzal z úst Igora Matoviča. Bol
jediným z politikov, ktorý na margo Georga Sorosa vytiahol židovskú kartu. Bol to on, ktorý pri svojom
sarkastickom vystúpení pred kamerami TA3 zneuctil Slovákov, ktorí sa hlásia k židovskému pôvodu, a
ktorí na vlastnej koži, či na koži svojich rodičov a starých rodičov zakúsili, čo je to pogrom. Matovič v
priamom prenose označil Sorosa za žiada. Spojiť maoistu, miliardára Sorosa so židovskou kartou je
nielen neúctivé, je to moderný prejav rasizmu. Najmä v spojitosti so skutočnosťou, že v parlamente sedia
politici, ktorí sa nebránia spájaniu ich politického presvedčenia s ľudáckym fašizmom.
Na Veľký piatok očakávame sviatosť ukrižovania Ježiša z Nazaretu. Bol to ten, ktorý po príchode do
Jeruzalema začal vyháňať predavačov a povedal im: "Môj dom bude domom modlitby. A vy ste z neho
urobili pelech lotrov." Ježiš, ktorého učenie je základom kresťanskej kultúry v Európe, bol tiež žid.
Postavil svoje učenie na láske k blížnemu a na pokání. Nikdy nie je neskoro uznať si svoj podiel viny.
Kiska, ktorý je zatiaľ prezidentom "nás všetkých", sa nespráva ako kresťan. Odmietol účasť na nedeľnom
koncerte zvolanej Konferenciou biskupov Slovenska k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie v
Bratislave. Prezidentov argument, že pozvaní boli aj politici z Ľudovej strany - Naše Slovensko neobstojí.
Obrátil sa chrbtom k inštitúcii, ktorá aj napriek rôznym útokom je reprezentantom veriacich, ktorí boli aj
jeho voličmi.
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Veľký piatok je aj symbolom zmierenia. Ak je Kiska a Matovič dobrý kresťan, ktorý sa môže mýliť, má
práve teraz možnosť na pokánie. Bude mu odpustené. Otázkou je však, či si priznajú svoje hriechy a
spolu s nimi aj ostatní, ktorí vovliekli Slovensko, ale najmä jej občanov do spoločenského konfliktu.
Ľubo Belák
27.3.2018
https://lubomirbelak1.blog.sme.sk/c/480557/pan-kiska-ospravedlnte-sa-mladym-ludom.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

486. Odklínanie Miroslava Válka
(27.03.2018; www.pravda.sk; Kultúra, , s. -; Silvia Ruppeldtová)

Keď v roku 1991 zomrel Miroslav Válek, Milan Rúfus povedal, že smrť si poňho prišla v čase, ktorý
ešte nemá na to, aby si o ňom vytvoril spravodlivý obraz.
V čase, ktorý opäť zatracuje minulé a povrchne prisahá na budúcnosť. Dokumentárny film Válek, ktorý
bol do kín uvedený v rámci festivalu Febiofest, je možno nádejou, že čas na vytvorenie toho
spravodlivého obrazu sme ešte celkom nepremárnili.
Ambíciou tvorcov filmu Válek bolo vyrovnať sa so spoločenským rozkolom, ktorý Válkova postava
dokonale stelesňuje. Autor - BEETLE
Ironická náhoda chcela, že som práve v časoch pripomienky 30. výročia tzv. sviečkovej
manifestácie, kráčala do kina Mladosť na druhú premiéru filmu Patrika Lančariča o básnikovi, ktorý, ak aj
nie je naším najväčším básnikom 20. storočia, určite je básnikom najpopulárnejším. Básnikovi, ktorého
život nemenej poznačilo pôsobenie vo funkcii ministra kultúry vo frustrujúcom období normalizácie. To mu
mnohí dodnes neodpustili, a iní, naopak, ostanú navždy zaviazaní, že sa na najnevďačnejšiu zo všetkých
úloh podujal. Pre mnohých ostal tým najlepším, najušľachtilejším a najkultivovanejším človekom, ktorého
sme v tejto funkcii kedy mali. A nie vďaka normalizácii, ale jej navzdory.
Ambíciou tvorcov filmu Válek bolo vyrovnať sa so spoločenským rozkolom, ktorý Válkova postava
dokonalo stelesňuje. Ako v prípade všetkých veľkých ľudí, ten rozkol je obsiahnutý v samotnej podstate
básnikovej mysliacej hlavy, ktorá vie, že nič kultúru nezabíja väčšmi ako propaganda. Propaganda,
hlavná zbraň politikov a politrukov, medzi ktorými Válek manévroval s tragickou odhodlanosťou Dona
Quijota. Z tohto pohľadu preto ambícia pochopiť Válka básnika a politika nie je len ambíciou porozumieť
zákrutám a prázdnym miestam našich dejín 20. storočia bez onoho zatracovania minulosti, ale je najmä
namáhavou ambíciou pochopiť tvorivú, výnimočnú a silne individualistickú ľudskú bytosť, ktorá nikdy
nemôže vyhovovať ideologickým skratkám ani jalovému moralizovaniu. Lebo ako to už v prípade legiend
chodí, bývajú buď milované, alebo zatracované, akoby medzi tými mantinelmi človek v celej svojej
zložitosti ani nemal miesto.
Súdov zbavený Válek
Otázka, ako je možné, že taký veľký básnik ako Miroslav Válek bol, mohol byť aj normalizačným
politikom alebo mužom s pohnutým, až tragickým osobným životom, je vlastne nesmierne nemúdra. Je to
však otázka, ktorú si stále väčšina z nás intenzívne kladie. Je preto namieste usilovať sa na ňu nájsť
dobre formulovanú odpoveď. Lančarič si spolu so scenáristami (Maroš Šlapeta, Peter Pavlac),
kameramanom (Peter Kelíšek) a strihačom (Maroš Šlapeta) na to zvolili najlepší možný spôsob:
Spovedali desiatky osobností slovenskej kultúry, politiky i rodinných príslušníkov, ktorých výpovede
spoločne s fotografiami, archívnymi zábermi, Válkovou poéziou a hudbou Vladislava Šarišského tvoria
ucelenú, do seba zapadajúcu mozaiku. Válkova osobnosť je vo filme celkom zbavená súdov. Tie možno
vyslovujú niektorí z respondentov, ale to, čo si divák odnesie, ostáva na jeho ochote premýšľať. A
dodávam, že hlavne na jeho schopnosti byť voči človeku, ktorý si na plecia zobral viac spoločenskej
zodpovednosti ako väčšina jeho kritikov, veľkorysý.
Film má dlhých 130 minút a zdalo by sa, že toľké výpovede by diváka vyčerpali. Opak je však
pravdou, a dokonca si myslím, že by vydržal sedieť i dlhšie. Vynikajúco zvolení respondenti - o. i. básnici
Ivan Štrpka, Ľubomír Feldek alebo Válkov dvorný kritik Milan Hamada, reprezentanti "bývalého režimu"
ako bývalý predseda vlády SSR Peter Colotka alebo bývalý stranícky historik Viliam Plevza, klasici
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hudobnej scény Marián Varga a Pavol Hammel alebo silne antikomunisticky angažovaný Martin M.
Šimečka či režisér Eduard Grečner - všetci svojimi výpoveďami kladú nové a nové otázky, ktoré sú v
konečnom dôsledku najdokonalejšou odpoveďou na mnohé "prečo".
S porozumením pre Válkovu "temnú" dušu prekliateho básnika a s unamunovsky tragickým pocitom
života (ako viacerí vo filme jasne formulujú) je spracovaný aj jeho osobný a rodinný život. Ten totiž v
spoločnosti podobne ako Válkova politická kariéra často podlieha zjednodušeniam či plochému
odsúdeniu. Priestor, ktorý film poskytuje rodinným príslušníkom, je citlivou parketou, po ktorej sa
tvorcovia pohybujú dôstojne: Básnikova "démonická" aura stráca svoj romantický nádych, a pred nami
ožíva obyčajný, skutočný človek konajúci tak, ako skutoční ľudia obvykle konajú - s chybami aj krásne.
Hľadanie cesty k minulosti
Možno leitmotívom hľadania Válkovej podstaty je téma, ktorá sa ako dlhá, smutná niť tiahne všetkými
sférami slovenského spoločenského života, a tou je nástojčivá potreba hľadania puta medzi tým, čo bolo,
a tým, čo je. Práve tendencia zatracovania minulosti stále spôsobuje tie obrovské biele miesta a
neschopnosť spoločenskej kontinuity. Z tohto pohľadu vo filme zrejme Válka ako človeka najúplnejšie
vystihuje kazateľ Cirkvi bratskej a literát Daniel Pastirčák. S citom pre čítanie jeho poézie dokáže mnohé
tzv. rozpory podať ako koherentnú skutočnosť.
Komunista Válek pred nami odrazu bez akéhokoľvek paradoxu vystupuje ako človek, ktorý svojou
prácou nikdy neprestal premýšľať o Bohu a potrebovať Boha; nie však len fetiš nahradený iným fetišom
straníckej príslušnosti, ale Boha ako potrebu metafyziky v materializmom posadnutom budovateľskom
étose. O to samozrejmejšie je zdôraznenie väzby medzi Miroslavom Válkom a Lacom Novomeským.
Obaja boli básnikmi mesta, ktorí v socialistickom optimizme pripomínali skôr tragických antických hrdinov
pokúšajúcich sa zachrániť kus krásy vo svete, ktorý istým spôsobom reprezentovali a pomáhali budovať.
Máloktorá scéna je vo filme pôsobivejšia, ako pohľad na členov KSS spievajúcich Internacionálu,
spomedzi ktorých jediný Válek mlčí.
"Epitaf", ktorý si Válek sám napísal po roku 1989 a nazval ho Michelangelova modlitba, prináša film po
prvýkrát. Vo Válkovej pozostalosti sa objavil iba nedávno. Myslím si, že je priezračnou odpoveďou na
mnohé tajomstvá básnikovej osobnosti, a zároveň pozvánkou na vynikajúci film, ktorý Slovensku vracia
jeho minulosť.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/463816-odklinanie-miroslava-valka/?utm_source=pravda&
utm_medium=rss&utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

487. Katolícky kufizmus nie je len o Kuffovi
(27.03.2018; Denník N; mut. , KOMENTÁRE , s. 9; JURAJ JAVORSKÝ)

Pre neveriacich nie je ľahké rozlíšiť silu jednotlivých hlasov zvnútra cirkvi
JURAJ JAVORSKÝ zástupca šéfredaktora
Prezident Andrej Kiska zrušil svoju plánovanú účasť na nedeľnom koncerte pri príležitosti 30. výročia
Sviečkovej manifestácie, pretože sa dozvedel, že medzi pozvanými sú aj poslanci Kotlebovej strany.
Najprv to takmer pôsobilo ako nedorozumenie, no Konferencia biskupov Slovenska dala vzápätí najavo,
že pozvánky písala premyslene a s plnou vážnosťou.
Na koncerte teda sedeli poslanci Kotleba a Uhrík, ale aj nemecký prezident Joachim Gauck, ktorý sa v
tejto ošemetnej situácii ocitol nezaslúžene. Prezident Kiska s ním strávil časť nedele, aby si uctili
pamiatku Sviečkovej, ale do Slovenskej filharmónie neprišiel. Rozhodnutie KBS prišlo v čase, keď sa
hneď niekoľko známych katolíkov súčasne ozvalo proti inému kontroverznému fenoménu v Katolíckej
cirkvi: proti kázňam Mariána Kuffu. Hovorí v nich o "krvilačnej armáde LGBT", ktorá stojí za pochodmi a
má v pláne "zavraždiť národ". V jeho kázňach behajú feministky "nahé po pralese" a mimovládky
stelesňujú novodobú ŠtB. Pre neveriacich, ktorí nepoznajú štruktúru, organizáciu, ani modus operandi
katolíckej inštitúcie, nie je ľahké rozlíšiť silu jednotlivých hlasov zvnútra cirkvi. Zvonka môže znieť Kuffa
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oveľa hlasnejšie než pastiersky list proti fašistom. Zvonku to vyzerá ako súboj medzi ultrakonzervatívnym,
militantným, nacionalistickým kufizmom a medzi umierneným a všeobecne prijateľným spôsobom viery,
ktorý v očiach širokej verejnosti reprezentuje napríklad Róbert Bezák.
Konferencia biskupov Slovenska vysvetlila pozvánku kotlebovcom tým, že "ak pozýva verejných
predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku". Reakcie, a to nielen od prezidenta, sú však dôkazom opaku.
Postoj ku kotlebovcom je zásadným politickým postojom, nech už je akýkoľvek. A postoj, ktorý zaujala
konferencia biskupov ukazuje, že ľudia ako Kuffa nie sú v cirkvi ojedinelí, naopak, zjavne sa nachádzajú
aj na najvyšších priečkach cirkevnej hierarchie.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

488. Prečo Válkov život až doteraz nik nespracoval?
(27.03.2018; Denník N; mut. , KULTÚRA , s. 12,13; Redakcia)

Válka obchádzame pre jeho politickú kariéru. Lenže on sa obísť nedá. Jeho dielo a dvadsať rokov v
politike zásadne ovplyvnili našu kultúru
Válek nebol totalitný mocipán. Mal slabosť pre americké cigarety, či obleky na mieru, ale býval v
paneláku a jazdil na žiguli," vraví PATRIK LANČARIČ, autor nového dokumentu o básnikovi a
komunistickom ministrovi Miroslavovi Válkovi. Snímka príde do kín v máji, v auguste ju ako dvojdielny film
plánuje uviesť RTVS.
Máte radi jeho básne?
Vždy som ich mal rád. Na druhej strane, ťažko sa zbaviť otáznika, prečo sa zaplietol s komunistickou
mocou. Ten rozpor ma zaujímal. Často som od pamätníkov počúval, že Válek bol iný, že ako minister
kultúry mnohým pomohol. Ďalší zase tvrdia opak. Bol človek opradený mýtami, lákalo nás odhaliť, čo je
pravda a čo mýtus. Keď sme sa hlbšie ponorili do Válkovho života, objavili sme veľa zvláštnych,
prekvapivých faktov.
Napríklad aké?
Otec Miroslava Válka bol po roku 1948 politicky odstránený z Národného zhromaždenia a vôbec zo
spoločenského života. Jeho rodina na komunistický prevrat škaredo doplatila. To však nijako nebránilo
jeho synovi, aby sa vypracoval medzi špičku komunistickej strany. Môžeme pokračovať Válkovou druhou
manželkou, dcérou Valerijana Zorina, Stalinovho diplomata, ktorý pomáhal komunistický prevrat v
Československu zorganizovať. Niekto, koho rodinu odsunuli na okraj, si o desať rokov zoberie dcéru
človeka, čo to celé spôsobil. Nešlo nám pritom len o príbeh Válka, chceli sme vypovedať niečo širšie o
dobe. Historici síce mnohé veci opísali, nie všetko však zostúpilo do širšieho povedomia. To má robiť
umenie: hovoriť cez silné príbehy o dobe. O to sa dlhodobo snažím v divadle, rozhlase, alebo filme.
Príkladom je náš dokument Hrana o Marekovi Brezovskom aj širšie o generácii 90. rokov.
Válkov príbeh je príbehom čoho? Normalizácie?
Nielen, je to širší príbeh. Válek začal písať počas vojny a publikovať tesne po nej. Tam sa dokument
začína a snaží sa vyrozprávať slovenské povojnové dejiny s fokusom na intelektuálne prostredie. Silné mi
prišlo, že Válka všetky dejinné zlomy osobne zasiahli.
Film má vyše dvoch hodín. Nemohol byť kratší?
Český filozof Miroslav Petříček povedal, že ak chceme hovoriť pravdu, musíme hovoriť presne a ak
chceme hovoriť presne, musíme hovoriť zložito. Každé zjednodušenie pravdu kriví. Hoci dnes na zložitosť
nikto nemá čas, rozhodli sme sa ísť proti tejto diagnóze doby. Napríklad roky 1968-69 bývajú podávané
zjednodušujúco, ako by: prišli Rusi, nastúpil Husák a začala sa normalizácia. Tá sa však nerozbehla
hneď. Na začiatku roku 1969, keď Válek nastupoval do vlády ako minister kultúry, stranu stále viedol
Dubček.
Stalo sa už trochu klišé oddeľovať pri Válkovi umelca od politika. Dá sa to tak jednoducho urobiť?
Nedá a ani my sme to vo filme nerobili. Pravda je v celku a ten nám uniká. Nechcem nič relativizovať,
mám však taký pocit, že hlbšie vysporiadanie sa s minulosťou na nás ešte iba čaká. Pre staršiu
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generáciu, čo to zažila, mohlo byť po revolúcii pohodlné očistiť samu seba tak, že si do Válka "utrela"
topánky. Tým sa mnohí akoby zbavili osobnej zodpovednosti.
Váš názor je aký?
Mali by sme rozlišovať. Poznať rozdiel medzi komunistom-Biľakom a komunistom-Novomeským alebo
Válkom, že medzi nimi nie je znamienko "rovná sa". Nemyslím tým hodnotiace kategórie, kto bol
dobrý-zlý, či lepší-horší, len rozumieť rozdielu. Opakujem, že nič nechcem relativizovať, ani
spochybňovať fakt, že šlo o zločinecký režim. Myslím si však, že paušálne zjednodušovanie a princíp
kolektívnej viny spoločnosť nikam neposunú.
Prečo zobral funkciu ministra?
Otca mu komunisti odstavili, od socialistického realizmu sa dištancoval a kultúrny rozkvet v 60. rokoch,
ktorý sám do značnej miery inicioval, ukončili tanky. Ísť potom do vlády sa javí ako nepochopiteľné
rozhodnutie. Odpoveď by poznal asi len sám Válek. Pre nás bolo jej hľadanie jedným z hlavných motívov,
prečo robiť film.
K čomu ste dospeli?
Kľúčové je pochopiť, že rozhodnutie ísť do vlády neprišlo zo dňa na deň. Veľký vplyv na Válka mal
Novomeský. Poznali sa od začiatku 60. rokov. Laco Novomeský bol charizmatický básnik, ktorého Válek
uznával, do istej miery sa v ňom videl. Intenzívne sa zaujímal o jeho rehabilitáciu. Novomeský bol pravou
rukou Husáka, v tom čase boli obaja čerstvo rehabilitovaní. Válek mal okrem toho prepojenie i s
Husákovou druhou manželkou Vierou Millerovou ešte z redakcie časopisu Kultúrny život. Tam môžu byť
korene a motívy spojenia Válka s krídlom v tom čase ešte reformných komunistov, tak zvaných
federalistov.
Po auguste však už bolo jasné, že reformy sa skončili.
Dvanásť mesiacov od vpádu okupačných vojsk po prijatie tak zvaného "obuškového" zákona v
auguste 1969 bolo veľmi turbulentných. Ako sme sa dozvedeli od historikov, Brežnev pôvodne
podporoval partiu Vasiľa Biľaka, ktorá stála za pozývacím listom, a v Československu mala pripraviť
pôdu, aby ľudia ruské tanky vítali. To sa však nestalo a Biľak v tomto pre Brežneva zlyhal. Vtedy sa vraj
objavil Husák. Hľadal ľudí, čo do toho pôjdu s ním, a oslovil Miroslava Válka, ktorý sa k nim pridal.
Pamätníci z tohto prostredia tvrdia, že konali vo viere, že tanky odídu.
Válek svoje rozhodnutie nevysvetlil nikomu? Ani blízkym, rodine?
Neviem o tom, že by niečo také urobil. Kľúčovým rysom jeho povahy totiž bolo, že sa nezdôveroval.
Jeho osobnosť obklopovala nepreniknuteľná stena. Domnievam sa, že o mnohom hovoriť ani nemohol,
pretože ho pravdepodobne už od polovice 60. rokov odpočúvali. Ivan Štrpka spomína, ako doma Válek
používal rádio ako rušičku. Vedomie, že vás celý život odpočúvajú, sa musí odraziť na nervoch a
súkromí. Niekto to zvláda lepšie, iný horšie. Válek bol zrejme tvrdý, no nemohol vydržať všetko.
Válek bol ministrom takmer celú normalizáciu, teda éru, ktorá mala na kultúru devastačné účinky a
mnohých ľudí zomlela. Snímka výkon jeho funkcie zužuje na jednotlivé prípady, keď komusi pomohol,
náplň jeho práve však musela byť širšia.
Dokument si kladie tieto otázky, nie je jednostranný. Pýtali ste sa, či film nemohol byť kratší, moja
odpoveď je, že nemohol. Mohol však byť určite dlhší. Nakrútili sme viac ako štyridsať rozhovorov, niektorí
respondenti spomínali aj opatrenia Válka ako ministra. Postupne budeme rozhovory zverejňovať na webe
ako základ akéhosi archívu orálnej histórie, ktorá mapuje normalizáciu v kultúre.
Otázka je, či to teraz v dokumente nechýba. Keď rozpráva Milan Lasica, nemala k tomu byť aj
informácia, že bol vtedy zakázaný a Divadlo na Korze dal Válek zrušiť?
Snažili sme sa vyvažovať rôzne uhly pohľadu. Informáciu, že Milan Lasica mal zákaz, sme považovali
za dostatočne verejne známy fakt. Mimochodom, s Divadlom na Korze to bolo zložitejšie. Hovorí o tom
divadelný režisér Vladimír Strnisko v mimoriadne zaujímavej výpovedi, ktorú tiež chceme zavesiť do
archívu na webe. Množstvo príbehov a informácií sa do filmu napriek dlhej minutáži nezmestilo.
Nenašiel sa vôbec nikto, komu Válek ublížil?
Našiel sa a vo filme tie výpovede zaznejú. Režisér Strnisko hovorí, ako musel Válek zakazovať a
likvidovať aj svojich priateľov, lebo to od neho Husák a strana vyžadovali a hlavne preto, lebo do funkcie
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vôbec šiel. Zaznie výpoveď kritika Jozefa Bžocha, ktorého Válek odmietol zamestnať v kultúre, Bžoch bol
dokonca vo vyšetrovacej väzbe. Perzekúcie spomínajú Milan Hamada aj filmový režisér Eduard Grečner,
obaja mali zákaz činnosti. Ivan Štrpka na kameru konštatuje, že Válek bol zodpovedný za to, čo sa v
krajine dialo. Miroslav Kusý hovorí o tom, že Válek vniesol do kultúrnej politiky myšlienku, že treba slúžiť
moci. Represie však neboli len vecou Válka ako jednotlivca. Systém tvoril množstvo ľudí na rozličných
úrovniach pyramídy moci, hoci on na vrchole tento systém zosobňoval.
Mohla byť vyslovene Válkova zásluha, že slovenská normalizácia nebola taká tvrdá ako v Česku?
Ak by sme to formulovali slovami, že pričinením Válka bola normalizácia na Slovensku mäkšia, tak
určite. Takmer všetci oslovení sa na tomto zhodovali. Názory sa rozchádzali v niečom inom. Nie všetci si
myslia, že to bolo v dlhodobom horizonte pre Slovensko dobre.
Prečo nie?
Krátkodobo sa to mohlo javiť ako rozumné riešenie. Válek z tohto pohľadu v zložitom období zachránil
kontinuitu našej kultúry. Už tým, že držal ochrannú ruku napríklad nad Rudom Slobodom či Mariánom
Vargom a mnohými ďalšími, umožnil spisovateľom, ktorí trochu ustúpili režimu, vydávať kvalitné knihy a
podobne. Lenže tento kompromis s mocou mohol byť z dlhodobého hľadiska oveľa zhubnejší, než by sa
na prvý pohľad mohlo zdať. Martin M. Šimečka súhlasí, že Válek mnohé zachránil, pýta sa však, za akú
cenu. Keď intelektuálna elita krajiny urobí kompromis a podvolí sa moci, ako sa má spoločnosť naučiť
rozlišovať medzi tým, čo je správne a čo nie? To je aj jedna z otázok, ktoré si film kladie.
Do filmu ste oslovili aj bývalých komunistov, napríklad normalizačného predsedu vlády Petra Colotku.
Bol ochotný hovoriť?
Chceli sme dať priestor všetkým stranám, aby zazneli názory i z toho názorového spektra, kam Válek
patril. S Colotkom sme nakrútili zaujímavý, skoro trojhodinový rozhovor, pri ktorom som mal pocit, že
môžeme hovoriť o všetkom bez mantinelov. Podobný bol rozhovor s bývalým straníckym historikom
Viliamom Plevzom. Obaja do Válkovho obrazu pomohli vniesť ďalší rozmer.
Ujasnili ste si týmto filmom niečo?
Film je naša úvaha. Ešte stále to v sebe spracovávam. Želal by som si v tom vidieť jasné línie, lenže to
sa takto ľahko narysovať nedá. Zoberte si príklad Ladislava Mňačka. Ten v 50. rokoch oslavoval režim,
potom napísal skvelé knihy, neskôr emigroval, v roku 1968 si zložito vybavil návrat. Vzápätí, keď prišli
tanky, Mňačko zase utekal do zahraničia. A viete, kto ho viezol cez hranice do Viedne?
Tipujem, že Válek?
Presne tak. To, že medzi sebou ľudia verejne polemizovali, nemuselo znamenať, že si nepomohli, keď
išlo do tuhého. To bolo pre slovenskú inteligenciu typické. Bola to malá komunita, kde každý každého
poznal, alebo poznal niekoho, kto poznal zasa iného. Bola to doba plná paradoxov.
Kde sa vzala povera, že Válek v roku 1988 z balkóna hotela Carlton pozoroval brutálne rozohnanie
sviečkovej manifestácie a diabolsky sa usmieval?
Podľa Plevzu začali klebety o balkóne a diabolskom úsmeve šíriť ľudia z Ústredného výboru KSS. Nič
také sa v skutočnosti nepotvrdilo. Naopak, práve na protest proti zásahu podal Válek demisiu. Druhá vec
je, že ho donútili pol roka s ňou vyčkať, nech to ľudia nespájajú so sviečkovou, a on s tým napokon
súhlasil. Priznám sa, že tomu úplne nerozumiem, týmto jeho gesto nemohlo byť transparentné navonok.
Válek zomrel v ústraní v roku 1991. Aký názor mohol mať na revolúciu?
Nijaké zásadné prehlásenie k tomu nedal. Podľa Milana Hamadu Válkovo zotrvanie na ideáloch
komunizmu do posledného dychu súviselo so vzorom, akým mu bol Novomeský. Novomeský o
komunistickom svetonázore nezapochyboval ani potom, čo bol v 50. rokoch nespravodlivo odsúdený.
Obaja sa zachovali ako mnohí iní takzvaní "veriaci komunisti". Vo Válkovej pozostalosti sme našli rukopis
básne z tohto obdobia. Nazval ju Michelangelova modlitba a je veľmi intímna, obracia sa k Bohu.
Bol to nešťastný človek?
Jeho básne by to, myslím, mohli naznačovať. Prvé majú ešte náboj zmyselnosti, erotiky, potom sa
však do nich začína vkrádať tragický a dramatický tón. Válek sa vraj málokedy usmieval, aj keď jeho tretia
manželka pani Katka Válková potvrdila, že vedel byť aj milý a veselý. Ťažko povedať, ako seba a svoj
život vnímal on sám. To by aj mňa zaujímalo.
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MILOŠ KREKOVIČ redaktor kultúry
Foto:
Patrik Lančarič (1972)
Vyštudoval réžiu na VŠMU. V rokoch 2002-2004 bol umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla
Košice. Spolupracoval s mnohými scénami na Slovensku aj v zahraničí. Nakrútil filmy Rozhovor s
nepriateľom a Hrana - 4 filmy o Marekovi Brezovskom, venuje sa aj televízii a rozhlasu.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

489. Odklínanie Miroslava Válka
(27.03.2018; Pravda; mut. , KULTÚRA , s. 32; Silvia Ruppeldtová)

Silvia Ruppeldtová
Keď v roku 1991 zomrel Miroslav Válek, Milan Rúfus povedal, že smrť si poňho prišla v čase, ktorý
ešte nemá na to, aby si o ňom vytvoril spravodlivý obraz. V čase, ktorý opäť zatracuje minulé a povrchne
prisahá na budúcnosť. Dokumentárny film Válek, ktorý bol do kín uvedený v rámci festivalu Febiofest, je
možno nádejou, že čas na vytvorenie toho spravodlivého obrazu sme ešte celkom nepremárnili.
Ironická náhoda chcela, že som práve v časoch pripomienky 30. výročia tzv. sviečkovej
manifestácie, kráčala do kina Mladosť na druhú premiéru filmu Patrika Lančariča o básnikovi, ktorý, ak aj
nieje naším najväčším básnikom 20. storočia, určite je básnikom najpopulárnejším. Básnikovi, ktorého
život nemenej poznačilo pôsobenie vo funkcii ministra kultúry vo frustrujúcom období normalizácie. To mu
mnohí dodnes neodpustili, a iní, naopak, ostanú navždy zaviazaní, že sa na najnevďačnejšiu zo všetkých
úloh podujal. Pre mnohých ostal tým najlepším, najušľachtilejším a najkultivovanejším človekom, ktorého
sme v tejto funkcii kedy mali. A nie vďaka normalizácii, ale jej navzdory.
Ambíciou tvorcov filmu Válek bolo vyrovnať sa so spoločenským rozkolom, ktorý Válkova postava
dokonalo stelesňuje. Ako v prípade všetkých veľkých ľudí, ten rozkol je obsiahnutý v samotnej podstate
básnikovej mysliacej hlavy, ktorá vie, že nič kultúru nezabíja väčšmi ako propaganda. Propaganda,
hlavná zbraň politikov a politrukov, medzi ktorými Válek manévroval s tragickou odhodlanosťou Dona
Quijota. Z tohto pohľadu preto ambícia pochopiť Válka básnika a politika nie je len ambíciou porozumieť
zákrutám a prázdnym miestam našich dejín 20. storočia bez onoho zatracovania minulosti, ale je najmä
namáhavou ambíciou pochopiť tvorivú, výnimočnú a silne individualistickú ľudskú bytosť, ktorá nikdy
nemôže vyhovovať ideologickým skratkám ani jalovému moralizovaniu. Lebo ako to už v prípade legiend
chodí, bývajú buď milované, alebo zatracované, akoby medzi tými mantinelmi človek v celej svojej
zložitosti ani nemal miesto.
Súdov zbavený Válek
Otázka, ako je možné, že taký veľký básnik ako Miroslav Válek bol, mohol byť aj normalizačným
politikom alebo mužom s pohnutým, až tragickým osobným životom, je vlastne nesmierne nemúdra. Je to
však otázka, ktorú si stále väčšina z nás intenzívne kladie. Je preto namieste usilovať sa na ňu nájsť
dobre formulovanú odpoveď. Lančarič si spolu so scenáristami (Maroš Šlapeta, Peter Pavlac),
kameramanom (Peter Kelíšek) a strihačom (Maroš Šlapeta) na to zvolili najlepší možný spôsob:
Spovedali desiatky osobností slovenskej kultúry, politiky i rodinných príslušníkov, ktorých výpovede
spoločne s fotografiami, archívnymi zábermi, Válkovou poéziou a hudbou Vladislava Šarišského tvoria
ucelenú, do seba zapadajúcu mozaiku. Válkova osobnosť je vo filme celkom zbavená súdov. Tie možno
vyslovujú niektorí z respondentov, ale to, čo si divák odnesie, ostáva na jeho ochote premýšľať. A
dodávam, že hlavne na jeho schopnosti byť voči človeku, ktorý si na plecia zobral viac spoločenskej
zodpovednosti ako väčšina jeho kritikov, veľkorysý.
Film má dlhých 130 minút a zdalo by sa, že toľké výpovede by diváka vyčerpali. Opak je však
pravdou, a dokonca si myslím, že by vydržal sedieť i dlhšie. Vynikajúco zvolení respondenti - o. i. básnici
Ivan Štrpka, Ľubomír Feldek alebo Válkov dvorný kritik Milan Hamada, reprezentanti "bývalého režimu"
ako bývalý predseda vlády SSR Peter Colotka alebo bývalý stranícky historik Viliam Plevza, klasici
hudobnej scény Marián Varga a Pavol Hammel alebo silne antikomunisticky angažovaný Martin M.
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Šimečka či režisér Eduard Grečner... Všetci svojimi výpoveďami kladú nové a nové otázky, ktoré sú v
konečnom dôsledku najdokonalejšou odpoveďou na mnohé "prečo".
S porozumením pre Válkovu "temnú" dušu prekliateho básnika a s unamunovsky tragickým pocitom
života (ako viacerí vo filme jasne formulujú) je spracovaný aj jeho osobný a rodinný život. Ten totiž v
spoločnosti podobne ako Válkova politická kariéra často podlieha zjednodušeniam či plochému
odsúdeniu. Priestor, ktorý film poskytuje rodinným príslušníkom, je citlivou parketou, po ktorej sa
tvorcovia pohybujú dôstojne: Básnikova "démonická" aura stráca svoj romantický nádych, a pred nami
ožíva obyčajný, skutočný človek konajúci tak, ako skutoční ľudia obvykle konajú - s chybami aj krásne.
Hľadanie cesty k minulosti
Možno leitmotívom hľadania Válkovej podstaty je téma, ktorá sa ako dlhá, smutná niť tiahne všetkými
sférami slovenského spoločenského života, a tou je nástojčivá potreba hľadania puta medzi tým, čo bolo,
a tým, čo je. Práve tendencia zatracovania minulosti stále spôsobuje tie obrovské biele miesta a
neschopnosť spoločenskej kontinuity. Z tohto pohľadu vo filme zrejme Válka ako človeka najúplnejšie
vystihuje kazateľ Cirkvi bratskej a literát Daniel Pastirčák. S citom pre čítanie jeho poézie dokáže mnohé
tzv. rozpory podať ako koherentnú skutočnosť.
Komunista Válek pred nami odrazu bez akéhokoľvek paradoxu vystupuje ako človek, ktorý svojou
prácou nikdy neprestal premýšľať o Bohu a potrebovať Boha; nie však len fetiš nahradený iným fetišom
straníckej príslušnosti, ale Boha ako potrebu metafyziky v materializmom posadnutom budovateľskom
étose. O to samozrejmejšie je zdôraznenie väzby medzi Miroslavom Válkom a Lacom Novomeským.
Obaja boli básnikmi mesta, ktorí v socialistickom optimizme pripomínali skôr tragických antických hrdinov
pokúšajúcich sa zachrániť kus krásy vo svete, ktorý istým spôsobom reprezentovali a pomáhali budovať.
Máloktorá scéna je vo filme pôsobivejšia, ako pohľad na členov KSS spievajúcich Internacionálu,
spomedzi ktorých jediný Válek mlčí.
"Epitaf", ktorý si Válek sám napísal po roku 1989 a nazval ho Michelangelova modlitba, prináša film po
prvýkrát. Vo Válkovej pozostalosti sa objavil iba nedávno. Myslím si, že je priezračnou odpoveďou na
mnohé tajomstvá básnikovej osobnosti, a zároveň pozvánkou na vynikajúci film, ktorý Slovensku vracia
jeho minulosť.
Foto:
Ambíciou tvorcov filmu Válek bolo vyrovnať sa so spoločenským rozkolom, ktorý Válkova postava
dokonale stelesňuje. FOTO: BEETLE
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

490. myslím si Nuž, otvorme si oči
(27.03.2018; Pravda; mut. , NÁZORY , s. 30; Redakcia)

Martin Krno
Otvorme oči a spoznajme svoju hriešnosť, vyhlásil v nedeľnej homílii počas omše v bratislavskej
katedrále predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. Hovoril to v súvislosti s
ochranou počatého života, no vrchnosť katolíckej cirkvi by sa mala zamyslieť aj nad svojimi prístupmi k
závažným problémom v minulosti i súčasnosti. Napríklad nad tým, že sa pri prípravách Sviečkovej
manifestácie roku 1988 nezachovala práve heroicky, hoci išlo v prvom rade o oprávnenú požiadavku
vymenovania biskupov pre roky neobsadené diecézy. Tichú demonštráciu vtedy organizovali ľudia z
prenasledovaných náboženských spoločenstiev, a nie oficiálne cirkevné štruktúry, ktoré veriacich od toho
odrádzali.
Slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia tejto udalosti však usporiadala KBS, ktorá naň pozvala aj
hlavných predstaviteľov Kotlebovej strany (nie všeobecne poslancov NR SR). Preto prezident Andrej
Kiska odmietol prísť do Reduty. Naozaj, zlo nemožno ani dodatočne legitimizovať spoluúčasťou s
propagátormi totalitného režimu na takejto akcii. To KBS mohla v rámci deklarovanej "apolitickosti" poslať
pozvánku i zástupcom KSS. Vo večernom príhovore na koncerte arcibiskup metropolita Zvolenský už
síce tvrdil, že každá totalita je zlá, komunizmus aj fašizmus. Ale prečo boli takí ústretoví voči ĽS NS,
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ktorej čelní funkcionári dosiaľ velebia tisovský štát a Povstanie považujú za najčernejší deň našej
histórie? Dnešný pápež František nekompromisne hodnotí hrubé chyby katolíckej cirkvi z nedávnej
minulosti a na svoje bedrá preberá vinu za mnohých hriešnikov oblečených v sutane. Na to, ani na
sebakritický postoj k ľudáckemu režimu slovenskí biskupi ešte nedorástli.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

491. Účastníci sprievodu mali červené kvety
(27.03.2018; Noviny Stredného Považia; č. 12, , s. 3; (DP))

V Považskej Bystrici prišli ľudia do ulíc po štvrtýkrát. Pochod mestom mal svoju špecifickú symboliku.
POVAŽSKÁ BYSTRICA. V meste išli minulý piatok ľudia do ulíc opäť. Z centra sa k Domu kultúry
ťahal dlhý sprievod. Pred Cooltajnerom sa nakoniec zišlo asi päťsto účastníkov. V rukách niesli celý čas
kvety s čiernou stužkou. Na záver pochodu ich položili na miesto, kde sa zapaľujú sviečky za Jána a
Martinu.
Podujatie malo symbolizovať pochovávanie starého skorumpovaného a neslušného Slovenska, ktoré
pripravilo dvoch mladých ľudí o život. Zhromaždenie a pochod boli zároveň pripomienkou 30. výročia
Sviečkovej manifestácie, ktorá začala pred niekoľkými rokmi demokratické zmeny v našej krajine po
takmer štyridsiatich rokoch totality.
Červený kvet so stužkou mal svoju symboliku. AUTOR
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

492. SaS ukázala reformu zdravotníctva, je za odštátnenie nemocníc
(27.03.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:41, s. -; TASR, Elena Zúborová)

SaS sa nepáči ani aktuálne nastavený systém pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.
Bratislava 27. marca (TASR) - Jednoduchšie podmienky pre vstup zdravotných poisťovní na trh,
odštátnenie nemocníc, zmeny vo vzdelávaní zdravotníkov či vo vykonávaní ich profesie. Takto si reformu
zdravotníctva predstavuje strana SaS, najsilnejšia opozičná strana. V utorok ju novinárom predstavili
Richard Sulík a Jana Cigániková, na dokumente spolupracovali aj exminister zdravotníctva Rudolf Zajac
či bývalý šéf siete nemocníc Svet zdravia Ľuboš Lopatka.
SaS je za to, aby sa trh zdravotných poisťovní (ZP) zliberalizoval. "Sme za väčšiu konkurenciu,"
povedal šéf SaS Sulík. Strana to chce docieliť výrazným znížením základného imania pri ich vzniku z
približne 17 miliónov eur na jeden milión. Takto mieni napríklad podporiť vznik regionálnych či
podnikových ZP. SaS zároveň hovorí o prísnejších pravidlách pre poisťovne pri manažovaní pacientov,
ale aj o prísnejších podmienkach pri vyplácaní ich zisku - dlhé čakacie lehoty by pri tomto úkone boli
problémom.
Veľké univerzitné a fakultné nemocnice patriace pod štát by sa mali podľa SaS podrobiť v prvom kroku
tvrdým rozpočtovým obmedzeniam, "ktoré pre ne v súčasnosti neplatia". Najsilnejšia opozičná strana to
chce docieliť ich transformáciou na akciové spoločnosti. "A potom by sme pre ne hľadali nových
vlastníkov či prevádzkovateľov, čo zabezpečia efektívny chod," povedal Martin Barto zo zdravotníckeho
tímu SaS.
Najsilnejšia opozičná strana tiež navrhuje zlúčiť ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny. Považuje to za praktické aj napríklad z hľadiska riešenia chronických lôžok. SaS
takisto hovorí o takzvaných "lietajúcich lôžkach", ktoré nebudú mať pevne stanovené miesto na
oddeleniach, ale použijú sa tam, kde ich bude treba.
SaS sa nepáči ani aktuálne nastavený systém pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov. Školy by
podľa strany mali mať možnosť nakupovať praktickú výuku u viacerých nemocníc, čo vopred spĺňajú
dané kritériá, "a nie iba na to dopredu určených". Opozičná strana je takisto za stanovenie presnej ceny
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každého jedného študijného odboru s tým, že študent si ho zaplatí zo svojich budúcich odvedených daní.
"Dôležité je tiež nahradiť kreditový systém reálnym preskúšavaním vedomostí v určitých časových
horizontoch," povedala Cigániková, členka parlamentného zdravotníckeho výboru.
"Reforma je komplexná, mali sme nad ňou kopec sedení, stovky človekohodín," dodal Sulík s tým, že
nejde o konečný dokument, ale o podklad pre diskusiu a zbieranie pripomienok. SaS plánuje mať
ohľadom reformy zdravotníctva debaty v ôsmich krajských mestách.
Nejde o prvý reformný dokument strany SaS. Verejnosti už napríklad predstavila reformu rómskych
osád, školskú reformu, reformu bezpečnosti a spravodlivosti či Agendu 2020.
Prečítajte si aj:
SaS: SR by malo byť pripravené na vyhostenie ruských členov rozviedky
SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
SaS: Vládu nepodporíme, prinesie len kšefty a netransparentné tendre
http://www.teraz.sk/slovensko/sas-ukazala-reformu-zdravotnictva-je/316214-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

493. 06:40; Postoj ku kotlebovcom je zásadným politickým post...
(27.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 06:40, s. -; Minúta po minúte)

Postoj ku kotlebovcom je zásadným politickým postojom, nech už je akýkoľvek. A postoj, ktorý zaujala
konferencia biskupov, ukazuje, že ľudia ako Kuffa nie sú v cirkvi ojedinelí, naopak, zjavne sa nachádzajú
aj na najvyšších priečkach cirkevnej hierarchie. Juraj Javorský hodnotí v Newsfiltri pozvanie kotlebovcov
na koncert k výročiu Sviečkovej manifestácie.
https://dennikn.sk/minuta/1077584/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

494. Joachim Gauck: Demokracia vädne, ak ju občania nenapĺňajú životom
(27.03.2018; www.postoj.sk; Spoločnosť, , s. -; Joachim Gauck)

Príhovor bývalého nemeckého prezidenta Joachima Gaucka, ktorý odznel v Bratislave 25. marca 2018
pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie.
Vážený pán prezident,
vážený pán arcibiskup,
vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
excelencie,
vážené dámy a páni,
dnes som tu u Vás, aby som si spoločne s Vami pripomenul deň, kedy tisíce ľudí prekonalo strach
pred tými, ktorí ich utláčali, pretože ich túžba po slobode bola väčšia, ako tento strach. Spomíname si na
odvážnych ľudí, ktorí sa podieľali na tom, aby sa do strednej a východnej Európy vrátila sloboda.
Spomíname si na významnú kapitolu slovenskej a európskej histórie slobody.
Pán prezident, pán arcibiskup, ďakujem Vám za Vaše pozvanie do Bratislavy, aby sme spolu oslávili
odvahu žien a mužov, ktorí 25. marca 1988 na námestí pred touto budovou so sviečkou v ruke pokojne
demonštrovali za náboženskú slobodu a za svoje ľudské práva. To, že sa Vám tu dnes smiem prihovoriť,
považujem za pekný symbol súdržnosti ľudí v strednej a východnej Európe: pred tridsiatimi rokmi nás
spájal protest proti komunistickému režimu a túžba po slobode a demokracii. Dnes sa spájame proti
akýmkoľvek pokusom zničiť demokraciu a oživiť starý model nacionalizmu.
Vážené dámy a páni,
pri spomienke na roky 1988/89 sa nám v hlavách premietajú celkom odlišné obrazy; aj mená ktorými
sme nazvali rôzne hnutia, sa môžu líšiť, tak hovoríme dnes o zamatovej, spievajúcej, mierovej, alebo o
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"Nežnej revolúcii", no predsa existuje čosi zjednocujúce medzi ľuďmi v mojom rodnom meste Rostock a v
Bratislave. Je to desaťročia trvajúca skúsenosť s neprávom a utláčaním, skúsenosť so zdanlivo
nekonečnou mocou jednotlivcov a zdanlivo nekonečnou bezmocnosťou väčšiny. Ale je to aj skúsenosť,
že z viery sa môže zrodiť sila vedúca k vyslobodeniu sa z tejto bezmocnosti. V NDR, tak ako aj na
Slovensku, boli kresťanky a kresťania evanjelickej, respektíve katolíckej cirkvi, centrálnou súčasťou
verejného protestu. A napokon nás zjednotil ten neopísateľný pocit šťastia, že sme si vytúženú slobodu
skutočne vydobyli.
Tí, ktorí tu v Bratislave pred tridsiatimi rokmi stáli, aby sa spoločne s ostatnými veriacimi modlili
ruženec a zapálili sviečku, tí prekonali svoju bezmocnosť a strach a vyslali signál tým, ktorí ich utláčali.
Signál, že sa viac nenechajú okrádať o svoje práva na sebaurčenie, slobodnú vieru a slobodu prejavu a
zhromažďovania sa. Tí mocní cítili, aké nebezpečenstvo predstavujú pokojní demonštranti, vedeli, že sa
musia báť odvahy a rozhodnosti týchto ľudí. A preto sa všetkými možnými prostriedkami diktatúry snažili
demonštrácii zabrániť a poraziť ju.
Áno, mohli ženy a mužov utĺcť, zatknúť, mohli ich prenasledovať a zradiť, ale ich nádej, ich túžbu po
slobode, tú potlačiť nemohli. Toto sa im nepodarilo ani vo Varšave, ani v Lipsku, ani v Prahe, ani v
Bratislave. Nech už to boli akékoľvek opozičné hnutia a zoskupenia - či už Charta 77, Solidarność , alebo
tajná cirkev - boli zjednotené svojim cieľom a tak vzniklo v celej strednej a východnej Európe rozsiahle
hnutie za demokraciu, ktoré ukončilo desaťročia trvajúcu vládu komunistov a viedlo k tomu, že sa na
jeseň 1989 v Berlíne otvorila prvá závora a Železná opona definitívne padla. A ani na to by sme nemali
zabudnúť:
Všetci zúčastnení chceli byť súčasťou zjednotenej Európy!
Túto spomienku si chceme uchovať, aby sme sa vždy znovu uistili, čo sme si vydobyli: vydobyli sme si
to, po čom ľudia v mnohých krajinách sveta ešte stále len túžia. Slobodu, úctu a dodržiavanie ľudských
práv.
Dnes vieme: aj demokracia pozná bezmocnosť, často krát zapríčinenú nami samými, keď sa
jednotlivec nezapája, veci nespoluvytvára, nejde voliť, necíti sa byť zodpovedný, hoci ide o neho samého
a o spoločnosť v ktorej žije.
Nikdy nesmieme zabudnúť, že naša demokracia nie je ohrozená len extrémistami, fanatikmi, či
ideológmi. Takisto môže vädnúť a byť ničená aj občanmi, ak ju vo svojej krajine nenapĺňajú životom.
Či a ako dobre funguje demokracia, to závisí vždy aj od každého jednotlivca. Tu v Bratislave ste to v
uplynulých dňoch opäť zažili: keď tisíce ľudí vyjde do ulíc a volá "Chceme slušné Slovensko" , tak toto
volanie neostane nevypočuté. A občania majú znovu túto skúsenosť: len ten, kto sa nezapojí, sa stane
ovládaným objektom. Avšak ten, kto prelomí mlčanie a žiada zmenu, ten, kto sa cíti byť zodpovedný, ten
aj preberá zodpovednosť ako občan.
Ja a zrejme aj Vy viete, že demokracia nie je dokonalá. A na rozdiel od iných foriem štátu, si ani tento
nárok nekladie. Naopak: je schopná sa učiť a chce sa učiť. Je jediným systémom, ktorý svoje deficity a
nedostatky nechce skrývať, ale riešiť. Či už vedeckými poznatkami, alebo - niekedy aj veľmi
robustnou - výmenou názorov. A váži si a podporuje aktívnu občiansku spoločnosť rovnako ako nezávislé
médiá.
A práve v časoch, keď sú dosiahnuté systémy na mnohých miestach otázne a mnoho istôt sa vytratilo,
by sme si mali spomenúť na naše vlastné skúsenosti. Mali by sme sa postaviť tejto výzve a liberálnu
demokraciu chrániť. Jej úspechy môžeme pomenovať a jej nedostatky nemusíme skrývať. A môžeme tak
urobiť oveľa sebavedomejšie, ako všetci tí, ktorí sa nezávislých médií a justície, alebo aj aktívnej
občianskej spoločnosti možno boja.
Tieto slobody sme si vydobyli spoločne - a ja si prajem, aby sme tieto slobody aj spoločne využívali a
napĺňali!
Prajem si tiež, aby v celej Európe dozneli sladké tóny populistov a namiesto toho sme sa nezdráhali
nachádzať - hoci v kontroverzných debatách - správne politické riešenia!
A v neposlednom rade si prajem, aby sme nepodliehali nejasným strachom, ale aby sme spoznali
hodnotu nášho slobodného systému a spoločne zastávali právny štát, demokraciu a jednotu v Európe!
https://www.postoj.sk/31894/joachim-gauck-demokracia-vaedne-ak-ju-obcania-nenaplnaju-zivotom
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[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

495. Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli
v Bratislave
(27.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

Bratislava 27. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)
Pred 30 rokmi komunistický režim potlačil pokojné zhromaždenie veriacich za náboženskú a
občiansku slobodu v Bratislave (25. marca 1988). V Československu toto podujatie vošlo do dejín ako
Sviečová manifestácia. Na Hviezdoslavovom námestí vtedy zástup modliacich sa veriacich so sviecami v
rukách násilne rozohnali príslušníci verejnej a štátnej bezpečnosti. Ide o jeden z najvýznamnejších
verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v Československu.
Od Sviečkovej manifestácie uplynulo 30 rokov, výročie si pripomenuli v Bratislave
Udalosti spred tridsiatich rokov si tisícky ľudí pripomenuli v uplynulých dňoch sériou viacerých podujatí
v Bratislave. Odštartovala ich manifestácia za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých. Program
pokračoval mládežníckou svätou omšou so sviečkovým sprievodom, rekonštrukciou policajného zásahu
proti Sviečkovej manifestácii, slávnostnou svätou omšou, modlitbovým zhromaždením, kladením
vencov pri pamätníku a koncertom v Slovenskej filharmónii - Redute.
Na Veľký piatok1988 v Bratislave prešalo. Ľudia sa schovávali pod dáždnikmi i preto, aby im nezhasli
sviečky, ktoré držali v rukách. Zaznela hymna a modlitby. Okolo šiestej večer prišiel rozkaz pokojne
zhromaždenie rozohnať silou. Do dáva vrátali autá, prišli rany obuškami, proti ľuďom použili i vodné delá.
Zranených dodnes nikto nespočítal, zatknutých bolo približne dve stovky. Zvolávateľ zhromaždenia
František Mikloško a niekoľkí jeho blízki spolupracovníci strávili deň na oddelení Bezpečnosti.
Manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie
občianskych práv v Československu pre všetkých občanov - veriacich aj neveriacich. Vyrástla z koreňov
náboženského a občianskeho disentu. Kvalitou občianskeho odporu, šírkou záberu požiadaviek, odvahou
vzoprieť sa monolitnej moci a reálnym utrpením ju možno považovať za systémový začiatok definitívneho
pádu komunistickej totality na Slovensku, ku ktorému došlo po 17. novembri 1989.
1) Slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina: Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti
ľuďom, nechceli priznať vlastné pochybenia
2) Zvolávateľ Sviečkovej manifestácie František Mikloško: Sviečková manifestácia je odkaz
všetkým, ktorí majú v rukách moc a zneužívajú ju, že pánom dejín nie sú oni, ale nakoniec Boh
ad 1) Tí, čo pred 30-timi rokmi nariadili vodné delá proti ľuďom, nechceli vidieť, ani priznať vlastné
pochybenia. Dajme pozor, aby sme neopakovali ich chybu, v akejkoľvek podobe. Vykročme na cestu
pokánia, začnime každý od seba, a s pokorou pozvime aj ostatných. V Katedrále sv. Martina v Bratislave
to v deň spomienky povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Na mieste slávil svätú omšu na Kvetnú nedeľu pri príležitosti 30.
výročia Sviečkovej manifestácie. Svätú omšu koncelebroval generálny vikár Spišského biskupstva
Mons. Anton Tyrol a provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) P. Václav Hypius.
"To, že tu dnes môžem stáť, to že aj ja môžem dnes slobodne hlásať Božie slovo a prihovárať sa vám,
dokonca prostredníctvom televízneho vysielania, nepokladám za samozrejmosť. Je to dar: vzácny dar,
spojený so slobodou náboženského vyznania. Pripomeňme si, že práve pred 30. rokmi sa tu, v
Bratislave, uskutočnila sviečková manifestácia. Jej účastníci žiadali náboženskú slobodu, menovanie
biskupov do uprázdnených diecéz a dodržiavanie občianskych práv. Vtedy ešte neboli sociálne siete,
facebook, ani internet, a komunistický režim robil všetko preto, aby manifestácii zabránil. Napriek tomu sa
v hlavnom meste zišli tisíce ľudí, aby so sviečkami v rukách a s modlitbou na perách volali po slobode,"
uviedol.
Pokračoval, že vtedajší režim si počas sviečkovej manifestácie "zavrel oči pred tým, čo sa v
spoločnosti dialo. Ale raz ich musel otvoriť. Aj vďaka odvahe tých, ktorí v 88-mom vyšli do ulíc, môžeme
dnes slobodne a týmto spôsobom sláviť veľkonočné sviatky," povedal predseda KBS. Zdôraznil, že to nie
je "samozrejmá vec". Tieto udalosti si podľa jeho slov pripomíname, aby sme nezabudli. "Aby o nich
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počuli aj mladí ľudia, ktorí komunistický režim poznajú len z dejepisu. My, o niečo starší, si uvedomujeme,
že násilné rozohnanie sviečkovej manifestácie bolo len vrcholcom ľadovca. Že dolu, obrazne pod
hladinou, sa ukrývalo utrpenie veľkého počtu veriacich, ktorí pre svoje vyznanie znášali krivdy."
"Manifestácie, ktoré sa vtedy diali, mali význam, boli to dôležité prejavy, každý s vlastnou silou, avšak
samé o sebe by nedosiahli to, čo sme v 89. roku pokladali za zázrak: ak by nemali hlbšie korene - a tu
mám na mysli tie hlbšie korene - to je viera a modlitba jednoduchých ľudí, ich odhodlané obety, ich
znášanie krivdy. Zďaleka nepoznáme všetkých, vďaka ktorým sa rozpadlo ateistické impérium. To
nezrútili len samotné manifestácie. Jeho pád mal oveľa hlbšie príčiny. A dodám: slobodu v krajine máme
vďaka bojovníkom za ňu, ale najmä, máme ju ako dar - z Božej milosti. Sloboda a mier sú tak veľké dary,
že presahujú čisto ľudské schopnosti," povedal vo svojom príhovore bratislavský arcibiskup metropolita
Stanislav Zvolenský.
PLNÉ ZNENIE homílie je možné nájsť TU
ad 2) Centrum Bratislavy Sviečkovou manifestáciou ožilo aj tento raz. Po piatkovom sviečkovom
sprievode sa v nedeľu pred pamätníkom Sviečkovej manifestácie pred kostolom Notre Dome na
Námestí Eugena Suchoňa v Bratislave konal pietny akt kladenia vencov za účasti bývalého prezidenta
Spolkovej republiky Nemecko Joachima Gaucka a prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Na
spomienkovom podujatí, kde nechýbali zástupcovi cirkví, občianskych spoločností, laických organizácií a
členovia vlády, parlamentu, predstavitelia diplomatického zboru a stovky tých, ktorí boli pred tridsiatimi
rokmi na námestí, vystúpil katolícky disident a aktivista František Mikloško, bývalý predseda Slovenskej
národnej rady.
Sviečková manifestácia i spomienka na ňu nám vyjadruje celú túto komunistickú éru, jej krutosť i
začiatok jej porážky, povedal František Mikloško. Spomienka na ňu nám podľa jeho slov zároveň hovorí o
fascinácii dejinami, o krehkosti a nevypočítateľnosti dejín. "Ak by sme vtedy, na tomto námestí, niekomu
povedali, že o 30 rokov bude samostatné Slovensko, budeme členmi Európskej únie a NATO, budeme
voľne cestovať po Európe, naši mladí ľudia budú môcť študovať v zahraničí, asi by nám nevenovali
pozornosť. A ešte viac by tomu neverili tí, ktorí mali vtedy v rukách komunistickú moc, ktorá sa zdala, že
tu bude navždy. Toto všetko sa v jednej chvíli zrútilo ako domček z karát," uviedol.
"Sviečková manifestácia je odkaz všetkým, ktorí majú v rukách moc a zneužívajú ju, že pánom dejín
nie sú oni, ale nakoniec Boh. Obeť a modlitby stámiliónov umučených a prenasledovaných ľudí v
komunistických krajinách sveta, áno, aj modlitby, úzkosť a vernosť ľudí pred 30 rokmi na tomto námestí
pripravili nakoniec ten biblický zázrak, ktorého sme boli v novembri 1989 svedkami. Človek vo vypätých
chvíľach života odkrýva svoju identitu. Rovnako je to s národom. Toto sa udialo pred 30 rokmi na tomto
námestí. Ohrození brutálnou silou slovenský človek s modlitbou na perách nezutekal, ale zotrval verne na
svojich požiadavkách, lebo bol presvedčený o ich správnosti. Sila tohto nenásilneho odporu patrí k
najvýraznejším charizmám nášho človeka," povedal.
Zvolávateľ Sviečkovej manifestácie spred tridsiatich rokov zároveň pripomenul paralelu so
súčasným dianím na Slovensku. "V čase, keď sa zdalo, že slovenská spoločnosť je unavená a vyhorená,
ozvali sa mladí ľudia a zhromaždili na slovenských námestiach desaťtisíce ľudí, aby spoločne zakričali ku
všetkým, ktorí zneužívajú svoju moc "Chceme slušné Slovensko". Tohto sme boli svedkami v
predchádzajúcich dňoch. Znovu sa ukázala tá sila nenásilneho odporu a dôslednosti vo svojich
požiadavkách. Ak to bude znamenať zrod ďalšieho generačného vzopätia našej spoločnosti, tak je to v
týchto časoch aj náš slovenský prínos k novodobým dejinám nielen postkomunistickej, ale celej Európy,"
uviedol katolícky disident a aktivista František Mikloško.
PLNÉ ZNENIE príhovoru je možné nájsť TU
František vystúpil pred hosťami spomienky pred pamätníkom Sviečkovej manifestácie. S myšlienkou
jeho postavenia prišlo pred desiatimi rokmi občianske združenie Hlbiny. V spolupráci s viacerými
partnermi vybrala odborná komisia návrh Patrika Kovačovského z VŠVU v Bratislave. Pamätník, ktorého
kľúčovou časťou je polguľa so symbolom svetla, je situovaný na trojuholníkovom podklade,
symbolizujúcom Božiu moc. V reze polgule sú zapustené brúsené sklá, v jej vnútri je svietidlo. Ako
symbol svetla sviece cez deň k nebu stúpajú svetelné lúče, ktoré vytvára brúsené sklo, v noci sú
presvetlené umelým svetlom svietidla. Pamätník sa nachádza e pred kostolom Notre Dame na pozemku
Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame.
ad 3) Poslednou nedeľnou časťou programu bol slávnostný koncert v Slovenskej filharmónii - Redute,
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ktorý pripravila pre pozvaných hostí Konferencia biskupov Slovenska v spolpuráci s Fórom kresťanských
inštitúcií. Zúčastnili sa na ňom bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck,
zástupcovia parlamentu, predstavitelia diplomatického zboru, cirkví, náboženských a občianskych
spoločností a laických organizácií. S príhovorom na ňom vystúpil bývalý prezident Spolkovej republiky
Nemecko Joachim Gauck, predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenskýa Pavol
Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií a jeden z priamych účastníkov Sviečkovej
manifestácie.
Výročím Sviečkovej manifestácie žila naša krajina od stredy minulého týždňa. Viacdňový program
bol spojený s viacerými sprievodnými podujatiami. Podieľali sa na nich zástupcovia organizácií pod
vedením Fóra kresťanských inštitúcii a Konferencie biskupov Slovenska. Prvou z nich bola manifestácia
za život a spravodlivú spoločnosť pre všetkých, ktorej cieľom bolo aktualizovať odkaz sviečkovej
manifestácie pre dnešok. V programe bola aj mládežnícka svätá omša v Kostole kapucínov na Župnom
námestí v Bratislave a sviečkový sprievod k pamätníku Sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavom
námestí v Bratislave. V sobotu sa konala rekonštrukcia policajného zásahu proti Sviečkovej
manifestácii a program v katedrále, na námestí a v Redute.
V súvislosti so Sviečkovom manifestáciou tento raz slovenskí historici zaslali Generálnej prokuratúre
(GP) SR verejnú požiadavku, v ktorej verejne žiadajú, aby dokumenty v správe alebo archíve Generálnej
prokuratúry boli odovzdané do Slovenského národného archívu alebo archívu ÚPN. Podľa názoru
podpísaných historikov dokumenty, ktoré sa týkajú pamätných dní SR, by nemali byť v správe alebo
archíve GP SR, ale prístupné v spomínaných archívoch. Informoval o tom jeden zo signatárov František
Neupauer, ktorý pripomenul, že výzvu na GP nepodával ako zástupca Ústavu pamäti národa, v ktorom
pracuje, ale ako fyzická osoba F. Neupauer, čo je zrejmé aj z podania. Všetci historici sa podpísali ako
fyzické osoby, dodal.
CHRONOLÓGIU Sviečkovej manifestácie je možné nájsť TU
https://www.hlavnespravy.sk/od-svieckovej-manifestacie-uplynulo-30-rokov-vyrocie-si-pripomenuli-v-brati
slave/1354196
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

496. O dokumente Válek / Tvorba Petra Pollága / Ašot Haas / Koncert v
Slovenskej filharmónii / Výročie Sviečkovej manifestácie / Hudba znejúca v
umení / Čítanie na zastávke / Radosť zo záhadných krajín
(27.03.2018; www.ta3.com; Štúdio Kultúra, , s. -; TA3)

Štúdio Kultúra z 27. marca 2018.
https://www.ta3.com/clanok/1124782/o-dokumente-valek-tvorba-petra-pollaga-asot-haas-koncert-v-slove
nskej-filharmonii-vyrocie-svieckovej-manifestacie-hudba-znejuca-v-umeni-citanie-na-zastavke-radost-zo-z
ahadnych-krajin.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

497. Poslankyne NR SR o Kiskovom odmietnutí slovenských biskupov
(27.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto: TASR - Pavol Zachar)

Bratislava 27. marca 2018 (HSP/Foto: TASR - Pavol Zachar)
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie pozvala
na koncert predstaviteľov parlamentných strán. Pozvaný bol aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý však
pozvanie na poslednú chvíľu odmietol. Svoje rozhodnutie zdôvodnil prítomnosťou predstaviteľov strany
Ľudova strana - Naše Slovensko, ktorých označuje za fašistov. "Pozvanie fašistov na večerný
spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30. výročia tejto
významnej udalosti," skonštatoval jeho hovorca Roman Krpelan.
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Na snímke Andrej Kiska
KBS na rozhodnutie prezidenta uviedla: "pána prezidenta sme pozvali, aby hovoril. Poslancov sme
pozvali, aby počúvali. Je nám veľmi ľúto, že svoju účasť odriekol. Toto rozhodnutie z úcty k nemu a jeho
úradu, samozrejme, rešpektujeme."
Rozhodnutie prezidenta je vnímané ako útok na Katolícku cirkev. Vnímajú to rovnako aj poslanci NR
SR? Na naše otázky nateraz odpovedali poslankyne SaS Jana Kiššová a Renáta Kaščáková i
poslankyňa Most-Híd Edita Pfundtner.
Čo si myslíte o postoji prezidenta Andreja Kisku, ktorý odmietol pozvanie Konferencie biskupov
Slovenska?
Jana Kiššová (SaS): Je to jeho rozhodnutie a ja ho v plnej miere rešpektujem.
Edita Pfundtner (Most-Híd): Rozumiem argumentácii pána prezidenta, že svojou účasťou na
slávnostnom koncerte pri príležitosti sviečkovej manifestácie nechcel legitimizovať názory členov ĽSNS.
Na druhej strane je však faktom, že zástupcovia tejto strany boli zvolení do NRSR v demokratických
voľbách. Preto by bol potrebný jasný postoj generálnej prokuratúry, ktorý by konečne jasne určil, či v
zmysle platných právnych predpisov môže táto strana legitímne fungovať v našej spoločnosti a voľne šíriť
ideológiu nedemokratických režimov.
Renáta Kaščáková (SaS): Vnímam to ako jeho gesto odmietnutia možnosti ocitnúť sa v spoločnosti
neonacistov na spoločenskom podujatí.
Myslím si, že svoju úctu k spomienke na udalosti Sviečkovej manifestácie dal dostatočne najavo
počas konferencie a pietneho aktu, ktoré poctil svojou štátnickou návštevou.
Čo to podľa vás vypovedá o jeho vzťahu ku Katolíckej cirkvi?
Jana Kiššová (SaS): Nemyslím si, že jeho odmietnutie pozvania na toto podujatie vypovedá niečo o
ich vzájomnom vzťahu. Vnímam to len ako rozhodnutie prezidenta neisť za daných okolností na toto
podujatie.
Edita Pfundtner (Most-Híd): Na túto otázku sa musíte opýtať pána prezidenta. Nie som v pozícií
hodnotiť jeho vzťah smerom ku Katolíckej cirkvi.
Renáta Kaščáková (SaS): Podľa mňa to nevypovedá o jeho vzťahu ku Katolíckej cirkvi nič, vypovedá
to iba o jeho vzťahu k fašistom, resp. neonacistom.
https://www.hlavnespravy.sk/poslankyne-nr-sr-o-kiskovom-odmietnuti-slovenskych-biskupov/1353856
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

498. Rekonštrukcia zásahu komunistickej Verejnej bezpečnosti počas 30.
výročia sviečkovej manifestácie
(27.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Screenshot YouTbe)

Bratislava 27. marca 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTbe)
V nedeľu 25. marca v Bratislave vyvrcholili spomienkové podujatia venované 30. výročiu sviečkovej
manifestácie z roku 1988. Ich súčasťou bola historická rekonštrukcia zásahu Štátnej bezpečnosti proti
zhromaždeným, ktorú si môžete pozrieť vo videu
Záznam z rekonštrukcie zásahu komunistickej bezpečnosti proti účastníkom sviečkovej
manifestácie, ktorá sa konala pred tridsiatimi rokmi. Hviezdoslavovo námestie, 24. marca 2018.
Na organizácii podujatia sa podieľali Konferencia biskupov Slovenska (KBS), Fórum kresťanských
inštitúcií (FKI), Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS), mestská časť Bratislava Staré mesto,
zberatelia retro policajnej techniky z Dojča.
Sviečková manifestácia bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a
slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave. Je dnes s odstupom času považovaná za jedno z najdôležitejších vystúpení
občanov a veriacich proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku. Táto manifestácia bola
najvýznamnejšou aktivitou tajnej cirkvi v komunistickom Česko-Slovensku.
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Manifestácia vznikla z podnetu veriacich, vyjadrila však aj požiadavku za úplné dodržiavanie
občianskych práv v Československu pre všetkých občanov - veriacich aj neveriacich. Vyrástla z koreňov
náboženského a občianskeho disentu (viac v článku).
https://www.hlavnespravy.sk/rekonstrukcia-zasahu-komunistickej-verejnej-bezpecnosti-pocas-30-vyrociasvieckovej-manifestacie/1354336
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

499. Slováci sa nikdy nevzdávajú. Páni, tlieskam vám, toto vojde do
histórie, píše Banáš o kroku našej diplomacie
(28.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 09:30, s. -; Redakcia)

PÍŠE JOZEF BANÁŠ Američanov sme nepotešili, ale budú si nás vážiť. Iní ich potešili, ale vážiť si ich
nebudú.
Foto: TASR
Popis: Jozef Banáš
Po dlhom čase som zažil maličký okamih nášho štátneho sebavedomia. Bolo to vo chvíli, keď
poslanec Fico a predseda NR SR Danko v mene koaličnej rady oznámili, že sa k odvolávaniu ruských
diplomatov nepridáme. Páni, tlieskam vám.
Mám pocit, že rozhodnutie odmietnuť pridať sa ku konšpirátorom vojde do histórie. Ak vláda dokáže
odolať tlaku vlastného prezidenta, bude to okamih, keď si nás slušný svet a najmä slušní Američania
konečne začnú vážiť.
Len ste to, páni, zle odôvodnili - vraj potrebujeme Rusko. Politicky to sedí, ale morálne nie. To, čo
potrebujeme predovšetkým, a nielen my, je PRAVDA. Aby teda bolo jasné - neobhajujem Rusko, ale
pravdu!
Príznačné je, že do prvých radov bojovníkov za konšpiráciu, pretože označenie Ruska ako vraha
Skripaľa bez dôkazov, je konšpirácia ako vyšitá, sa stavajú naši úžasní "antikonšpirátori". Konšpirácia je
totiž tvrdenie bez dôkazov. Je to niečo, čo slušný človek označí za PODVOD.
Stupňovanie protiruskej hystérie niektorými novinármi a politikmi má jasný cieľ - diskreditovať Rusko
pred majstrovstvami sveta vo futbale, aby ich potom mohli v mene LŽI bojkotovať. Propagačný dosah MS
vo futbale je mnohonásobne účinnejší ako olympijských hier. Mediálna a politická príprava v čase mieru
sa rovná príprave delostreleckej v čase vojny. Po nej už nasleduje ostrý útok hlavných síl. Bodaj by som
sa mýlil...
Slováci sa nikdy nevzdávajú
Sú to práve Američania, ktorí majú od čias Washingtona, Jeffersona, Madisona či neskôr Lincolna
averziu voči lži a voči tým, ktorí ju šíria. A naopak, vážia si tých, ktorí proti lži bojujú. Majú v úcte tých,
ktorí si trúfnu povedať svoj názor.
V Amerike si so sarkazmom rozprávajú vtip, ako prezident Trump vraví svojim európskym partnerom:
"Ak budem chcieť vedieť vašu mienku, tak vám ju poviem!" (Obávam sa, že v podobnom postavení je
však aj sám Trump voči svojim mienkotvorcom.)
Prečo som presvedčený, že si nás Američania budú po tomto rozhodnutí vážiť? Mám s nimi osobnú
skúsenosť. V rozhodujúcom okamihu ma podržali, keď som sa na jeseň 2004 stal viceprezidentom
Parlamentného zhromaždenia NATO. (Postupne, najmä od odhalenia lži o zbraniach hromadného
ničenia v Iraku, som názor na túto organizáciu zmenil a ako jediný z vtedajších slovenských poslancov
som sa za inváziu do Iraku ospravedlnil.)
Po tom, ako ma skupina poslancov PZ NATO navrhla za kandidáta na funkciu viceprezidenta, prešiel
som previerkovými pohovormi a stal som sa finalistom na tajnú voľbu spolu s britským lordom P. V.
V očakávaní jasného víťazstva v súboji so slovenským "niktošom" si tento muž priviezol do Benátok,
kde sa voľba konala, aj manželku. Večer - deň pred voľbou začal tušiť, že to nebude mať ľahké a tak na
recepcii prišiel za mnou a rázne ma vyzval: "Jozef, you should give up!" (Jozef, vzdaj to!)
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Na jeho smolu boli svedkami tejto neokrôchanej výzvy dvaja americkí kongresmani. Vážili si ma, patril
som spolu s Francúzmi Pierrom Lelloucheom (neskôr minister zahraničného obchodu), Loicom
Bouvardom (bývalý prezident PZ NATO), Holanďanom Bertom Koendersom (neskôr minister
zahraničných vecí), Nemcom Markusom Meckelom (šéf zahraničného výboru Bundestagu) k tým
niekoľkým, ktorí si dovolili občas povedať svoj názor.
Keď ma lord P. V. hrubo vyzval, vošiel do mňa vzdor mojich kysuckých predkov a tvrdo som mu
odvetil: "Slovaks never give up!" (Slováci sa nikdy nevzdávajú) Američania sa s prekvapením na neho
pozreli a zodvihli smerom ku mne palce. Potom odišli. Na druhý deň predpoludním som sa dozvedel, že
lord si zbalil veci a z Benátok po pohovore s Američanmi odletel. Táto informácia sa rozšírila a tak som
večer narýchlo vytiahnutého rumunského protikandidáta v tajnej voľbe doslova rozdrvil.
Slušní Američania majú radi sebavedomých ľudí
Niekdajší senátor Nebrasky a prezident PZ NATO Douglas Bereuther odsúdil americkú vojnu v Iraku
napriek nevôli svojich kolegov. Dôvod mal prostý - americká vojna v Iraku bola založená na konšpirácii.
To, čo v súvislosti s vyhosťovaním ruských diplomatov vyvádzajú niektorí konšpirátori, im síce politicky
vyhovuje, ale ľudsky nimi pohŕdajú. Dôkazom toho, že ani zvyčajným európskym poskokom sa do
britsko-americkej neslušnej hry veľmi nechce, sú počty vyhostených diplomatov. V diplomacii je totiž
niekedy viac zaujímavé to, čo sa nekoná, ako to, čo sa koná. Nezvyčajne nízke počty vyhostených Rusov
v jednotlivých krajinách (okrem prihorlivých USA, Británie a Ukrajiny) sú jasným dôkazom nevôle
európskych lídrov.
Pokiaľ Nemecko, kde sú stovky ruských diplomatov, vyhostilo iba štyroch, je to prejav vzdoru. Podľa
nemeckého "kľúča", keď osemdesiattrimiliónová krajina vyhostila štyroch, 5,3-miliónové Slovensko by
malo vyhostiť 0,255 diplomata. Číslo 0,255 sa zaokrúhľuje k nule, takže sme dodržali nemecký kľúč!
Čo je na odpore proti rozhodnutiu nevyhosťovať najúžasnejšie, je odhalenie pravej tváre slovenských
"antikonšpirátorov". Pokiaľ im ide o presadenie ich záujmov, hodí sa im aj jasná lož a konšpirácia, pretože
šírenie nepotvrdených informácií typu, že Rusi manipulovali voľby v Taliansku či referendum v
Katalánsku, sú jasnými konšpiráciami.
Je škandalózne, že sa u nás nájdu ľudia vyzývajúci na solidaritu s klamármi. Pokiaľ si dobre pamätám,
v novembri 1989 sme na námestiach štrngali za slobodu a nie za výmenu diktátu sovietskeho
americko-nemecko-bruselským diktátom.
Je dobré, že si november 1989 a jeho zmysel trvalo pripomíname.
Je dobre, že si prezident pripomenul sviečkovú manifestáciu, ktorá bola bojom za pravdu. Držím
prezidentovi palce v jeho boji za pravdu a chcem veriť, že rozozná rozdiel medzi pravdou a konšpiráciou.
Rovnako si vrúcne želám, aby bol predseda Smeru nekompromisný voči lži a podvodu nielen smerom
k Bruselu, ale aj k vlastným. Lož je najhoršia pracovná metóda v politike, ktorá je, žiaľ, súčasťou života.
Vždy sa jej iniciátorom vráti.
Základný zákon našej existencie: Čo zaseješ - to budeš žať! platí bezpodmienečne pre všetkých.
Tento zákon sa na rozdiel od tých pozemských obísť nedá.
Písmo hovorí jasne: Neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera!
Kto má uši, nech počuje, pretože som za slušné Slovensko.
Autor - Jozef Banáš
Príspevok redakcia krátila.
autor: Redakcia
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/nazory-a-peticie/Slovaci-sa-nikdy-nevzdavaju-Pani-tlieskam-vam-tot
o-vojde-do-historie-pise-Banas-o-kroku-nasej-diplomacie-299185
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

500. Prečo som nepodporila novú vládu Petra Pellegriniho
(28.03.2018; www.dennikn.sk; Blog, 11:32, s. -; Anna Verešová)
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Nový premiér Peter Pellegrini sa na poslednej marcovej schôdzi parlamentu uchádzal o dôveru pre
svoju novú vládu. Ako svoj nový vládny program však predstavil pôvodné programové vyhlásenie Ficovej
tretej vlády. Cítila som to ako výsmech a kamufláž. To, že vládne strany nemali žiaden záujem
modifikovať programové vyhlásenie vlády je z ich strany nepochopenie súčasnej situácie na Slovensku.
Akože zrekonštruovaná vláda má teda akože nových členov. Ale akýže nový je univerzálny minister
Drucker? Presadí tento "minister na všetko" personálne požiadavky na políciu a prokuratúru? Alebo
akáže nová a nepoškvrnená osobnosť je pán Raši? A ako je možné, že v novej vláde zostáva minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Minister, ktorý je spojený s kauzou Čistý deň, mal byť predsa
vymenený ako prvý. Sedemnásť mesiacov sa vyhováral, ignoroval odborníkov, cynicky chránil sám seba
namiesto detí. Minister Richter totálne zlyhal v ochrane detí a teda znáša celú zodpovednosť. Zakryl aj
kauzu detského domova PETO, v ktorom boli umiestnené deti - bábätká, ktoré tam podľa zákona nemali
čo hľadať. Kontrola z ústredia však nezistila nič. Prečo? Pretože je to detský domov dcéry komisárky
Tomanovej? Asi preto má tento detský domov na tento rok zazmluvnených ešte viac miest ako v minulom
roku. To sú otrasné Richterove kauzy.
Jeho ministerstvo nesie v názve aj "rodinu", ale o jeho významnej podpore rodiny a rodičov sa nedá
hovoriť. Rodinnú politiku minister Richter vníma iba cez prizmu zosúladenia rodiny a práce. Aj to však
robí nedbanlivo - len si spomeňme na ten cirkus a chaos pri tzv. jasličkovom zákone. A čo sa rodiny týka,
minister Richter sa za celé dva roky ani len nepokúsil splniť záväzok z vládneho programu z roku 2016 a
to, že pri predkladaní návrhov zákonov sa bude zvažovať ich vplyv na manželstvo a rodinu zo sociálneho,
hospodárskeho a finančného hľadiska. Keď som sa ho na to spýtala v interpelácii, odpovedal mi, že
podľa neho sa "dostatočne zohľadňujú vplyvy na rodinu" a že "nie je potrebné nič upravovať". A ďalej mi v
odpovedi ešte pripomína, že lepšie by bolo narábať s jednotkou "domácnosť" ako "rodina". Tak potom aj
jeho môžeme začať nazývať "ministrom domácností" a nie ministrom rodiny. Takže: Ján Richter - minister
práce, sociálnych vecí a domácností. A keďže "nová" vláda vládny program iba prekopírovala, tento
záväzok tam zostáva naďalej, avšak bez akéhokoľvek záujmu ho naplniť. Je to obyčajné farizejstvo.
Keďže Richter v rokoch 2012 - 2016 absolútne neriešil dlhodobú nezamestnanosť, je zodpovedný za
celú tú armádu nezamestnaných, ktorí stratili postupne pracovné návyky a zručnosti. Za jeho
ministrovania sa tiež veľmi prehĺbili regionálne rozdiely. Chváli sa akurát s klesaním nezamestnanosti,
ktorá ale dlhodobo klesá v celej EÚ. Iba na Slovensku je to však zásluha ministra! Tak toto bol podľa
poslanca Fica najúspešnejší minister z jeho vlády. A nový premiér si to myslí tiež, keďže ho má vo svojej
"novej" vláde. Toto je rekonštrukcia vlády podľa predstáv strany SMER.
Táto vláda nie je ani nová, ani zásadne zrekonštruovaná. Sú to staré kádre a staré štruktúry so starým
myslením. Aká je toto obsahová zmena? Aká je toto zásadná rekonštrukcia vlády? Najhrubším cynizmom
a aroganciou moci je, že nový premiér Pellegrini úplne odignoroval najdôležitejšiu požiadavku ľudí a to,
aby rezort vnútra nebol obsadený človekom zo SMERu.
Preto nedôverujem vláde Petra Pellegriniho.
Tejto vláde však nedôverujú ani občania Slovenska. Ľudia v uliciach neveria, že bude vyšetrená
ohavná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nový premiér sa však viac zameral na opozíciu ako
na verejnosť, veď "čo už s opozíciou, ktorá isto nedôveruje v spravodlivé vyšetrenie zločinu". Odporúčam
pánovi premiérovi nepozerať na opozíciu. Nech sa na túto otázku opýta priamo rodičov Jána a Martiny.
Nezabudnime na marec 2018
Je potrebné, aby sme sa vrátili k udalosti, ktorá vyhnala ľudí do ulíc. Nesmieme dovoliť, aby sme vo
víre povinností zabudli na strašnú popravu novinára a jeho snúbenice. Nesmieme zabudnúť na marcové
dni roku 2018. Bol to ťažký mesiac. Bol to mesiac protestov a rozpráv o živote a o smrti, ale aj o
porušovaní základných ľudských právach a neúcty k človeku. V marci sme si pripomenuli 30. výročie
pokojnej sviečkovej manifestácie za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom
Česko-Slovensku. Až mrazí pri uvedomení si, ako sa úzko preplieta táto pokojná manifestácia s
dnešnými pokojnými protestmi za slušné Slovensko. Spomínali sme tiež aj na židovské dievčatá a ženy,
ktoré boli pred 76 rokmi poslané v prvom transporte zo Slovenska do nemeckého vyhladzovacieho tábora
v Osvienčime. Z tisícky žien ho prežilo sotva dvadsať. A Deň zápasu za ľudské práva - 25. marec - bol
tiež spojený s právom na život aj pre počaté deti. Na podujatiach kampane za život boli vždy spomenutí
aj Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Na jednom z nich prehovoril aj básnik Daniel Hevier, ktorý povedal:
"Sú dní ako tieto: zima zápasí s teplom, slnko s temnotou, ale v korunách stromoch nezničiteľne spievajú
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vtáci a deň nezadržateľne víťazí nad nocou... Dnes ešte stojí matka pod krížom ako v Pergolesiho Stabat
Mater . A vedľa stoja dve iné mamy, ktoré dnes pozná celé Slovensko, ba veľká časť sveta. Mama
Kuciaková a mama Kušnírová, ktorým neľudská zloba popravila ich deti. Aj preto dnes znejú Pergolesiho
tóny ako zvony nad ich hrobami... Po Pergolesim ostala hudba a po Jankovi a Martine odkaz, že máme
veriť v nádej, zmysluplnosť života a vo víťazstvo dobra."
Áno, za slušnosť a morálnosť, pre nádej a pre víťazstvo dobra vyšli v marci roku 2018 ľudia do ulíc.
Vyhnala ich tam ohavná dvojnásobná vražda dvoch mladých ľudí. Je to pokračovanie sviečkovej
manifestácie a novembrového zápasu za slobodu, pravdu a za úctu ku životu každej ľudskej bytosti.
https://dennikn.sk/blog/1078948/preco-som-nepodporila-novu-vladu-petra-pellegriniho/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

501. FOTO Kauza koncertu k sviečkovej manifestácii: Odkaz Hlinu, problém
s Kotlebom
(28.03.2018; www.topky.sk; Glob, , s. -; glob.sk)

BRATISLAVA - Nedeľa patrila na Slovensku spomienke na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988.
Relatívne pokojný priebeh, ktorý mal zavŕšiť slávnostný koncert v Redute, však narušila kauza účasti
členov ĽSNS, kvôli ktorej svoju zrušil prezident Andrej Kiska a ďalší politici.
Odkaz Hlinu, problém s Kotlebom!
http://www.topky.sk/cl/1000859/1699615/FOTO-Kauza-koncertu-k-svieckovej-manifestacii--Odkaz-Hlinu-problem-s-Kotlebom
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

502. Literárny týždenník 11 - 12/2018
(28.03.2018; www.noveslovo.sk; noveslovo.sk, , s. -; Redakcia)

POÉZIA
* Jana Štefánia Kuzmová. Veľkonočné reminiscencie (úryvok)
ESEJ
* Pavol Dinka: Novodobé chrámy: Esej o hľadaní ľudskej "spásy" a o podvedomej túžbe "zabúdať" na
vlastné hriechy
AKTUALITY
* Jana Borguľová: Stretnutie so študentmi, vedením Univerzity Mateja Bela a priaznivcami slovenskej
literatúry v Banskej Bystrici: Vydavateľský deň SSS
* M. D.: Satira v službách diplomacie
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy
PREDPLATNÉ A ODBER/PODPORA
* Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov
* Predplaťte si Literárny týždenník
KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE
* Ľudovít Števko: Hra o moc
* Branislav Fábry: Prezidentské voľby v Rusku
* František Škvrnda: Trumpove personálne rošády
TÉMA: VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY A LITERÁRNY TÝŽDENNÍK
ANKETA K 25. VÝROČIU VZNIKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A 30. VÝROČIU ZALOŽENIA
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LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA
V MENE VÝZNAMNÝCH JUBILEÍ
* V tomto roku si pripomíname dve významné výročia - 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej
republiky (1. 1. 1993) a 30. výročie vzniku Literárneho týždenníka (september 1988). Týmto jubileám sa
budeme v našom časopise venovať po celý rok v rámci rozličných publicistických a literárnych foriem.
Články na danú tému očakávame najmä od našich stálych priaznivcov a prispievateľov. Na úvod sme sa
obrátili na čitateľov so žiadosťou o odpovede na tri anketové otázky (odpovede budeme uverejňovať na
pokračovanie aj v ďalších vydaniach LT):
1. Čo pre vás znamenal vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993?
2. Naplnila samostatná slovenská štátnosť vaše očakávania a čo jej želáte do ďalších rokov?
3. Ako vnímate zástoj Literárneho týždenníka v národnoemancipačných zápasoch a v podpore
štátotvorných úsilí Slovákov od jeho vzniku v roku 1988 do vzniku samostatnej SR i pri upevňovaní jej
štátnosti až do súčasných dní?
Na otázky odpovedali:
* Ondrej Mrlian, architekt, Hybe
* Ján Lazar, univerzitný profesor práva
* Ľudovít Števko, publicista, Bratislava
* Etela Farkašová, spisovateľka, vysokoškolská pedagogička
* Svetozár Krno, profesor UKF v Nitre
* Ľubomír Pajtinka, šéfredaktor mesačníka Rodina a škola, Bratislava
* Jozef Hlušek, elektroinžinier, dôchodca, Čadca
* Vladimír Láska, dôchodca, Skalica
* Odpovede spisovateľa ANTONA HYKISCHA na naše anketové otázky: Splnenie dávneho sna
TÉMA: SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA
* Stanislav Bajaník: O slovenskom martýriu
HUDBA/DIVADLO
* Terézia Ursínyová: Na okraj koncertu Dany Šašinovej a Stanislava Zamborského: Klavírni virtuózi
* Milan Polák: Hra o Dubčekovi a jeho dobe v Divadle Aréna: O minulosti a jej presahoch do
súčasnosti
POLEMIKA
* Jano Rácz: Čosi o recenziách a analýzach
REPORTÁŽ/HISTÓRIA
* Milan Vároš: Prezident sa ospravedlnil, trpkosť národa zostala... (Z pripravovanej knihy Osudy
korunovačných klenotov a šperkov panovníkov vo víre dejín, ktorá vyjde v Kultúrno-literárne akadémii, n.
o., koncom roka 2018)
VIZUÁLNE UMENIE
PREZENTÁCIE V 35-ROČNEJ TURČIANSKEJ GALÉRII
JUBILEUM/REFLEXIA/PROFIL
* Podujatia k výročiu
* Galandovské línie ticha
* Tóthove sediace plastiky
SPRÍTOMNENIE NEZNÁMEHO
* O fotografovi Jánovi Galandovi
(Stranu pripravil DUŠAN MIKOLAJ.)
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ROZHOVOR
* S MIROSLAVOM LISINOVIČOM, autorom modelov sakrálnych stavieb: O slovenských Kostoloch a
kalváriách (zhovára sa Pavol Kall)
RECENZIA
* Ľuboš Jurík: O potrebe spomienok (MIKLOŠKO, Jozef: Ľudia a doba z môjho života. Bratislava:
Marenčin PT, 2017)
POÉZIA
* Milan Zelinka: Rozčarovanie
LITERATÚRA/JUBILEUM
* Anton Blaha: K sedemdesiatinám spisovateľa DUŠANA MIKOLAJA: Kysucký literárny pútnik
* Dušan Mikolaj: Nejubilejné pripomenutie
RECENZIE
* Jozef Špaček: Viac ako obhajoba alebo (Ne)stratená generácia (BLAHYNKA, Milan: Byla jednou
jedna... básnická generace takzvaných pětatřicátníků: Disertatio apologetica. Praha: Futura, 2017)
* Eva Fordinálová: Živá voda spod Tatier (ŠVENKOVÁ, Viera: Modrý encián. Bratislava:
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018)
* Jaroslav Rezník: S pridanou hodnotou aktuálnosti. (ČINČURÁK, Samuel: Tajní vrahovia. S odbornou
štúdiou Jána ALÁČA O jednodetstve. Krná: Vydavateľ Miloš Hric a Múzeum sestier Royových Stará Turá,
2017)
* Zvonko Taneski: Hlboké vnímanie precítených svedectiev (KULIHOVÁ, Alica: Arytmia duše.
Bratislava: Perfekt, 2016)
* Zdenka Valentová-Belićová: V metafyzickom priestore poézie je ticho ako v lekárni (Dragan
Jovanović Danilov: Moje presné vidiny. Preložil Martin PREBUDILA. Bratislava: Spolok slovenských
spisovateľov, Báčsky Petrovec: SVC, 2015)
* Andrej Tušer: Hlas srdca i viac (LEIKERT, Jozef - MACKOVÁ, Mária: Hlas srdca osobnosť
výnimočného slovenského chirurga Jaroslava Simana. Bratislava: Luna, 2015)
* Jozef Čertík: Husák z Vyšehradu (Michal Macháček: Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017)
* Viliam Apfel: S vôňou diaľav (Dušan Deák, Róbert Gáfrik, Anna Rácová: Farebná India. Bratislava:
Perfekt, a. s., 2017)
* Vladimír Michalička: Trenčianske múzeum sa predstavuje (Zborník Trenčianskeho múzea v
Trenčíne. Autori: pod vedením predsedu redakčnej rady. Mgr. Petra Martiniska. Trenčín: Trenčianske
múzeum, 2017)
KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNE J LITERATÚRY
SLOVO O SLOVE
* Igor Válek: Do Mikuláša (aj) za literatúrou
KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA
* Igor Válek: Naozaj motivačný životopis (BÉREŠ, Imrich - VESELÁ, Táňa: Keď život skúša.
Bratislava: Ikar, 2018)
LITERÁRNE OZVENY
* Pavol Dinka: Beethoven a Múza
SPOMIENKA/VÝROČIE
* Marián Šimkulič: Čižmárik mal Sninu rád
NAJPREDÁVANE JŠIE KNIHY
* TOP 10 podľa kníhkupectva Christiania, Námestie sv. Egídia 27/65, Poprad
POZVÁNKY NA LITERÁRNE PODUJATIA
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SERVIS
ZO ŽIVOTA SSS
* Jubilujúci spisovatelia - členovia SSS - apríl 2018
* 1. 4. 1948 - Ľubomír Olach (70)
* 3. 4. 1953 - Dana Janebová (65)
* 3. 4. 1973 - Anna Matuláková (45)
* 14. 4. 1938 - Viktor Timura (80)
* 22. 4. 1943 - Marian Mark Stolarik (75)
* 27. 4. 1963 - Katarína Mikolášová (55)
* 27. 4. 1953 - Ružena Smatanová (65)
* 29. 4. 1938 - Albert Šmihula (80)
JUBILEUM
* Redakcia: ĽUBO OLACH sedemdesiatnik
PODUJATIA
* Jana Borguľová: Skončil sa XXII. ročník festival Literárna Banská Bystrica 2018: Bohaté priehrštie
podujatí
* Slovenska literatúra na Viedenskej univerzite (ez)
* Zlata Matláková: V Trnavskom divadle predstavili Muža z mora
* Radislav Kendera: Z literárnych podujatí v Ružomberku
NEKROLÓG
* Zomrel Jozef Michalov (* 14. 7. 1933 - | 15. 3. 2018)
NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVEN SKÝCH SPISOVATEĽOV
* Jean Arthur Rimbaud: V šestnástich rokoch muž (rozšírený výber z poetickej tvorby). Rozmery: 130
x 180 mm, 159 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-011-6. Cena: 8,90 E
* Czesłav Miłosz: ÚDOLIE ISSY. Rozmery: 145 x 215 mm, 239 s., tvrdá väzba, ISBN
978-80-8202-019-2. Cena: 10,90 E
PREČÍTAJTE SI
* Na www.noveslovo.sk (11. 3. - 20. 3. 2018)
LiTERÁRIUM
* Ľudo Majer: Spod čapice
* Milan Kupecký: Aforezy; Minidialógy súčasnosti; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Alexander Scholz: Nie každý deň je nedeľa
* Jozef Čertík: Marcové myšlienky: Výnimoční; Titulok týždňa; Inovácia (SK)
* Ján Čomaj: Holé vety
* Milan Hodál: Pravda a láska
FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI
* Milan Zelinka: Udalosti ostatných dní...
* Milan Kenda: Zopár postrehov
ILUSTRÁCIE V DVOJČÍSLE
Martin Kellenberger: Veľká noc, Natália Murat-Oravcová, Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi
Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/products/literarny-tyzdennik-11-12-2018/
-END
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http://www.noveslovo.sk/c/Literarny_tyzdennik_11_122018
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

503. Prezident Kiska udelil vyznamenanie nemeckému exprezidentovi
Gauckovi
(28.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Politika, 08:57, s. -; vef)

Prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska v pondelok v Prezidentskom paláci udelil bývalému
prezidentovi Spolkovej republiky Nemecko Joachimovi Gauckovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho
dvojkríža I. triedy, a to za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Spolkovou republikou
Nemecko a Slovenskou republikou.
Foto: prezident.sk
Popis: Prezident Kiska udelil vyznamenanie nemeckému exprezidentovi Gauckovi
Joachim Gauck pricestoval na Slovensko pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie.
Prezidenti vystúpili na slávnostnej konferencii "Ako zaobchádzame s našou slobodou" a položili vence k
Pamätníku sviečkovej manifestácie.
autor: vef
-END
http://www.parlamentnelisty.sk/politika/politici-volicom/Prezident-Kiska-udelil-vyznamenanie-nemeckemuexprezidentovi-Gauckovi-299217
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

504. O SLOVENSKOM MARTÝRIU
(28.03.2018; Literárny týždenník; č. 11, SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA , s. 5; STANISLAV BAJANÍK)

STANISLAV BAJANÍK
Martýr je v pravom zmysle slova trpiaci svedok. Pokiaľ ide o jeho slovenskú časť v Európe i vo svete,
do vedeckého spracovania národných svedectiev máme ešte ďaleko. Nedávno čitateľskú verejnosť milo
prekvapil Spolok svätého Vojtecha (SSV) vydaním diela nitrianskeho biskupa Mons. V. Judáka Slovenské
martyrológium (2016). Slovenské martyrológium ostáva naďalej otvorená veľká historiografická, etická a
umelecká téma v celej škále dostupných pramenných prostriedkov. Aj 30. výročie ,,zvodnateného"
Hviezdoslavovho námestia v Bratislave nás jednoznačne presviedča, že hŕstka organizátorov - vyše 3
000 účastníkov, dnes väčšinou už neznámych (čo je naša generačná chyba) niesla kožu na trh za celé
ubité ráňané Slovensko. Kým pohyby po roku 1990 zachvátili viac slovenských lokalít, tu zohralo
historickú úlohu historické námestie v hlavnom meste historického národa. Aj takto nie je márne vnímať
nastolenú tému, priznať, že celoslovenská ,,púť" 25. marca 1988 k Dunaju nemá V našich dejinách sui
generis obdobu.
Tí prví sa modlili a spievali, tí druhí (nás) vlhčili a bili. Matky, ozdobené ružencami a škapuliarmi,
museli zniesť Sodomu a Gomoru totalitného režimu ako soľný stĺp plačúci nad činom svojich detí:
politikov, policajtov, vodičov, robotníkov, hliadky, eštebákov, kágebákov a celú plejádu nasadenej
kamarily voči ,,rozvracačom a diverzantom". Napriek tomu, že organizátori nič také neohlásili a ani sa nič
také nestalo. Máme viac žalostných dejinných konfliktov rodičov a detí v historických okamihoch národa,
dodnes sme svedkami tejto národnej traumy. Je možné, že v tichosti národného boja za náboženskú i
civilnú slobodu ronili slzy obe zúčastnené strany, je možné, že onú ,,pravdu", ktorú z Carltonu chceli
vidieť politici, umelci aj uvideli, je možné, že sa to niektorých aj dotklo. Službukonajúcim nemožno veľa
zazlievať, ,,štátotvorcom" všetko, aj keď nám Voltaire odkázal, aby sme pri posudzovaní rozlišovali na
jednej strane človeka, na druhej strane jeho dielo.
Po tridsiatich rokoch vývoja v našej vlasti, Európe i vo svete máme nárok chápať ,,Veľký piatok", alias
Sviečkovú manifestáciu na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave (25.3.1988) zo širších hľadísk. Aj
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keď išlo o požiadavky veriacich, organizátorov (J. E. kard. Korec, Dr. F. Mikloško, Dr. J. Čarnogurský, Dr.
Jukl, Dr. Krčméry, A. Selecký a i.) zabezpečiť ústavné náboženské práva národa, obsadenie uvoľnených
biskupstiev, právo na nerušené vyučovanie náboženstva, výchovu kňazského dorastu, katolícke
časopisy, knihy, zabezpečenie cirkevného práva a i., z dnešného pohľadu k tomu patrilo štátne poistenie
Slovenskej cirkevnej provincie ad hoc z roku 1977 ako jedného z krokov k slovenskej suverenite a
štátnosti, náboženskej slobode v kresťanskej, duchovnej a politickej Európe. Slovenský vzdor ešte pred
onou nežnou revolúciou, tak trochu posilnený aj skúsenosťami z cyrilo-metodských pútí na Velehrade, v
Nitre a inde v čase bývalého režimu, vykazoval znaky martýria- svedectva vzplanutím slobodného
národného ducha.
Prakticky od roku 1945, neskôr od roku 1948 sa slovenská emigrácia podstatne zaslúžila o aktívne
kroky za slovenskú slobodu, slobodný duchovný i národný život, samostatnú druhú SR. V slovenskom
tzv. kapitalistickom svete pôsobilo za uplynulých 60 rokov takmer devätnásť emigrantských spolkov a
združení a do pätnásť slovenských zahraničných periodík. Dodnes blahodarne pôsobí Slovenská liga v
Amerike (od roku 1906), Kanadská slovenská liga (od 1932), Zahraničná Matica slovenská (od 1954),
Svetový kongres Slovákov (od 1970), Slovenský ústav, dnes aj pápežské kolégium sv. Cyrila a Metoda v
Ríme (od 1963) a iné spolky a združenia v Európe, v Austrálii a v zámorí. Samozrejme, po roku 1989 už v
inom poslaní a pôsobení voči domácej i zahraničnej slovenskej societe. Títo ,,slovenskí diplomati"
oboznamovali so situáciu u nás svetové zahraničie prakticky na všetkých kontinentoch. Dodnes nemá SR
tieto sotva doceniteľné a nehynúce aktivity, písomnosti, memoranda primerane spracované. Pridajme k
tomu katolícke misie, evanjelické diakónie v Európe, zámorí, médiá. ,,Veľký piatok" vykazoval aj veľa
znakov kresťansko-národnej ekumény.
Okrem niektorých kázní v chrámoch sme zatiaľ nedostali informácie, okrem niektorých
historiografických prác u nás (nehovoriac o plodných dielach cyrilo-metodskej tematiky v zahraničí), že
prelom rokov 867 - 868, pravdepodobne jar 868, bol historický pre Slovákov, Slovanov a Európu:
schválenie 4. liturgického jazyka - staroslovenčiny - v náboženských obradoch v Európe. Aj na tomto
pozadí pracoval domáci disent, slovenské emigrantské zahraničie, zahraničné médiá. Možno nebudeme
ďaleko od pravdy, ak pripustíme, že susedným Nemcom, Maďarom, Francúzom, Rakúšanom a iným táto
téma priveľmi ,,nevoňala". Vedel však o nej Rím, slovenské misie, slovenský kresťanský svet. Možno ani
tých vyše 3 000 účastníkov Sviečkovej manifestácie si to neuvedomovalo, nemajme im to za zlé.
Viacerí sme si boli toho vedomí, no najhlbšie si to, pravda, uvedomoval náš kardinál, slovenskí kňazi veď
na prelome rokov 867 - 868 prijali kňazské svätenie v Ríme naši sedempočetníci, vrátane sv. Gorazda.
Tu sa založila tradícia stredoeurópskeho biskupstva (Nitra), arcibiskupstva, už spomínanej cirkevnej
provincie v Európe a náboženské práva malého stredoeurópskeho národa. My sme ,,štrajkovali" a modlili
sa i za obsadenie biskupstiev a kňazský dorast, obsadenie fár, obnovenie rehoľného života, národné a
duchovné práva. Necítiť aj z tohto uhla pohľadu súvislosť medzi Rímom 868 a Bratislavou 1988?! Možno
si česko-slovenskí politici, inakšie vzhľadom na ich generáciu zväčša pokrstení, protesty európskych a
amerických diplomatov, politikov, európskej slobodnej tlače, osobností najmä z nemeckej, talianskej,
americkej, kanadskej oblasti, zahraniční biskupi, arcibiskupi, odborové hnutie novinárov, maďarská
spoločnosť pre obranu ľudských práv, katolícke európske hnutia, Charta 77 a iné toto pozadie až tak
nevšímali, no dnes máme k dispozícii argumenty (vtedy zamlčované), diela zahraničných i našich
historikov, teológov, ktorým tento historický fakt zohráva vo vedeckom povedomí určujúci vedecký
prameň.
Ako každý rok okolo 25. marca sme boli v médiách svedkami už opakovaných autentických záberov z
Hviezdoslavovho námestia v Bratislave 25.3.1988. Akiste si médiá všimnú aj tradičnú spomienku pred
kostolíkom Notre Danie, neďaleko námestia, možno zaradia niekoľko výpovedí organizátorov, účastníkov,
politikov, kňazov, polície, možno i slovenského a neslovenského zahraničia (Švajčiarsko, Rakúsko,
Taliansko,
Nemecko,
Amerika,
Kanada,
Austrália
a
iné).
Možno.
Už
vyše
15
rokovtýmtoupozornenímna,,Veľkýpiatok" pre slovenskú mládež média končia. Takmer 30 rokov od tejto
pre nás európskej udalosti absentuje kvalifikované umelecké dielo pravidelne, a nielen 25. marca,
pripomínajúce tento národno-historický okamih. Zatieňujeme ho Chartou, zahraničnými vojnovými
dokumentmi, najmä dokumentmi o vojne, Rómoch, prevratom v roku 1989, a nielen tým. A chýba nám
aspoň malá encyklopédia slovenského martýria. Opomíname úlohu organizátorov, dlhoročný zápas
kardinála J. CH. Korca, mediálne vystúpenia A. Hlinku, Hlasu Ameriky, Vatikánskeho rozhlasu, Slobodnej
Európy (SE).
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Poznámka: Keď som asi v roku 1991 na pôde SE žiadal venovať sa nielen zápasom o štátnosť, ale aj
tokom, ktoré k tomu viedli, nepochodil som. Nemáme k tomu spracovaný výpovedný umelecký film,
kvalitnú divadelnú hru, ďalšie kvalitné umelecké diela. Nič sa neobjavuje v ikonickom dvojzväzku
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. My sme svoju národnú, duchovnú identitu vyniesli z
kabinetu na fórum verejne, ustáli sme prenasledovanie, ľudia i organizátori trpeli, politici sa nám
vysmievali, deti starých katolíkov a evanjelikov nás ,,sledovali". Kto sa tomuto národu kedy primerane
ospravedlní a kto si tento už vymierajúci dav spravodlivých a neoblomných uctí pamätným mohutným
súsoším, aké budujú kultúrne národy svojim hrdinom a martýrom po svete!?
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

505. SPLNENIE DÁVNEHO SNA
(28.03.2018; Literárny týždenník; č. 11, SVIEČKOVÁ MANIFESTÁCIA , s. 5; Redakcia)

Odpovede spisovateľa ANTONA HYKISCHA na naše anketové otázky
1. Vznik samostatnej Slovenskej republiky som privítal ako splnenie dávneho sna ešte z čias
totalitného režimu. Prvý január 1993 patrí medzi najšťastnejšie dni môjho života. Bol som vtedy ako
dezignovaný veľvyslanec s manželkou v hlavnom meste Kanady v Ottawe. V posledný deň roku 1992 o
polnoci sme s krajanmi vztýčili vlajku Slovenska pred budovou bývalého veľvyslanectva česko-slovenskej
federácie. Ráno 1. januára 1993 v rezidencii generálneho guvernéra Kanady som sa zúčastnil na
novoročnej recepcii diplomatického zboru, bolo tam vyše dvesto diplomatov i novinárov z celého sveta.
Hneď na začiatku generálny guvernér Kanady Ramon Hnatyshyn - ako najvyšší predstaviteľ hlavy štátu
anglickej kráľovnej Alžbety - ukázal na mňa a pokynul, aby zhromaždení hostia vytvorili koridor.
,,Považujem si za česť pozvať k sebe veľvyslanca Slovenskej republiky aby som mu vyjadril našu
gratuláciu. Excelencie, dámy a páni, na mape s veta pribudol nový štát, samostatné Slovensko." Ako v
snách som dokráčal ku generálnemu guvernérovi, ktorý ma objal. Sieň naplnil potlesk prítomných.
Ramon Hnatyshyn, syn ukrajinského prisťahovalca, vedel, čo cítim ako predstaviteľ nového slobodného
štátu. Obaja sme sa šťastne usmievali.
Od tých chvíľ uplynulo 25 rokov. Štvrť storočia žijú vedľa seba v pokoji a spolupráci dve nové
republiky, dnes už členské štáty Európskej únie. Len s počudovaním sledujem, ako v týchto dňoch vo
verejnoprávnych televíziách oboch štátov znejú nekonečné náreky nad rozpadom spoločného štátu, nad
,,nelegitímnosťou" rozchodu, nad ,,chýbajúcim" referendom, nad rozpadom, ktorý spáchali zlí a darební
politici Klaus a Mečiar poza chrbát nič netušiacich občanov. Sú to vedomé (či nevedomé) lži a klamstvá
niektorých zaslepených jednotlivcov, ovládajúcich mnohé masmédiá. Nezávislé republiky, Slovenská a
Česká, existujú - a veľmi úspešne - už 25 rokov. Je to viac rokov, ako trvala predvojnová legendarizovaná
masarykovsko-benešovská Česko-slovenska republika, ktorá po 20 rokoch zomrela na neliečené
smrteľné choroby centralizmu, na neschopnosť vtedajšej vládnej elity riešiť otázky veľkej časti štátu,
predovšetkým problémy Slovákov a Nemcov.
Vieme z histórie, že nové štáty nevznikajú referendami, ale v časoch náhlych zvratov, revolúcií, vojen.
Mimochodom, referendom nevznikla ani prvá Československá republika. A o dobrovoľnom rozchode
dvoch národov v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike na jeseň 1992 rozhodli štyri parlamenty
nedávno zvolené v slobodných voľbách: Slovenská národná rada, Česká národná rada a dve snemovne
Federálneho zhromaždenia: Snemovňa ľudu a Snemovňa národov. Kto tu hovorí o nezákonnosti a
neústavnosti, je klamár alebo blázon. Ústavne čistý a legitímny pokojný rozchod našich dvoch republík sa
dnes v politológii na celom svete považuje za vzorový príklad. Uvedomme si, že po páde komunistických
režimov v Európe vzniklo 23 (slovom: dvadsaťtri!) nových štátov. Rozpadli sa tri federácie: sovietska,
juhoslovanská a československá. A práve rozpad Česko-slovenska sa odohral bez jedinej kvapky krvi,
bez jediného zaucha.
Slovensko a Česko sa znova zišli v Európskej únii. Vzťahy medzi našimi štátmi sú nadštandardne
dobré. Oba štáty slobodne súťažia na európskom javisku. Príbeh Slovenska je success story. Pred sto
rokmi nebolo Slovensko ani len na mape Európy. Dnes je slovenský diplomat-minister na špičke OSN.
Slovensko je vnímané ako spoľahlivý partner. A vďaka ,,rozpadu" historicky vyspelejší český národ znova
objavil veľké tradície českej štátnosti, ktorá za Karia IV. určovala smer európskej vzdelanosti.
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2. Už v odpovedi na prvú otázku som hodnotil viaceré pozitívne črty slovenskej štátnosti. Vznik
demokratickej slovenskej štátnosti (na rozdiel od Štátnosti v roku 1939) sa odohral za oveľa
priaznivejších podmienok. Pád totalitného režimu otvoril brány slobodnému rozvoju so všetkými
nástrahami, aké sloboda poskytuje. Samostatné Slovensko sa nevyhlo temnému obdobiu privatizačného
rabovania ani pokusom o osobnú diktatúru. Obdobie mečiarizmu výrazne poškodilo medzinárodnú prestíž
Slovenska. Ako diplomat som to zažíval takmer denne.
Štátna samostatnosť nemôže znamenať izoláciu. Existenciu malého štátu musia garantovať
medzinárodné faktory. Naše dejiny nás učia, že prvým a základným problémom nášho štátu sú vzťahy so
susedmi. Práve s tými, ktorí nás počas rozličných historických období ovládali, teda predovšetkým s
Maďarmi a Čechmi. Musíme byť všade tam, kde sú aj naši susedia. Taká je logika nášho členstva v EU,
ale aj v obrannom spoločenstve NATO. Rastúca solidarita štátov strednej Európy vo forme V4 je
pozitívnym javom a Slovensko tu musí ostať aktívne. Druhé následné poučenie z nedávnych dejín:
Slovensko ako malý štát nesmie upadnúť do bezmocného postavenia satelitu jedinej veľmoci (pozri roky
1939-1945 poddominanciou nacistického Nemecka a roky 1948 - 1989 pod dominanciou ZSSR).
V globalizovanom svete sa malé Slovensko udrží len vtedy, ak bude mať vybilancované vzťahy so
súčasnými štyrmi globálnymi hráčmi, ako je EÚ, USA, Rusko a Čína. Jasné, že to nie je ľahká úloha. Je
to výzva pre dnešných politikov a pre nastupujúcu mladú generáciu Slovákov.
Samostatné Slovensko má za sebou štvrťstoročie existencie. Iste, z historického hľadiska je to len
kapitola veľkého príbehu. Slovenský príbeh sa však už začal. Nemožno zutekať z ihriska. Treba sa naučiť
vyhrávať - i znášať prehry. Bol by som rád, keby každý z nás pocítil zodpovednosť za tento štát, za náš
štát, za našu vlasť. Ak máme zlých politikov, neobracajme sa chrbtom k štátu. Zlý nie je štát. Štát sme
my - banálna poučka, ale v spoločnosti, kde sú slobodné voľby, táto poučka stále platí. Potrebujeme viac
sebadôvery. Štát nemôžeme budovať bez odhodlania, bez náklonnosti, bez lás-. ky k Slovensku.
Angličan, Američan, Ka-. naďan, Talian, Nemec, Rus, Maďar, Grék, Portugalec si nepripúšťa čo len
myšlienku, že jeho štát, jeho nation, by nemal existovať. Ani vo sne mu nepríde na um spochybňovať
svoju štátnu príslušnosť, svoje dejiny, svoju identitu. Ak sa priatelí, spája, spolupracuje, integruje sa, robí
tak vždy pod svojím menom. Napriek rozličným zoskupeniam ostáva sám sebou. Sme tu už na tomto
kúsku Európy niečo vyše tisíc rokov, spolu s ostatnými susedmi. Naši predkovia prežili všeličo. Bez
správy vlastných vecí sme možno utŕžili viac rán než iní. Teraz máme štát, chopme sa príležitosti. Štát nie
je len palicou. Je barlou, ktorá má pomôcť ísť dopredu. Štát ako spoľahlivá opora nás všetkých. Aj do
ďalších desaťročí. Nie je to pekné želanie?
3. Vznik Literárneho týždenníka v roku 1988 som nadšene privítal. Som už starý človek a z pamäti mi
nevymizla spomienka na dávny Kultúrny život, do ktorého som aktívne prispieval počas ,,zlatých"
šesťdesiatych rokov minulého storočia, v období liberalizácie socialistického režimu a v krátkom roku
slobody 1968. Normalizačnému režimu po invázii v auguste 1968 trvalo dvadsať dlhých rokov, kým
povolil slovenským spisovateľom vydávať vlastný týždenník.
Vzdelaný a rozvážny Vincent Šabík sa podujal na veľmi riskantnú úlohu. Vznik Literárneho týždenníka
(LT) vlastne predznamenal nový predel v našich novodobých dejinách-november 1989. V časoch
gorbačovovskej perestrojky sa LT pokúšal rozraziť limity cenzúry - niekedy úspešne, niekedy neúspešne.
LT bol aj prvý, ktorý po prelomovom zjazde zanikajúceho Zväzu slovenských spisovateľov za šéfovania
Ľuboša Juríka zaznamenal premeny v spisovateľskej obci, vznik Spolku slovenských spisovateľov a
ďalšiu diferenciáciu spisovateľskej obce. LT bol vždy väčšmi na strane národnej ako svetoobčianskej.
Hovoril o iných hodnotách, než aké sú liberálne či kozmopolitické. A taký ostáva aj dnes.
Pravdaže, za uplynulé desaťročia politické udalosti podmieňovali aj články v LT. Boli roky, počas
ktorých som nesúhlasil s viacerými článkami či autormi. Platí tu, čo som napísal o nástrahách slovenskej
štátnosti. Je veľmi ťažké nájsť cestu, ktorá Slovensko uchráni od izolácie. Je náročné byť slovenským
vlastencom, a pritom nebrať do úvahy aj existenciu multikulturálneho sveta. Je múdre zachovať si v
pamäti historické krivdy a neprávosti, ale zároveň otvoriť sa k spolupráci s dnešnými susedmi, pokúsiť sa
vcítiť do ich pohľadu na nás. Nájsť konsenzus, bez ktorého v globalizovanom svete nevyžijeme. V čom
spustiť, v čom nie, aká je miera dohody či kompromisu - to všetko sú otvorené otázky nielen našich, dejín,
ale aj praktickej politiky dnes či zajtra.
Želám Literárnemu týždenníku veľký kus tejto múdrosti a rozvážnosti v prospech nášho Slovenska a
jeho kultúry - aj do ďalších desaťročí. A rád prispejem aj svojou hrivnou.
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506. Kontroverzia koncertu pri výročí Sviečkovej manifestácie
(28.03.2018; www.tyzdennikkoment.sk; Slovensko, , s. -; admin)

Prezident Kiska s Joachimom Gaukom.
Pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie usporiadala Konferencia biskupov Slovenska
(KBS) v nedeľu večer slávnostný koncert, na ktorý pozvala rôzne osobnosti z politického, umeleckého i
cirkevného života.
Na koncert do budovy Slovenskej filharmónie - Reduty v Bratislave bol pozvaný aj prezident Andrej
Kiska spoločne s bývalým nemeckým prezidentom Joachimom Gaukom.
Kiska účasť zrušil
Prezident mal vystúpiť aj s prejavom, avšak v nedeľu svoju účasť na koncerte zrušil. Dôvodom bolo to,
že organizátori na koncert pozvali zástupcov všetkých parlamentných strán, teda aj Kotlebovej strany
Ľudová strana Naše Slovensko. Práve to bol dôvod, prečo prezident svoju účasť zrušil.
"Spomienka na Sviečkovú demonštráciu je oslava slobody, demokracie a odvahy ľudí, pozvanie
fašistov na večerný spomienkový koncert je preto mimoriadne nešťastným spôsobom pripomenutia si 30.
výročia tejto významnej udalosti," uviedol vo vyhlásení prezidentov hovorca Roman Krpelan.
Kritika Kisku i KBS
Toto rozhodnutie vyvolalo diskusiu o tom, či bolo konanie prezidenta a konanie organizátorov správne
alebo nie. Poslanec Martin Poliačik sa taktiež koncertu nezúčastnil, aj keď podľa svojich slov sa na
koncert tešil.
"Pre nás však bolo sláviť výročie Sviečkovej manifestácie po boku fašistických poslancov
neprijateľné," napísal na facebooku. Podobný názor mal napríklad aj poslanec Štefan Osuský, či bývalý
poslanec František Šebej, ktorí organizátorov skritizovali za pozvanie kotlebovcov na akciu.
Na druhej strane Kisku za jeho rozhodnutie skritizoval napríklad spoluzakladateľ KDH Vladimír Palko,
či bývalý politik Jozef Mikloško. "Prezident Kiska neprišiel na koncert usporiadaný KBS. Urazil tým
Nemecko, exprezidenta Gaucka, KBS a aj cirkev. To sa nerobí," vyjadril sa Mikloško.
Politiku nerobíme
Konferencia biskupov Slovenska vo svojej reakcii uviedla, že nerobí politiku. "Štandardne pozývame
zástupcov všetkých strán zvolených do parlamentu.
Posolstvom tohto podujatia je práve zdôraznenie hodnoty ťažko nadobudnutej slobody a jasné
odsúdenie každej totality: komunizmu, fašizmu, nacionalizmu," povedal jej hovorca Martin Kramara a
doplnil, že prezidenta pozvali, aby hovoril a poslancov, aby počúvali.
Sviečková manifestácia
Slovensko si 25. marca pripomenulo tridsiate výročie Sviečkovej manifestácie, jedného z
najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.
Pokojné zhromaždenie veriacich za občianske a náboženské slobody sa skončilo tvrdým policajným
zásahom.
ano, SITA, foto: SITA
http://www.tyzdennikkoment.sk/kontroverzia-koncertu-pri-vyroci-svieckovej-manifestacie/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

507. V Bratislave sa preniesli späť, ukázali rekonštrukciu Sviečkovej
manifestácie
(28.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TV Lux; pz ))
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<p>V Bratislave sa preniesli späť, ukázali rekonštrukciu Sviečkovej manifestácie P:3, 28. 03. 2018
09:45, VID Bratislava 28. marca (TK KBS) Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa stovky ľudí
preniesli o 30 rokov späť do minulosti. Občianske združenie Nenápadní hrdinovia spolu s ďalšími
partnermi zorganizovali rekonštrukciu Sviečkovej manifestácie. Ako to na autentickom mieste
manifestácie vyzeralo, vám ukážeme v nasledujúcej reportáži. Dopĺňa ju pôvodný zvukový záznam
komunikácie príslušníkov Zboru Národnej Bezpečnosti.
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180328014
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

508. Výstavu o Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 si môžete pozrieť na
UK
(28.03.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, upn; ml ))

<p>Výstavu o Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 si môžete pozrieť na UK P:3, 28. 03. 2018
15:25, DOM Bratislava 28. marca (TK KBS) Udalosti aj aktérov Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988
približuje študentom aj širokej verejnosti výstava inštalovaná v priestoroch Univerzity Komenského na
Šafárikovom námestí v Bratislave. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v pondelok 26. marca 2018. Rektor
Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta zdôraznil potrebu pripomínať odvahu a statočnosť ľudí, ktorí
pred tridsiatimi rokmi išli do ulíc manifestovať za náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv.
Predsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Andrea Kluknavská vo svojom príhovore ocenila
možnosť prezentovať výstavu o práve na akademickej pôde Univerzity Komenského, nakoľko podľa nej
"osloví študentov a pomôže im uvedomiť si, že bojovať za slobody a občiansku spoločnosť je potrebné
vždy a za každých podmienok, pretože slobody, ktoré dnes máme, neboli vždy samozrejmosťou."
Pozvanie na otvorenie výstavy prijal aj organizátor Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský. Vo
svojom príhovore pripomenul medzinárodný význam manifestácie ako udalosti, ktorou sa Slováci zapísali
do dejín protikomunistického odporu v strednej a východnej Európe. Pripomenul, že manifestácia bola
prvým otvoreným prejavov nesúhlasu s komunistickým režimom v bývalom Československu od roku 1969
a pripravila pôdu nasledujúcim verejným vystúpeniam, ktoré vyústili po pádu režimu v novembri 1989.
Výstava pozostáva zo šestnástich panelov s textami v slovenskom aj anglickom jazyku a bohatou
fotodokumentáciou. Ide o prvú výstavu, ktorá sa venuje problematike Sviečkovej manifestácie
komplexne. Zachytáva nielen priebeh manifestácie a neprimeraný zásah bezpečnostných síl, ale aj širší
dobovo-spoločenský kontext. Približuje spoločensko-politické pomery v Československu v druhej polovici
80. rokov aj perzekúcie, ktorými komunistický režim prenasledoval katolícku cirkev. Osobitné panely sú
venované aktivitám zahraničných Slovákov či pôsobeniu tajnej cirkvi ako hlavnej súčasti disentu na
Slovensku. Pozornosť je venovaná aj osobnostiam, ktoré Sviečkovú manifestáciu pripravovali, ale
návštevník sa môže zoznámiť i s tvárami predstaviteľov komunistického režimu, ktorí sa podieľali na
potlačení manifestácie. Výstava bude v priestoroch na prízemí Univerzity Komenského vystavená do
konca apríla 2018. Zdroj - upn.gov.sk
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180328025
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

509. Alojz Hlina sa kvôli kotlebovcom takmer tiež nezúčastnil
spomienkového podujatia k výročiu Sviečkovej manifestácie: "Mám
problém"
(28.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Miroslava Siváková)

Bratislava 28. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Miroslava Siváková)
Spomienkové podujatia k 30. výročiu sviečkovej manifestácie, ktoré sa uskutočnili cez víkend v
Bratislave mali nakoniec dosť kontroverzný záver, o ktorý sa postaral hlavne prezident Andrej Kiska, keď

stránka č. 712

na poslednú chvíľu odmietol účasť na spomienkovom koncerte s odvolaním sa na to, že na podujatie
príde aj dvojice lídrov strany ĽSNS. Organizátori pozvali zástupcov všetkých parlamentných strán a
vyhlásili, že im nešlo o žiadne spolitizovanie. K situácii sa vyjhadril aj šéf neparlamentného KDH, Alojz
Hlina, ktorý sa akcie zúčastnil, no podotkol, že ak by vedel, že sa tam má stretnúť s Mariánom Kotlebom,
účasť by odmietol.
Na snímke novozvolený predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina
"Uctiť si 30. výročie sviečkovej manifestácie som považoval za mimoriadne dôležité," uviedol Hlina
s tým, že si váži organizátorov, ktorí stáli za všetkými sprievodnými akciami od piatka až do nedele.
Sám Hlina absoloval celý nedeľný program. "Ráno sme boli s manželkou na omši v Dóme svätého
Martina, na ktorej som si vypočul mimoriadne hodnotnú homíliu arcibiskupa Zvolenského. Zúčastnil som
sa konferencie v Primaciálnom paláci a po nej sme kládli spolu s kolegami veniec pri pamätníku
sviečkovej manifestácie na Námestí E. Suchoňa. Dostali sme spolu s manželkou pozvánku aj na
slávnostný koncert v Redute so začiatkom o 19.00 hodine," oznámil.
Hlina uviedol, že ak sa dozvedel, že účastníkom má byť aj Marián Kotleba, respektíve ľudia z ĽSNS,
začal zvažovať svoju účasť. "Keď mi však ústredná tajomníčka tesne pred začiatkom koncertu potvrdila,
že na podujatí M. Kotleba nie je, rozhodli sme sa koncertu zúčastniť," odôvodňuje rozhodnutie šéf
Kresťanských demokratov.
"Mám úctu a rešpekt k dielu, k službe, k poslaniu organizátorov podujatia. Obrovskú úctu. Mám však
aj problém. Ja osobne mám naozaj problém byť hosťom na podujatí, na ktorom je pozvaným hosťom aj
M. Kotleba. Poprosil som náš sekretariát, aby v budúcnosti potvrdzoval moju účasť iba na takých
podujatiach, na ktoré nebudú prizývaní predstavitelia ĽSNS. Mám na to mimoriadne silné dôvody,"
uviedol Hlina.
https://www.hlavnespravy.sk/alojz-hlina-sa-kvoli-kotlebovcom-takmer-tiez-nezucastnil-spomienkovemu-po
dujatiu-k-vyrociu-svieckovej-manifestacie-mam-problem/1356050
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

510. Banáš ku kauze Skripaľ: Ak vláda dokáže odolať tlaku vlastného
prezidenta, bude to okamih, kedy si nás slušný svet a najmä slušní
Američania konečne začnú vážiť
(28.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:TASR-Daniel Veselský)

Bratislava 28. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Daniel Veselský)
Bývalý politik, diplomat a spisovateľ Jozef Banáš na svojom blogu pravidelne komentuje spoločenské
dianie. V prípade britsko-ruskej diplomatickej roztržky ohľadne pokusu o vraždu agenta Skripaľa zastáva
zdržanlivý názor na vyhosťenie ruských diplomatov, nakoľko dôkazy o ruskej vine sa dodnes
nepreukázali
Na snímke Jozef Banáš Foto: Daniel Veselský
"Po dlhom čase som zažil maličký okamih nášho štátneho sebavedomia. Bolo to vo chvíli, keď
poslanec Fico a predseda NR Danko v mene koaličnej rady oznámili, že sa k odvolávaniu ruských
diplomatov nepridáme. Páni, tlieskam vám," vyjadril uznanie Banáš, mysliac si, že rozhodnutie odmietnuť
pridať sa ku konšpirátorom vojde do histórie. "Ak vláda dokáže odolať tlaku vlastného prezidenta, bude to
okamih, kedy si nás slušný svet a najmä slušní Američania konečne začnú vážiť," doplnil.
Má však určité výhrady: "Len ste to, páni, zle odôvodnili - vraj potrebujeme Rusko. Politicky to sedí,
ale morálne nie. To, čo potrebujeme predovšetkým, a nielen my, je pravda. Aby teda bolo
jasné - neobhajujem Rusko, ale pravdu," zdôraznil.
V prípade začatých pretekov vo vyhosťovaní ruských diplomatov sa podľa neho obnažil šokujúci fakt.
"Všetci pretekajúci na čele so štartérom súťaže - Veľkou Britániou, otvorene hovoria, že na zavraždenie
bývalého ruského špióna Ruskom nie sú dôkazy, a napriek tomu vyhosťujú." Rovnako ako nie sú dôkazy
na zastrelenie stovky ľudí na Majdane, a bez mihnutia oka tieto vraždy prisúdili promoskovskému
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Janukovičovi. A rovnako nie sú dôkazy, že malajzijské lietadlo zostrelilo v júli 2014 Rusko, "a predsa
pretekári v rusofóbii okamžite ukázali prst na Moskvu."
"Príznačné je, že do prvých radov bojovníkov za konšpiráciu, pretože označenie Ruska ako vraha
Skripaľa bez dôkazov, je konšpirácia ako vyšitá, sa stavajú naši úžasní "antikonšpirátori". Konšpirácia je
totiž tvrdenie bez dôkazov. Je to niečo čo slušný človek označí za podvod." Stupňovanie protiruskej
hystérie niektorými novinármi a politikmi má podľa Banáša jasný cieľ - diskreditovať Rusko pred
Majstrovstvami sveta vo futbale, aby ich potom mohli v mene lži bojkotovať. "Propagačný dosah MS vo
futbale je mnohonásobne účinnejší ako olympijských hier. Mediálna a politická príprava v čase mieru, sa
rovná príprave delostreleckej v čase vojny. Po nej už nasleduje ostrý útok hlavných síl. Bodaj by som sa
mýlil..."
Slováci sa nikdy nevzdávajú
"Sú to práve Američania, ktorí majú od čias Washingtona, Jeffersona, Madisona či neskôr Lincolna,
averziu voči lži a voči tým, ktorí ju šíria. A naopak, vážia si tých, ktorí proti lži bojujú. Majú v úcte tých,
ktorí si trúfnu povedať svoj názor. V Amerike si so sarkazmom rozprávajú vtip ako prezident Trump vraví
svojim európskym partnerom: "Ak budem chcieť vedieť vašu mienku, tak vám ju poviem!" (Obávam sa, že
v podobnom postavení je však aj sám Trump voči svojim mienkotvorcom)."
"Prečo som presvedčený, že si nás Američania budú po tomto rozhodnutí vážiť? Mám s nimi osobnú
skúsenosť. V rozhodujúcom okamihu ma podržali, keď som sa na jeseň 2004 stal viceprezidentom
Parlamentného zhromaždenia NATO. (Postupne, najmä od odhalenia lži o zbraniach hromadného
ničenia v Iraku som názor na túto organizáciu zmenil a ako jediný z vtedajších slovenských poslancov
som sa za inváziu do Iraku ospravedlnil.)," pripomenul Banáš.
Po tom, ako ho skupina poslancov navrhla za kandidáta na funkciu viceprezidenta, prešiel
previerkovými pohovormi a stal sa finalistom na tajnú voľbu spolu s britským lordom P.V. "V očakávaní
jasného víťazstva v súboji so slovenským "niktošom" si tento muž priviezol do Benátok, kde sa voľba
konala, aj manželku. Večer - deň pred voľbou začal tušiť, že to nebude mať ľahké a tak na recepcii prišiel
za mnou a rázne ma vyzval: "Jozef, you should give up!" (Jozef, vzdaj to!)."
"Na jeho smolu boli svedkami tejto neokrôchanej výzvy dvaja americkí kongresmani. Vážili si ma, patril
som spolu s Francúzmi Pierrom Lelloucheom (neskôr minister zahraničného obchodu), Loicom
Bouvardom (bývalý prezident PZ NATO), Holanďanom Bertom Koendersom (neskôr minister
zahraničných vecí), Nemcom Markusom Meckelom (šéf zahraničného výboru Bundestagu) k tým
niekoľkým, ktorí si dovolili občas povedať svoj názor. Keď ma lord P.V. hrubo vyzval, vošiel do mňa vzdor
mojich kysuckých predkov a tvrdo som mu odvetil: "Slovaks never give up!" (Slováci sa nikdy nevzdávajú)
Američania sa s prekvapením na neho pozreli a zodvihli smerom ku mne palce. Potom odišli. Na druhý
deň predpoludním som sa dozvedel, že lord si zbalil veci a z Benátok po pohovore s Američanmi odletel.
Táto informácia sa rozšírila a tak som večer narýchlo vytiahnutého rumunského protikandidáta v tajnej
voľbe doslova rozdrvil.
Slušní Američania majú radi sebavedomých ľudí
Niekdajší senátor Nebrasky a prezident PZ NATO Douglas Bereuther odsúdil americkú vojnu v Iraku
napriek nevôli svojich kolegov. Dôvod mal prostý - americká vojna v Iraku bola založená na konšpirácii.
To, čo v súvislosti s vyhosťovaním ruských diplomatov vyvádzajú niektorí konšpirátori im síce politicky
vyhovuje, ale ľudsky nimi pohŕdajú. Dôkazom toho, že ani zvyčajným európskym poskokom sa do
britsko-americkej neslušnej hry veľmi nechce, sú počty vyhostených diplomatov. V diplomacii je totiž
niekedy viac zaujímavé to, čo sa nekoná, ako to, čo sa koná. "Nezvyčajne nízke počty vyhostených
Rusov v jednotlivých krajinách (okrem prihorlivých USA, Británie a Ukrajiny) sú jasným dôkazom nevôle
európskych lídrov."
Pokiaľ Nemecko, kde sú stovky ruských diplomatov, vyhostilo iba štyroch, je to prejav vzdoru. "Podľa
nemeckého "kľúča", keď osemdesiattri miliónová krajina vyhostila štyroch, päť celých tri miliónové
Slovensko by malo vyhostiť 0,255 diplomata. 0,255 sa zaokrúhľuje k nule, takže sme dodržali nemecký
kľúč!"
"Čo je na odpore proti rozhodnutiu nevyhosťovať najúžasnejšie, je odhalenie pravej tváre slovenských
"antikonšpirátorov". Pokiaľ im ide o presadenie ich záujmov, hodí sa im aj jasná lož a konšpirácia, pretože
šírenie nepotvrdených informácií typu že Rusi manipulovali voľby v Taliansku, či referendum v Katalánsku
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sú jasnými konšpiráciami."
Banáš si myslí, že je škandalózne, že sa u nás nájdu ľudia vyzývajú k solidarite s klamármi. "Pokiaľ si
dobre pamätám, v novembri 1989 sme na námestiach štrngali za slobodu a nie za výmenu diktátu
sovietskeho diktátom americko-nemecko-bruselským. Je dobré, že si november 1989 a jeho zmysel
trvalo pripomíname. Je dobre, že si prezident pripomenul sviečkovú manifestáciu, ktorá bola bojom za
pravdu. Držím prezidentovi palce v jeho boji za pravdu a chcem veriť, že rozozná rozdiel medzi pravdou a
konšpiráciou."
"Rovnako si vrúcne želám, aby bol predseda Smeru nekompromisný voči lži a podvodu nielen smerom
k Bruselu, ale aj k vlastným. Lož je najhoršia pracovná metóda v politike, ktorá je, žiaľ, súčasťou života.
Vždy sa jej iniciátorom vráti. Základný zákon našej existencie: "Čo zaseješ - to budeš žať!" platí
bezpodmienečne pre všetkých. Tento zákon sa, na rozdiel od tých pozemských, obísť nedá.
Písmo hovorí jasne: "Neodídeš odtiaľto, kým nezaplatíš do posledného haliera!" "Kto má uši, nech
počuje, pretože som za slušné Slovensko," uviedol v závere Jozef Banáš.
https://www.hlavnespravy.sk/banas-ku-kauze-skripal-ak-vlada-dokaze-odolat-tlaku-vlastneho-prezidentabude-okamih-kedy-si-nas-slusny-svet-najma-slusni-americania-konecne-zacnu-vazit/1355652
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

511. Palko: Problém nie je v politických nomináciách, ale skôr v tom, že
väčšina ľudí vstupuje do politiky, aby zbohatla
(28.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Z domova, , s. -; HSP/Foto:Screenshot HN)

Bratislava 28. marca 2018 (HSP/Foto:Screenshot HN)
Niekdajší minister vnútra Vladimír Palko komentoval súčasnú situáciu vo vedení polície. V rozhovore
pre Hospodárske noviny povedal, že snahy o odpolitizovanie polície a inšpekcie ministerstva vnútra sú
podľa neho nezmyselné, pretože politici ako napríklad minister vnútra sú tu práve na to, aby o veciach
rozhodovali a niesli za to zodpovednosť. Uviedol že je normálne, ak si minister nominuje svojho šéfa
polície. Palko skôr apeluje na to, aby ľudia vo voľbách dávali hlas takým politikom, ktorí nebažia po moci
a majetku, ale takým, ktorí sú schopní efektívne riadiť štát.
Na snímke Vladimír Palko
"Problém je, aby sa konečne politici správali poctivo. Aby to nebolo tak, že človek, ktorý pred 10-15
rokmi bol ničím, vďaka šikovnosti a schopnostiam sa dostal do vysokej politickej funkcie, a potom si zrazu
namýšľa, že musí skončiť ako supermilionár a nevie si predstaviť, že by žil niekde inde, ako v luxusnej
vile alebo v luxusnom byte v centre mesta," reagoval Palko na súčasnú nedôveru ľudí v politikov. Doodal,
že pokiaľ ľudia budú voliť takýchto politikov, ktorí sú presvedčení o tom, že majú skončiť ako boháči, tak
sa niet čomu čudovať, že prichádzajú takéto krízy. "Ja sa môžem len usmievať, keď sa na to pozerám zo
svojho petržalského bytu, v ktorom bývam 35 rokov. Ľudia volia a voliť to je zodpovednosť," hovorí vo
videorozhovore bývalý šéf rezortu vnútra.
Súčasný prezident policajného zboru Tibor Gašpar sa podľa neho ocitol pod verejným tlakom. "Je tu
tlak, aby došlo k zmene na čele policajného zboru. Menovanie alebo odvolanie policajného prezident je
rozhodnutie, ktoré je politické. Momentálne o tom podľa zákona rozhoduje minister. Minister je politik a
robí rozhodnutia, ktoré sú politické. Teraz je najdôležitejšie, aby sa obnovila dôveryhodnosť policajného
zboru, ktorá je otrasená, uviedol Palko a podotkol, že Gašpar nie pod tlakom ani tak kvôli práci polície,
ale najmä pre politickú situáciu. "Ak by však nový minister vymenil policajného prezidenta, teda urobil to
politické rozhodnutie, tak situácia by sa trošku upokojila a odrazilo by sa to priaznivo na dôveryhodnosti
policajného zboru," dodal a povedal, že to možno nie je príliš spravodlivé voči osobe Tibora Gašpara.
Palko kritizoval najmä prepojenia významných predstaviteľov polície s podnikateľmi s pochybnou
povesťou. "V médiách sme čítali informácie o prepojeniach významného príslušníka policajného zboru,
prepojenie manželky na významného a dosť pochybného podnikateľa, ktorého meno sa objavuje v
kriminálnych spisoch, ktoré vedie kriminálna polícia. Podnikateľ síce nie je trestne stíhaný, ale to
neznamená, že je to v poriadku." Palko si mysli, že takéto prípady by sa nemali objavovať, a práve to je
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príčinou nízkej dôveryhodnosti polície. "Niekto, kto má zodpovednosť za policajný zbor, mal zasiahnuť a
dohovoriť, že takto to nemôže fungovať, pretože to nakoniec celé skončí pri tom, že ľudia prestanú veriť
polícii, a to sa stalo," pokračoval.
Návrh nového spôsobu menovania šéfa polície, ktorého má odobriť až parlamentný výbor, nevidí ako
najšťastnejšie riešenie. "Nerozumiem prínosu takejto zmeny. Doteraz to bolo vždy tak, že minister
menoval a odvolával. A potom sa nemohol na nikoho vyhovárať, pretože on bol zodpovedný za to, že
policajný prezident alebo šéf inšpekcie je na tom mieste."
Palko 19. marca hovoril v rádiu Lumen o súčasnej politickej situácii. V relácii Zaostrené s redaktorom
Jaroslavom Daniškom povedal, že dianie na Slvoensku v poslednom mesiaci je veľmi prekvapivé. "Nikto
nečakal, že v priebehu týždňov budeme mať odvolaného ministra vnútra a nakoniec aj premiéra."
Dodal, že vzopätie ľudí proti vláde Smeru je vlastne protestom proti korupcií. Povedal, že strany, ktoré
dlho vládli na Slovensku a boli pri moci, HZDS, SDKÚ a Smer boli presiaknuté korupciou. Prvé dve strany
dôsledkom toho aj zanikli a to pravdepodobne čaká aj Smer, ktorý stráca podporu. "Ľudia na námestiach
volali po slušnosti, no nie je to len o tom, že jedni sú dobrí a druhí zlí, ale je to o dosť zložitejšie."
Cez víkend na Facebooku dodal, že Andrej Kiska zrušil účasť na koncerte k 30, výročiu Sviečkovej
manifestácie kvôli tomu, že Konferencia biskupov Slovenska pozvala medzi stovkami hostí aj dvoch
poslancov ĽSNS. Prezidentský palác označil toto pozvanie za nešťastné. "Andrej Kiska takto prešiel od
kritiky Kotlebu ku kritike KBS," uviedol Palko. "Každý, kto pozornejšie sleduje politiku, vidí, že názor
prezidenta na Mariána Kotlebu sa v zásade nelíši od názoru predstaviteľov katolíckej cirkvi na Kotlebu. A
cirkev tiež dala viackrát najavo tento svoj názor. Mieru dávania najavo tohto názoru si však má každý
určovať sám. Nemal by ho pre všetkých ostatných určovať pán prezident."
https://www.hlavnespravy.sk/palko-problem-nie-je-v-politickych-nominaciach-ale-skor-v-tom-ze-vacsina-lu
di-vstupuje-politiky-aby-zbohatla/1355764
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

512. Kotlebovec Uhrík: Situácia po voľbách môže byť taká, že bez ĽSNS
nebude možné zostaviť vládu
(29.03.2018; www.parlamentnelisty.sk; Aréna, 00:00, s. -; Ondrej Šprlák)

ROZHOVOR "Jediné východisko sú predčasné voľby, nech ľudia opäť rozdajú karty, pričom my sme
presvedčení, že by sme si polepšili a že by sme získali možnosť ovplyvňovať reálne dianie na
Slovensku," hovorí pre PL.sk podpredseda strany ĽSNS Milan Uhrík. Kto by však s nimi išiel do vlády a
ako chcú bojovať s nálepkou fašistov a extrémistov?
Foto: TASR
Popis: Milan Uhrík
Za vyslovenie dôvery novej vlády Petra Pellegriniho hlasovalo v pondelok 81 poslancov NR SR.
Poslanci ĽSNS hlasovali proti. Očakávali ste predčasné voľby?
Chceli sme predčasné voľby, ale neočakávali sme ich. Predčasné voľby by však boli najférovejšie a
jediné správne riešenie tejto komplikovanej spoločenskej situácie, pretože zloženie koalície už
nezodpovedá tomu, čo si zvolili voliči v roku 2016. Chceli sme predčasné voľby, ale na druhej strane
poznáme slovenskú realitu a teda sme predpokladali, že nebudú, lebo to, čo spája vládne strany, sú
peniaze. Nie sú to žiadne hodnoty, programové vyhlásenie či nejaká ideológia. Sú to peniaze na
jednotlivých vládnych rezortoch a preto sme boli presvedčení, že pokiaľ budú v hre peniaze a
rozhodovanie o eurofondoch, tak sa vláda nerozpadne a budú sa držať zubami-nechtami.
Poslanec Ľuboš Blaha však pre PL.sk hovoril, že koalíciu držia pokope spoločné hodnoty, lebo na
jednej strane je vláda, ktorá je proeurópska, ktorá má silný sociálny rozmer a ktorá dokáže garantovať
isté civilizačné hodnoty, a na druhej strane opozícia krajne pravicových strán, ktorá nepredstavuje
alternatívu. O tom, že opozícia nie je alternatívou, lebo by priniesla na Slovensko chaos, hovoria
opakovane aj vládni predstavitelia.
Z nášho pohľadu je smiešny argument, že koalíciu spájajú nejaké hodnoty. Minimálne Most-Híd sa
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ukázal, že je stranou, ktorá nemá žiadne zásady, program či charakter, lebo už dvakrát zradil svojich
voličov. Prvýkrát, keď mali po Slovensku pred voľbami bilbordy, či si ľudia vedia predstaviť vládu bez
Smeru, pretože Most-Híd si takú vládu vie predstaviť a krátko po voľbách boli spolu so Smerom v koalícii.
To bola prvá zrada a druhá zrada bola, keď Béla Bugár vyhlasoval, že chce predčasné voľby a že má na
to aj mandát od republikovej rady, pričom následne sa rozhodol uprednostniť súčasnú koalíciu. Pre nich
je predsa len istý vrabec v hrsti ako holub na streche.
Čo sa týka argumentu, že opozícia nie je alternatíva, tak je pravdou, že momentálne opozičné strany,
najmä SaS a OĽaNO, určite nepredstavujú alternatívu voči súčasnej moci. Práve naopak. My si myslíme,
že keby sa tieto dve strany podieľali na vládnutí, tak by ešte viac rozvrátili Slovensko a úplne predali
západným korporáciám. Zo Slovenska by tým pádom neostalo prakticky nič. Jediné východisko sú
predčasné voľby, nech ľudia opäť rozdajú karty, pričom my sme presvedčení, že by sme si polepšili a že
by sme získali možnosť ovplyvňovať reálne dianie na Slovensku.
Myslíte si, že by ste skončili vo vláde?
Ťažko povedať. Záviselo by to od výsledku volieb, ale určite by sme získali viac poslancov v NR SR a
tým by aj váha nášho hlasu a vplyvu na verejné dianie určite stúpla.
Do koalície s vami však nikto nechce ísť. Vyhraňujú sa voči vám všetky parlamentné strany a aj
mimoparlamentné, ktorých percentá sa v prieskumoch pohybujú okolo päť percent.
To sú reči, ktoré rozprávajú teraz pred voľbami a je to ich vizitka ako si chcú nahnať voličov.
Samozrejme, aj my máme výhrady voči mnohým politickým stranám, ale uvedomujeme si realitu, ktorá
nastane po voľbách, že budú rozdané karty tak, že iná možnosť nebude, tak budeme musieť aj my
rozmýšľať, či ísť do koalície, alebo ostať v opozícii. Situácia po voľbách môže byť taká, že bez ĽSNS
nebude možné zostaviť vládu.
Voči ĽSNS sa okrem politikov z parlamentu vyhraňuje aj prezident Andrej Kiska. V nedeľu zrušil účasť
na koncerte pri spomienke na Sviečkovú manifestáciu, pretože Konferencia biskupov Slovenska vás
pozvala tiež. Dokonca podobné gesto spravili aj niektorí politici, napríklad Martin Poliačik. Čo si o tom
myslíte?
Odmietnutie prezidenta prísť na spomínaný koncert je jeho vizitka, pretože celá spomienková slávnosť
bola zameraná proti totalitným režimom, extrémizmu, fašizmu, nacizmu a komunizmu. To, že odmietol
prísť, svedčí o tom, že jeho reči o porozumení a tolerancii sú prázdne reči, lebo on sám nie je ochotný
tolerovať nikoho iného okrem ľudí zo svojho názorového spektra. Dokonca nie je ochotný tolerovať ani
legitímne zvolených poslancov Národnej rady SR, čiže tým sa veľmi pekne vyfarbil, ako to s tou
toleranciou myslí.
Na druhej strane musím povedať, že na koncerte pri spomienke na Sviečkovú manifestáciu ani
prezident, ani politici, ktorí odmietli prísť, vôbec nechýbali. Bol to pekný koncert, pričom tam boli
spomínané konzervatívne hodnoty a tak by sa tam liberáli vôbec nehodili.
Hlavný argument však je, že koncert bol proti extrémizmu a vy symbolizujete svojimi výrokmi a
hodnotami práve extrémizmus a fašizmus. Konkrétne, obhajujete Jozefa Tisa a slovenský štát.
Ctíme si prvú slovenskú štátnosť z národného pohľadu tým, že to bol prvý samostatný štátny útvar
Slovákov. To však neznamená, že sa hlásime k fašizmu alebo k nacizmu. Je to podobné ako tí, ktorí
teraz schvaľujú demokraciu, by boli automaticky niekým obvinení, že schvaľovali aj tisíce popráv, ktoré sa
udiali počas revolúcie, ktoré sa udiali počas nej, keď nastupovala demokracia. To sa nedá spájať. My si
vážime iba istú časť histórie z istého pohľadu, ale to neznamená, že schvaľujeme všetko negatívne, čo sa
v tom čase dialo. Ak to liberálni politici nechcú pochopiť, tak to svedčí o ich schopnosti vnímať s
porozumením.
Mariana Kotlebu a niektorých členov vašej strany však trestne stíhajú, napríklad aj z trestného činu
prejavu sympatií k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu práv a slobôd.
Ak je niekto trestne stíhaný, tak to hneď neznamená, že je vinný. Trestne stíhaní boli aj ľudia, ktorí sa
podieľali na revolúcii v roku 1989. Je to prirodzená vlastnosť každého politického systému, že keď je
skorumpovaný a prehnitý, tak sa snaží silou-mocou potláčať odporovateľov, ktorí ho chcú zmeniť k
lepšiemu. Je teda prirodzené, že sú proti nám perzekúcie, hoci rešpektujeme demokraciu a aj názory
iných demokratických strán, pričom sme ochotní hlasovať aj za ich návrhy v parlamente. Politický
extrémizmus nie je ani tak z našej strany ako skôr zo strany súčasného systému, ktorý bráni svoju
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skostnatenosť a prehnitosť.
Spomínate, že hlasujete za návrhy aj iných politických strán. Často hlasujete za koaličné návrhy. Igor
Matovič pred pár týždňami počas toho, keď sa rozhodovalo o budúcnosti vlády, hovoril, že Marian
Kotleba rokoval práve s Robertom Ficom, aby ste ich prípadne podporili, ak odíde Most-Híd z vlády. Vy
ste to dementovali a aj úrad vlády. Nie je to však tak, že bez vetra sa ani lístok nepohne?
V tomto prípade bol vietor iba v Matovičovej hlave, pretože my sme sa s Ficom a ani s inými
predstaviteľmi Smeru nestretli, aby sme rokovali o možnej podpore. Je to absolútny nezmysel. Keď sme
nastúpili do parlamentu, tak všetci hovorilo o Matovičovi, že nie je v poriadku, mysleli sme si, že sú to iba
reči, ale po dvoch rokoch v parlamente to môžeme potvrdiť. Matovič si polovicu tlačoviek vymýšľa a
zakladá ich na neopodstatnených obvineniach, pričom to bulvárne médiá preberajú a prezentujú ako fakt,
ale keď sa ukáže, že to tak nebolo, už o tom nenapíšu. Na takýchto škandalóznych správach, ktoré sú vo
väčšine prípadov výmysly, Matovič funguje.
My sme sa s Robertom Ficom nestretli. V ten deň, keď to Matovič tvrdil, sme boli celý čas v
parlamente a písali sme trestné oznámenie, zhodou okolností na Igora Matoviča, za výrok: "Míľnik, ktorý
sme dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice by, predpokladám, mohol konečne spôsobiť aj
návrat k svedomiu pri poslancoch Smeru."
Pred pár dňami ste predstavili nové logo ĽSNS. Prečo?
Mnohí ľudia si rovnoramenný dvojkríž, ktorý sme mali v pôvodnom logu, spájali s fašizmom či
nacizmom, pričom to nie je pravda. Vieme to aj historicky vydokladovať, ale, žiaľ, nemáme takú mediálnu
silu, aby sme o tom presvedčili všetkých ľudí na Slovensku. Rovnoramenný dvojkríž sme teda nahradili
cyrilo-metodským dvojkrížom, aký je aj v znaku Slovenskej republiky.
Myslíte si, že to pomôže a už vás nebudú spájať s fašizmom?
Spravili sme to ako gesto, aby sme neboli spájaní s negatívnymi javmi z histórie. To ale neznamená,
že sme zanevreli na našu slovenskú históriu a štátnosť. Ak naše vyhranenie sa voči fašizmu týmto
gestom nebude niekto tolerovať a napriek tomu nás bude spájať s týmito -izmami, tak to svedčí o tom, že
je jedno, čo spravíme, stále nás budú škatuľkovať.
Ak sa ešte vrátime k súčasnej politickej situácii na Slovensku, tak očakávate, že vydrží súčasná
koalícia zvyšné dva roky?
Myslím si, že áno, aj keď je to ťažké predpovedať, lebo v prípade, ak Brusel pozastaví eurofondy pre
Slovensko z dôvodu rozkrádania, tak to lepidlo, ktoré spája súčasné vládne strany, by sa veľmi rýchlo
roztopilo. Ak sa toto nestane, tak si myslím, že súčasná koalícia dovládne. Samozrejme to bude pre
Slovensko zlá správa a, bohužiaľ, ani protestujúci ľudia na námestiach nedosiahnu nič, lebo sa vymenili
iba dievčatá v bordeli, ako povedal Fico, ale bodrel pokračuje ďalej.
Čo by ste chceli ešte presadiť, ak ešte vydrží vláda až do riadnych volieb v roku 2020?
Máme asi dvadsať návrhov zákonov, ktoré by sme chceli presadiť a ktoré máme rozpracované. Chceli
by sme ich postupne predstavovať ľuďom na Slovensku, aby videli, akým hodnotovým smerom sa
uberáme a že nie sme žiadni extrémisti, ale že chceme presadiť iba spravodlivý štát. Zároveň chceme
ukázať ľuďom, že tu je ešte nádej na pozitívnu zmenu.
autor: Ondrej Šprlák
-END
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kotlebovec-Uhrik-Situacia-po-volbach-moze-byt-taka-ze-be
z-LSNS-nebude-mozne-zostavit-vladu-299204
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

513. Bol som na konferencii o sviečkovej manifestácii.
(29.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Pavel Pospíšil)

V nedeľu som sa zúčastnil na Oslave (30. výročia) a na koncerte v Redute. Boli to dve nezávislé
akcie. Na konferencii o sviečkovej pod názvom SPOLU ZA SLOBODU (konala sa v zrkadlo
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Bol som na konferencii o sviečkovej manifestácii.
V nedeľu som sa zúčastnil na Oslave (30. výročia) a na koncerte v Redute.
Boli to dve nezávislé akcie. Na konferencii o sviečkovej pod názvom SPOLU ZA SLOBODU (konala
sa v zrkadlovej sieni radnice) sa zúčastnil aj prezident Kiska a bývalý prezident Spolkovej republiky
Nemecko Joachim Gauck a ďalšie významné osobnosti. Na prvom mieste by som spomenul Františka
Mikloška, (jeden z organizátorov spolu s Juklom, Krčmérym, ale aj ďalšími aktivistami tzv. tajnej cirkvi na
Slovensku). Prítomní boliaj pán Figeľ, osobitný vyslannec EU pre náboženské slobody vo svete, Mathias
Barner, riaditeľ nadácie konráda Adenauera v Bratislave, ako aj riaditeľ nadácie Antona Srholca a
nadácie Nenápadní hrdinovia Mgr František Neupauer (hlavný organizátor celej akcie).
Zároveň bola organizovaná panelová diskusia pod názvom: Ako zachádzame s našou slobodou. V
tejto na otázky moderátora (Pavol Demeš, European Endowment for Demokracy, Bratislava)
odpovedali:Miriam Lexman, riaditeľka pobočky Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli,
Maroš Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, (nedávno vyznamenaný prezidentom Kiskom), Juraj Šeliga,
Iniciatíva Pamätaj (a jeden z organizátorov nedávnych protestných manifestácií Za slušné Slovensko),
Dominika Semeňáková, Nenápadní hrdinovia.
V príhovoroch aktéri, (prezident Kiska, prezident Gauck, p. Figeľ, Mikloško, Fr. Neupauer) zdôraznili,
že účastníci napriek intenzívnej protiofenzíve vtedajšej komunistickej vlády a vládnych zložiek, ako aj
priamymi demonštráciami moci (prechádzaniu obrnených policajných transportérov a zdôrazňovaniu, že
policajti budú mať aj ostré náboje)nezaváhali a prišli. Do proti ofenzívy sa zapojili aj niektorí predstavitelia
prorežimových kňazov (z Pacem in terris). Účastníci prekonali strach a prejavili odvahu. Zotrvali v
modlitbách so zapálenými sviečkami plánovaných na 30 minút, aj napriek násilným akciám polície, ktoré
prerástli až k použitiu striekačiek s tlakovou vodou a bitke účastníkov policajtmi. Vyše 130 účastníkov
polícia zatkla a predviedla do centrály čo u niektorých malo aj existenčné následky (v práci v rôznych
zamestnaniach).
Na inom mieste František Mikloško uviedol (Kat. noviny z 25.3.2018), že pri manifestácii okrem snahy
za ustanovenie nových biskupov v súlade s Rímom, išlo aj o ľudské práva.
Sviečková manifestácia bola mocným impulzom, ktorá uviedla do zmätku "mocných" takým
spôsobom, že o rok sa systém rozpadol. Je pozoruhodné, že impulzom k manifestácii bola aj vražda
katolíckeho kňaza Štefana Poláka, hoci organizátori sa túto skutočnosť rozhodli verejne nepropagovať.
Je zaujímavé, že táto aj iné vraždy kňazov neboli doteraz vyšetrené ani objasnené. (Možno aj v kontexte
s touto skutočnosťou treba hľadať súvis so súčasnosťou). Na mňa veľmi zapôsobilo, keď pri odchode z
miestnosti sa pán Gauck objal s prítomným profesorom Krčmérym. Bolo to pre mňa také vonkajšie
ohodnotenie činnosti Krčméryho za všetku jeho činnosť u nás aj v zahraničí, v minulosti, aj teraz.
Koncert v Redute orgnizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Fórom kresťanských
inštitúcií. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu NR SR Andreja Danka. Samotný koncert bol
vynikajúci (podujatie moderoval veľmi citlivo herec Bučko). Účastný bol opäť aj Joachim Gauck (inak aj
významný - v našej terminológii - disident v bývalej NDR, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ obdoby nášho
Ústavy pamäti národa). Jeho prejav bol podľa mňa významný, aj preto uvediem niekoľko citácií z neho:
Dnes som tu u Vás aby som si spoločne s Vami pripomenul deň, kedy tisíce ľudí prekonali strach pred
utlačovateľmi, pretože ich túžba po slobode bola väčšia, ako tento strach.....Spomíname si na významnú
kapitolu slovenskej a európskej hostórie slobody..... pred 30 rokmi nás spájal protest proti
komunistickému režimu a túžba po slobode a demokracii. Dnes sa spájame proti akýmkoľvek pokusom
zničiť demokraciu a oživiť starý model nacionalizmu.
...skúsenosť, že z viery sa môže zrodiť sila vedúca k vyslobodeniu sa z tejto bezmocnosti. V NDR, tak
ako na Slovensku boli kresťanky a kresťania evanjelickej resp. katolíckej cirkvi, centrálnou časťou
verejného protestu. A napokon nás zjednotil ten neopísateľný pocit šťastia, že sme si vytúženú slobodu
skutočne vydobyli.
.......
Či a ako dobre funguje demokracia, to závisí aj od každého jednotlivca. Tu v Bratislave ste to v
uplynulých dňoch opäť zažili: keď tisíce ľudí vyjde do ulíc a volá "Chceme slušné Slovensko", tak toto
volanie neostane nevypočuté. A občania majú znovu túto skúsenosť: len ten, kto sa nezapojí, sa stane
ovládaným objektom. Avšak ten, kto prelomí mlčanie a žiada zmenu sa cíti byť zodpovedný, ten aj
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preberá zodpovednosť ako občan.
......
Prajem si tiež, aby v celej Európe dozneli sladké tóny populistov a namiesto toho sme sa nezdráhali
nachádzať - hoci v kontraverzných debatách - správne politické riešenie.
Na záver pobytu tohto veľkého muža Európy na Slovensku, ho prezident Kiska vyznamenal. (Pán
prezident Kiska, ďakujeme).
Pavel Pospíšil, dôchodca
https://pavelpospisil.blog.sme.sk/c/480815/bol-som-na-konferencii-o-svieckovej-manifestacii.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

514. Kto by tiež rád manipuloval prezidentom?
(29.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Elena Antalová)

Každý človek, skupina ľudí, ľudia určitého náboženského vyznania alebo národ, ktorý verí, že práve
on našiel tú správnu cestu, sa cíti nadradený tým, ktorí jeho názor nezdieľajú. Potom môže výrazne
manipulovať s ostatnými ľuďmi.
S celými spoločenstvami a národmi.
Vyžívajú sa v manipulácii tých, ktorí sa, bez rozmýšľania, dajú, ako to v knihe Tajomstvo ľudského
osudu napísal Richard Gordon, hravo spracovať.
Pán prezident Kiska odmietol návštevu koncertu, ktorý usporiadala Konferencia biskupov Slovenska
pri príležitosti spomienky na Veľký piatok 1988. Mnohí mu to, najmä v súčasnej napätej situácii, vyčítajú.
KBS sa rozhodla pozvať aj zástupcov parlamentných politických strán, aj zástupcov ĽSNS, Mariána
Kotlebu.a Milana Uhríka, a, ako povedal hovorca KBS Martin Kramara, "prezidenta pozvali, aby hovoril,
poslancov pozvali, aby počúvali". Prezident pozvanie neprijal, každý, kto chcel vedieť prečo, sa to z jeho
úst včas dozvedel. Poslanec Uhrík jeho postoj okomentoval slovami "Je pán prezident politický
extrémista"?
Sviečkovú manifestáciu v roku 1988, teda v čase, keď išlo aj o možné ďalekosiahle dôsledky pre jej
účastníkov, neorganizovali cirkevné štruktúry, naopak, od účasti na nej odrádzali. Sviečkovú
manifestáciu (s kropením, bitím a zatváraním zo strany vtedajšej polície) zorganizovali veriaci z Tajnej
cirkvi, ich priatelia a rodinní príslušníci. Nevedno, či sa na nej zúčastnili aj niektorí rodinní príslušníci
poslancov ĽSNS, ale faktom ostáva, že poslanec Kotleba roky viedol viaceré "akcie", ktoré glorifikovali
známe osoby odsúdeniahodného režimu štátu, z ktorého nechali vyviezť 60 tisíc vlastných občanov,
väčšinou rovno na smrť.
V čom je vlastne dnešný problém?
Nedá sa nemyslieť na isté súvislosti: A prečo v tomto prípade zásadovosť prezidenta Kisku prekáža?
Že by preto, že Slovenský štát vyvoláva aj v niektorých cirkevných kruhoch nostalgiu?
https://elenaantalova.blog.sme.sk/c/480704/kto-by-tiez-rad-manipuloval-prezidentom.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

515. Poslanec Fico sa stratil v prevrate (udalosti týždňa)
(29.03.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 14:34, s. -; Denník N)

Radičová, Štrasser, Bezák, Choleva a Korda vyberajú udalosť, prešľap i podcenený moment
uplynulého týždňa.
Iveta Radičová, bývalá premiérka
Udalosť týždňa
Poslanec Robert Fico musí útočiť a ukazovať prstom na vinníkov politickej krízy, inak by priznal
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vlastnú vinu a zlyhanie. Pokiaľ verí teórii prevratu, organizovaného zo zahraničia, tak úplne stratil kontakt
s realitou. Nerozumie nielen tomu, čo sa deje na Slovensku, ale podľa stanoviska k udalostiam v Británii
nerozumie ani Európe. Možné však je, že práveže vie veľmi dobre, kam dospela oligarchická moc a kam
priviedol Slovensko. Potom mu iné nezostáva, len šíriť konšpirácie a hovoriť o štátnom prevrate. Obe
možnosti sú zúfalo smutné a veľmi nebezpečné. S istotou platí, že žiadna zmena štýlu politiky sa nekoná,
a s istotou platí, že politika ponižovania oponentov vedie vždy k sebaponíženiu, a deštrukcia inštitúcií k
sebadeštrukcii.
Prešľap týždňa
V štandardnej demokracii je dôvodné podozrenie dôvodom na odvolanie politika. Na čo to pán Gál pri
štátnej tajomníčke čaká? Aj pán Drucker čaká - kým sa zorientuje. Len nech sa nezorientuje rovnakým
spôsobom ako napríklad pri obsadení riaditeľa Národného onkologického ústavu.
Podcenená udalosť
Všetky zistenia Jána Kuciaka a pokračovateľov sa potvrdzujú. Oblieva ma studený pot - o čom
všetkom novinári ešte nestihli urobiť reportáž. Panoptikum byrokratov a štátnych inštitúcií, ktoré sa zúfalo
snažia obhájiť svoje činy, svoje zlyhania a aj svoju existenciu.
Ján Štrasser, spisovateľ
Prešľap týždňa 1
Na rozdiel od novembra 1989 si Robert Fico marec 2018 všimol (bodaj by nie, keď ho vystrnadil z
premiérskeho kresla!) a označil ho za pokus o štátny prevrat. Tak ho to dojalo, že zabudol na svoju
boľševicko-kresťanskú zásadu "kto do teba kameňom, ty doňho dvoma", a za túto strašnú vec avizuje
"obrovský sociálny balík pre slovenskú verejnosť". Len ma zaujíma, ako od balíčka odoženie státisíce
ľudí, čo stáli na námestiach a skandovali: "Dosť bolo Smeru, dosť bolo Fica!"
Prešľap týždňa 2
Nový premiér Pellegrini požiadal parlament o dôveru svojej vláde na základe programového
vyhlásenia, ktoré vzniklo tou najprimitívnejšou metódou Ctrl C + Ctrl V. (Hja, expodpredseda vlády pre
informatiku sa nezaprie!) Za takúto "prácu" sa v akademickom prostredí vyhadzuje zo školy a odoberajú
sa diplomy. 81 poslancom NR SR tento podvod zjavne neprekážal.
Prešľap týždňa 3
Povolanie veľvyslanca na konzultácie v diplomatickej reči znamená: "No, no, no!" Vypovedanie
diplomatov je oveľa tvrdšia reakcia. To, že Slovensko nevypovedalo ani jediného ruského diplomata za
otrávenie Sergeja Skripaľa na území členského štátu NATO, hovorí jasne: Tavárišči, telom sme síce v
NATO a v Európskej únii, ale dušou v máťuške Moskve. Však, pán Fillegrini, však, pán Danko, však, pán
minister Lajčák? Raz darmo: diplom z MGIMO zaväzuje - neviditeľnými písmenami je na ňom napísané:
So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy inak.
Braňo Bezák, copywriter, hudobník
Udalosť týždňa
Tento týždeň ukázal, že zjavenie Ficorbána nebolo dočasným javom. Zdá sa, že ide o úplnú
metamorfózu. Po tretej ceste sa predseda Smeru dostal k sociálnej demokracii, teraz odbočil extrémne
doprava na Maďarsko a Poľsko a pokračuje k nacionalistickej iliberálnej demokracii. Trošku ma
upokojuje, že na tejto ceste je medzi stranami pomerne zápcha, takže to nemusí byť žiadna skratka späť
do vlády.
Prešľap týždňa
Slovenské špecifiká sú späť. Špecifikom slovenského spojenectva je to, že zaväzuje našich
spojencov, ale nie nás. V prípade konfliktu teda môžeme zaujať svojstojné stanovisko, bez zbytočného
tlaku zahraničia. Takže keď tajné služby našich spojencov ukazujú v prípade Skripaľ na Rusko, Fico s
Dankom môžu opakovať ruskú rétoriku o neznámom páchateľovi. SNS a Smeru to možno naženie nejaké
percentá a celá krajina bude mať z hanby kabát. Ale veď kedy tým dvom záležalo na Slovensku?
Citát týždňa
"Aj ja mám svoj podiel na tom, že v Tatrách trénuje Manchester United mládež."
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Andrej Danko, predseda parlamentu a SNS
Radovan Choleva, politický konzultant
Udalosť týždňa
Dobrou správou uplynulého týždňa sú, paradoxne, všetky kauzy, ktoré postupne presakujú na
verejnosť. Zistenia reportéra Andreja Bána o subvenčných podvodoch na východe Slovenska, výpovede
viacerých ľudí o braní úplatkov štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti ešte v pozícii sudkyne, či
zvláštne podnikateľské aktivity manželky šéfa protikorupčnej jednotky. Korupčné schémy sa začínajú
rozkrývať, ľudia naberajú odvahu a začínajú rozprávať, no a nová vláda, ak chce prežiť, musí začať
konať. Napriek všeobecnej skepse sa pomery na Slovensku za ostatný mesiac výrazne zmenili, a najmä
ešte len zmenia. Nikto si už nedovolí kradnúť v takom rozsahu a takým chrapúnskym spôsobom ako
doteraz, nikto si už nedovolí zametať všetky kauzy pod koberec s takou bohorovnosťou ako doteraz a
nikto nebude chcieť skončiť ako navždy bývalý premiér Robert Fico, čiže ako politik prepojiteľný s
talianskou (a inou) mafiou, ktorá pravdepodobne zavraždila novinára. Prichádza nová doba.
Podcenená udalosť
Ficom avizovaný "obrovský" sociálny balíček. Čaká nás najväčšie rozhadzovanie peňazí v dejinách
Slovenskej republiky. Bude to, ako keby ste si sadli do helikoptéry s miliardou eur a začali peniaze
vyhadzovať von na námestie - trafíte skoro každého. Dôchodcov, štátnych zamestnancov, mladé rodiny,
živnostníkov, či študentov. Takmer na každého príde a takmer všade pri tom bude zarastený Fico. Lenže
to, čo fungovalo doteraz, už v novej dobe fungovať nebude. Kým ľudia politikovi veria, odpustia mu aj
kauzy, ale keď mu raz veriť prestanú, nespapajú mu už ani jeho cukríky.
Mediálny prešľap
Opäť raz sa v tejto rubrike ocitá RTVS; vedenie tejto verejnoprávnej televízie "odporučilo" svojim
redaktorom nenosiť vo vysielaní odznaky #ALLFORJAN. Nech je skutočným autorom tohto chorého
nápadu ktokoľvek, nezaslúži si komentár, ale patrí mu hĺbkové psychiatrické vyšetrenie.
Citát týždňa
"Ten tlak verejnosti je dneska taký veľký a súčasťou vyšetrovacích procesov je taký veľký počet ľudí,
že dneska sa manipulovať dá... prakticky nedá, aby som bol úprimný."
Miroslav Číž, poslanec za Smer-SD
Eugen Korda, novinár, .týždeň
Udalosť týždňa
Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) vyhlásil, že im je ľúto, že prezident Kiska odmietol
účasť na slávnostnom koncerte k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie. Vraj aj evidentných fašistov tam
pozvali len preto, aby počúvali slová odsudzujúce fašizmus, komunizmus a nacionalizmus. To, že tam
prezident odmietol pre účasť poslancov ĽSNS ísť, považujem za dobrý odkaz verejnosti, ktorá si takto
môže urobiť lepší obraz o tom, aké hodnoty vrcholoví predstavitelia KBS vyznávajú a aké sú im proti srsti.
Podcenená udalosť
Prezident Andrej Kiska zjavne podcenil nového ministra vnútra Tomáša Druckera. Uveril mu, že rýchlo
prijme kroky, ktoré by viedli k pádu policajného prezidenta a tým aj k výmene mnohých skorumpovaných
policajtov na riadiacich pozíciách. Drucker teraz predvádza len to, čo dlhé roky predvádzal ako šéf
Slovenskej pošty a aj ako minister zdravotníctva - sladko sa usmieva, sladko reční a tvári sa ako
manažér. To je asi tak všetko, čo sa mu v jeho profesionálnom živote podarilo. Dnes kryje
skompromitovaných policajných funkcionárov a ženie nespokojných ľudí do ulíc. Prezident Kiska urobil
chybu, keď tomuto človekovi uveril, že dodrží slovo a urobí razantné a neodkladné zmeny na ministerstve
vnútra. Výsledkom tohto váhania vykonať nevyhnutné kroky je obnovenie protestov, ktoré organizátori
"Slušného Slovenska" zvolávajú už na budúci týždeň.
Prešľap týždňa
Reportéri a redaktori RTVS by nemali nosiť odznaky #AllForJan. Odporúčal im to ich nový šéf Vahram
Chuguryan. Tento človek sa vyznačuje hlavne tým, že celé roky poslušne slúžil a stále slúži rôznym
politikom a politickým stranám, a aj preto sa dostal na významnú pozíciu v spravodajstve RTVS. Dnes má
tú drzosť prikazovať, čo si môžu alebo nemôžu na hruď pripnúť jeho podriadení. To je zlá správa. Tou
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dobrou správou je to, že mnohí z nich sa nemienia tomuto idiotskému príkazu podriadiť. Uvidíme!
https://dennikn.sk/1080319/poslanec-fico-sa-stratil-v-prevrate-udalosti-tyzdna/?ref=list
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

516. Výstavu o Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 si môžete pozrieť na
UK
(29.03.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Bratislava 29. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
Udalosti aj aktérov Sviečkovej manifestácie 25. marca 1988 približuje študentom aj širokej verejnosti
výstava inštalovaná v priestoroch Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Vernisáž
výstavy sa uskutočnila v pondelok 26. marca 2018. Rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta
zdôraznil potrebu pripomínať odvahu a statočnosť ľudí, ktorí pred tridsiatimi rokmi išli do ulíc manifestovať
za náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv.
Výstavu o Sviečkovej manifestácii 25. marca 1988 si môžete pozrieť na UK
Predsedníčka Správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Andrea Kluknavská vo svojom príhovore
ocenila možnosť prezentovať výstavu o práve na akademickej pôde Univerzity Komenského, nakoľko
podľa nej "osloví študentov a pomôže im uvedomiť si, že bojovať za slobody a občiansku spoločnosť je
potrebné vždy a za každých podmienok, pretože slobody, ktoré dnes máme, neboli vždy
samozrejmosťou."
Pozvanie na otvorenie výstavy prijal aj organizátor Sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský. Vo
svojom príhovore pripomenul medzinárodný význam manifestácie ako udalosti, ktorou sa Slováci zapísali
do dejín protikomunistického odporu v strednej a východnej Európe. Pripomenul, že manifestácia bola
prvým otvoreným prejavov nesúhlasu s komunistickým režimom v bývalom Československu od roku 1969
a pripravila pôdu nasledujúcim verejným vystúpeniam, ktoré vyústili po pádu režimu v novembri 1989.
Výstava pozostáva zo šestnástich panelov s textami v slovenskom aj anglickom jazyku a bohatou
fotodokumentáciou. Ide o prvú výstavu, ktorá sa venuje problematike Sviečkovej manifestácie
komplexne. Zachytáva nielen priebeh manifestácie a neprimeraný zásah bezpečnostných síl, ale aj širší
dobovo-spoločenský kontext. Približuje spoločensko-politické pomery v Československu v druhej polovici
80. rokov aj perzekúcie, ktorými komunistický režim prenasledoval katolícku cirkev. Osobitné panely sú
venované aktivitám zahraničných Slovákov či pôsobeniu tajnej cirkvi ako hlavnej súčasti disentu na
Slovensku. Pozornosť je venovaná aj osobnostiam, ktoré Sviečkovú manifestáciu pripravovali, ale
návštevník sa môže zoznámiť i s tvárami predstaviteľov komunistického režimu, ktorí sa podieľali na
potlačení manifestácie. Výstava bude v priestoroch na prízemí Univerzity Komenského vystavená do
konca apríla 2018.
Zdroj - upn.gov.sk
-END
https://www.hlavnespravy.sk/vystavu-o-svieckovej-manifestacii-25-marca-1988-si-mozete-pozriet-na-uk/1
356810
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

517. V Slovinsku si bryndzové halušky a slivovicu radšej nepýtajte
(30.03.2018; www.domov.sme.sk; Domov, , s. -; sme.sk)

Správy, ktoré zaujali cudzincov na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine tento
týždeň.
1. Bratislavská Miletička inšpiruje hudobníkov. Aj cudzincov: Taiwanese living in Slovakia has new
song about Miletička
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2. Akou snímkou zaujala Slovenka porotu najväčšej fotografickej súťaže na svete? Slovak wins Sony
National Award for photo
3. Korupcia na Slovensku prerástla do únosu štátu. Čo to znamená?: Is Slovakia still in the bosom of
corruption?
4. Slovensko ako dobré miesto pre biznis? Zahraničné firmy hovoria, že naše meno utrpelo. Investors
warn about worsened image of Slovakia.
5. Sviečkovú manifestáciu si pred 30 rokmi všimli aj zahraničné médiá. Candle Manifestation 1988:
We went into it like innocent children
6. Bratislavská automobilka nutne potrebuje ľudí. V ktorých krajinách ich môže hľadať? VW needs 500
people, including non-EU foreigners
7. Je Bratislava dobrým miestom na život? Umiestnenie v rebríčku nie je práve lichotivé. Bratislava is
80th best city to live in
8. S Uberom sa teraz nejaký čas v Bratislave nezveziete: Uber suspends its services in Slovakia
9. Slovenská odpoveď na diplomatickú vojnu Spojeného kráľovstva a Ruska: povolávame domov
nášho veľvyslanca: Slovak Ambassador to Russia summoned home for consultations
10. V Slovinsku si bryndzové halušky a slivovicu radšej nepýtajte. Slivovica or pelinkovec? Slovak and
Slovene cuisines are more different than you would expect.
Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo
zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo
svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu
sme.sk.
https://domov.sme.sk/c/20792791/v-slovinsku-si-bryndzove-halusky-a-slivovicu-radsej-nepytajte.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

518. Nesúvisí súčasnosť (politická) aj s minulosťou ?
(31.03.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Pavel Pospíšil)

Tak ako! Máme novú vládu a "nových ministrov". A objavujú sa aj nové možné súvislosti. Pani
ministerka pôdohospodárstva zrazu koná. Výborne! Myslíte si, že by konala, keby nebol prehovoril
(posmrtne) J. Kuciak?
V minulosti som aj pani ministerku priamo oslovil, že nový zákon o pozemkových spoločenstvách
treba novelizovať, lebo obsahuje neústavné ustanovenia. Slovami "svojich" legislatívcov mi odkázala, že
je všetko v poriadku "lebo"... (Podľa mojich informácií tam ostali ešte po Jahnátkovi a nielen v tomto
ministerstve. Možno aj na úrade vlády).
Zrazu sa začali búrky na námestiach a hneď - neviem kto, v tichosti zákon novelizoval. Farizejsky, tie
ustanovenia, ktoré som pokladal za sporné, tam nechal, aby mohli (kto, kamaráti ? aj SNS alebo iných
našich ľudí z koalície ?), ďalej, vďaka zákonu privatizovať a kupovať (a brať eurofondy?). No viem, psí
hlas do neba neide! Ale aj preto budem chodiť na demonštrácie (pokiaľ budem vládať) a pokúsim sa
zisťovať ďalšie súvislosti, ktorých je stále dosť. Možno aj ja, dôchodca a diletant niečo zistím. Pri tej
naivite a niekedy až primitivizme našich politikov aj špecializovaných možno budem úspešný.
Lebo sa mi zdá, že nielen na Východe je niečo v súvislostiach s pozemkami a poľnohospodárstvom
zhnité. (A zdá sa mi aj v iných sférach nášho života).
Hovorím to aj v súvislosti so sviečkovou manifestáciou, ktorá priniesla silný impulz do nášho vtedy
neriešiteľného stavu, aj keď niektorí moji čitatelia majú názor, že to nebolo celkom tak. Viacerí účastníci
sa totiž pri spomienkach, (najmä tí zo zahraničia) vyslovili, že to čo sme tu mali a máme, môžu zmeniť
najmä masy ľudí, ktorí sa nedajú opiť rožkom a budú hľadať svoju pravdu, ktorá nemá základy v
totalitnom myslení.
Toto je podľa mňa náš najväčší problém a tento musíme vidieť a konať - v rámci platnej ústavy.
Pamätáme sa ešte, kto povedal: Nebojte sa!
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Ani kecov o Sorosovi, ani o iných výmysloch. Obrnené transportéry už nevytiahnu!
Aj keď "dobrodinci", ktorí nás nebudú oslavovať, sa vždy nájdu. Aj v našom verejnom živote, aj v
médiách a inde.
Pavel Pospíšil, dôchodca.
https://pavelpospisil.blog.sme.sk/c/481016/nesuvisi-sucasnost-politicka-aj-s-minulostou.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

519. Exodus do slobody
(31.03.2018; Pravda; mut. , VÍKEND , s. 20,21; Karol Moravčík)

Po zavraždení mladého novinára a jeho snúbenice zdvihla sa na Slovensku vlna znepokojenia, ktorá
sa stala viditeľnou na protestných zhromaždeniach v uliciach našich miest. Tisíce nespokojných ľudí sú
vnímané ako vítaná reakcia na negatívne javy, s ktorými sa naša spoločnosť dlhodobo trápi. Nakoľko sú
však masy v uliciach zárukou posunu k pozitívnym zmenám?
Karol Moravčík
teológ, katolícky kňaz a publicista
Dávny exodus
Premýšľam o tragických i nádejných udalostiach ostatných týždňov na prahu Veľkej noci. Kresťanské
veľkonočné rozprávania udržiavajú spomienku na veľké zástupy Hebrejov, ktorí sa niekedy v 2. tisícročí
pred n. 1. odhodlali na revolučný prechod (exodus) z Egypta, z krajiny zotročenia. Ich prechod do slobody
napokon trval celé desaťročia, pričom sa uprostred zmätkov a blúdení učili byť národom zasväteným
svojmu Bohu Osloboditeľovi. Potomkovia nomádskych Hebrejov, náboženský Izrael, učinili z exodu
svojich predkov ústredný sviatok oslobodenia, pričom verili, že ich na ceste viedol sám Boh. Ježiš ako
dedič viery svojho národa posunul predstavy o vyslobodení až tak, že sa zrodil nový ľud exodu. Tento ľud
už neputuje len do jednej vysnívanej krajiny, ale kráča dejinami sveta, aby v spolupráci s Bohom sám sa
stal nositeľom oslobodenia pre svet. Preto kresťania na Veľkú noc okrem spomienky na dávny hebrejský
exodus prežívajú najmä záverečné akty Ježišovho života -jeho tragickú smrť a jeho zmŕtvychvstanie. V
rozprávaniach o týchto udalostiach sa spomínajú dva pochody, dva veľké zástupy ľudí. Jeden zástup
tiahne s Ježišom ulicami hlavného mesta, aby ho oslávil ako svojho Mesiáša, druhý zástup ide v
protismere a na Ježiša volá: Ukrižovať ho! Pre nás môže byť zaujímavá transformácia prvej skupiny ľudí,
Ježišových prívržencov, ktorí sa pod tlakom okolností rozpŕchli a vlastne celkom rezignovali. Ako sa z
týchto ľudí mohol stať dejinotvorný činiteľ, katalyzátor pozitívneho pohybu dejín?
Spravodlivý
Po určitých skúsenostiach si dávame pozor, nechceme lacno naletieť ani ľahko veriť. Kulisami dejín (a
ulíc) trasú aj šarlatáni a blázni. Skutočný prechod z temná do slobody razia obetavci, ktorí uverili príbehu
slobody ako svojmu poslaniu. Nie preto, aby nakrátko vystúpili na piedestál slávy, ale aby šli za víziou
oslobodenia z politickej, ekonomickej, morálnej i existenciálnej temnoty. Obetavec (v Biblii nazývaný
nevinný Baránok alebo spravodlivý Služobník) môže pre niekoho vyznieť ako sakrálna (zástupná) obeť,
ktorú niekto mocný potrebuje na svoje uzmierenie. V politicky povrchnom pohľade môže zasa smrť
Spravodlivého vyznieť ako spúšťač nádejných procesov. Tieto skratkovité predstavy však nevedú k cieľu.
V skutočnosti sa vopred nevie nič, je tu len vízia Spravodlivého a jeho riskantné konanie, ktorým tú víziu
overuje, nakoľko je nosná a možná. Samotná podstata kresťanskej Veľkej noci - vzkriesenie
Spravodlivého - nachádza sa mimo dejín, dejinné je však uchopiteľný zrod spoločenstva, ktoré sa najprv
zľaklo smrti Spravodlivého, aby sa následne obnovilo vierou v jeho vzkriesenie. Toto spoločenstvo
funguje len v dosvedčovaní života Spravodlivého (pred jeho smrťou i po nej), čo sa stáva uveriteľným len
vďaka vždy novej aktualizácii v konaní svojich členov. Kým masa znepokojených ľudí raz búra a inokedy
rezignuje, dlhodobý pozitívny efekt prináša len komunita, ktorá si overuje svoju víziu vo vlastnom
"riskantnom" konaní, ktorým tú víziu aktívne prijíma a uskutočňuje.
Osoby a systém
Zhromaždenia a pochody tisícov ľudí v uliciach našich miest, ktoré sa odohrali v ostatných týždňoch,
niektorí pamätníci prirovnávali k zhromaždeniam z novembra roku 1989 alebo k nedávno slávenému 30.
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výročiu tzv. sviečkovej manifestácie. Takéto prirovnania platia len pri veľmi povrchnom pohľade. V
novembri 1989 sa vyprofilovali jasné politické požiadavky, ktoré smerovali nielen k výmene osôb vo
vedení štátu, ale k celkovej zmene systému. Dnes takéto požiadavky po zmene systému nepočuť.
Viac-menej všetky súčasné požiadavky vychádzajú z hlbokej nedôvery k morálnej hodnote osôb, ktorými
sú obsadené vrcholové pozície v spoločnosti. Deliaca čiara má akoby prebiehať medzi slušnými a
neslušnými, morálnymi a nemorálnymi lúďmi. Žiadna normálna spoločnosť sa však nemôže riadiť
subjektívnymi pohľadmi na morálku jednotlivých osôb. Preto si spoločnosť vytvára štruktúry na posúdenie
mravnosti, ako sú rôzne kontrolné a vyšetrovacie orgány a súdna moc. Na dnešnom Slovensku však
vládne mimoriadne veľká nedôvera nielen voči vládnucim politikom, ale aj voči predstaviteľom polície,
prokuratúry a súdov. Príčinou tejto nedôvery je tušenie či presvedčenie, že za každým dôležitejším
rozhodnutím politikov, policajtov, štátnych úradníkov a sudcov je takmer vždy skrytý predstaviteľ nejakej
finančnej oligarchie, korporácie či mafie. Ako možno prekonať takúto nedôveru? Naozaj len výmenou
boháčov vládnej koalície za boháčov opozície, mocipánov na jednej za mocipánov na druhej strane?
Predpokladám, že verejnosť či ľud cíti sa byť protihráčom každej vládnucej moci. Potom sa však pýtam:
Môže ísť len o výmenu na vrchole hierarchickej mocenskej pyramídy alebo by malo ísť o jej odstránenie a
zmenu systému? V našich postkomunistických krajinách si povieme, že socializmus sme tu už mali, a tak
sme si zvolili demokraciu. Prečo sa však tak málo pýtame, či podoba súčasného politicko-ekonomického
systému naozaj podporuje demokraciu, a prečo je moc v našich formálne demokratických spoločnostiach
taká krehká a ľahko zneužiteľná?
Pyramídy alebo sieť
Dobre fungujúca spoločnosť sa niekedy prirovnáva k sieti. Podľa tejto predstavy spoločnosť nemá byť
ako pyramída, ale ako sieť, ako prepojenie ľudí, ktorí našli svoj stred. Ten stred nieje akési riadiace
centrum, ktoré vysiela pokyny do okolia. To by sme boli zasa ako v pyramíde, kde jedni sú hore a väčšina
dolu. Takým stredom môže byť len niečo, k čomu sa ľudia budú prirodzene upínať ako rastliny k slnku.
Funkčná sieť vzniká vtedy, ak pohyb neprebieha len medzi jednotlivcami a centrom, ale súčasne medzi
jednotlivcami navzájom, pričom stred slúži práve tomu, aby komunikácia v sieti mala svoj zmysel.
Porovnávať protestné zhromaždenia z marca 2018 so zhromaždeniami spred 30 rokov nemôžeme, ak za
dnešným spoločenským pohybom nebude vidno sieť, ktorá ľudí spája (ani náhodou nemyslím virtuálne
siete). Novembrová revolúcia roku 1989 bola síce ovplyvnená okolnosťami v okolitých krajinách, ale jej
aktívnymi nositeľmi boli naši zosieťovaní ľudia. Ľudia z náboženských, ochranárskych, intelektuálskych
sietí či krúžkov; ľudia z ostrovov tzv. pozitívnej deviácie. Aj v cirkvi to neboli ľudia z vrcholu pyramídy, ale
ľudia zdola, ktorí sa navzájom prepojili v spoločenstve vedome angažovaných a solidárnych. Preto na
uliciach novembrovej revolúcie nebola len masa nespokojných, ale aj siete, spoločenstvá ľudí s víziou,
programom a so vzájomnou súdržnosťou. Pri spätnom pohľade sa zdá, že prelom do života "v pravde a
láske", ako sa trochu naivne pred 30 rokmi hovorievalo, sa nepodaril. Nieje to celkom tak. Na dnešných
zhromaždeniach na ľudí nečíhajú policajti, ktorí by ich prišli zmlátiť. Médiá nie sú cenzurované vládou. A
demokratické voľby budú; ak nie predčasné, tak tie normálne. Našej pozornosti unikli však iné
nebezpečenstvá. Uprostred nedokončených pokusov o presieťovanie spoločnosti vztýčili sa nové
pyramídy moci. Vypínajú sa na základoch, ktoré tvoria ľudia zbavení vedomia o sebe, vedomia o svete,
vedomia o ideológiách a mechanizmoch súčasnej moci. Ľudia, ktorí nepoznajú svoj stred.
Bohovia a otázky
Čo by mohlo byť tým stredom? Či sa to niekomu páči, alebo nie, vždy to bude nejaký boh, nejaké
božstvo. Zasa s tým rozdielom, že buď bude hodné úcty, alebo bude len fascinovať a ovládať. Filozof
Václav Bélohradský v úvode do knihy svojich esejí (Společnost nevolnosti, Praha 2007) hodnotí súčasnú
postmodernú spoločnosť ako spoločnosť, ktorá je v tom podstatnom rovnaká už dvesto rokov: "Vyznáva
sa v nej fundamentalistické náboženstvo rastúceho Rastu, ktoré má svoje chrámy - supermarkety, svojich
veľkňazov - manažérov a maklérov, svoje rituály a jazyky - reklamy a manažérsky ptydepe, ktorým je
dnes naučená angličtina. Keď po odprataní trosiek Twin Towers newyorská burza obnovila svoju činnosť,
na pódium vyšiel menší tučnejší muž a zvolal mocným hlasom: ,America goes back to bussines.' A bolo
to, ako by vítal nejakého boha, ktorý - vyhnaný zo svojho domu - sa teraz doň slávne vracia."
Stred, ktorý sme si vytvorili v našej postmodernej dobe, je boh rastúceho Rastu, modla Zisku. Je to
stred, ktorý vie priťahovať, vťahovať všetko do seba, ktorý vie vládnuť. Václav Bélohradský naznačuje, že
preňho ako filozofa tým zaväzujúcim zmyslom sú aj otázky, ktoré, keď sa overia ako relevantné, po
stáročia orientujú život skupín, národov i celých civilizácií. "Dnes je ale verejný priestor obsadený
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agresívnym molochom zábavného priemyslu, ktorý z neho vytláča každú relevantnú otázku. To, čomu
hovoríme ,kultúra', sú len obyčajné cultural events, ktoré majú svojich manažérov, svojich sponzorov,
svoje logá. Zvyšky grécko-rímsko-kresťansko-občianskeho logos šrotuje moloch zábavy na logá."
V pokračovaní svojej úvahy cituje Bélohradský filozofa Gianniho Vattima, ktorý odmieta chápať
filozofiu ako ďalšiu moc, ako hegemóna, a vyznáva sa, že sa mu páči predstava siete: "Nemyslím však
na ľudí ako na ryby v sieti, skôr na akrobatov. Sieť je pre mňa akrobatickým nástrojom, spleťou ciest,
ktorými je možno sa vydať; ľudská existencia spočíva práve v tomto pohybe medzi okami siete, chápanej
ako pletivo možných spojov... Pletivo, v ktorom je chytená naša existencia, je súhrn odkazov, ktoré nám
ľudstvo odovzdáva v reči a v rôznych .symbolických formách'. Filozofia nás musí naučiť pohybovať sa v
spleti týchto odkazov a prežívať každý jednotlivý odkaz a každú jednotlivú skúsenosť v ich vzájomnej
nadväznosti, ktorá dáva skúsenosti zmysel."
Filozof Jan Sokol hovorieva, že filozofia sa začína tam, kde sa kladú otázky, a náboženstvo tam, kde
sa od otázok prechádza k úcte. Náboženstvo, ktorým prejavujeme úctu, však môže byť rôzne - zväzujúce
i oslobodzujúce. Veľkonočné sviatky sú sviatkami náboženstva oslobodenia - osobného i spoločenského.
Kto ich však chápe práve takto?
Veľká noc chudobných
V Latinskej Amerike, skadiaľ pochádza súčasný hlavný predstaviteľ katolíckej cirkvi, je veľa
nábožensko-občianskych spoločenstiev, ktoré si iniciatívne vytvárajú chudobní ľudia. Kňazov a iných
profesionálnych pracovníkov cirkvi majú medzi sebou veľmi málo. V mnohých spoločenstvách títo ľudia
slávia Veľkú noc tak, že nielen zachovajú známe rituály, ale aktualizujú si príbeh o prechode Hebrejov z
otroctva do slobody a príbeh prechodu ukrižovaného Ježiša zo smrti do vzkriesenia. Sedia pri ohňoch a
rozprávajú si príbehy, ktoré ich samých oslobodzujú, ktoré ich motivujú povstať a vydať sa na cestu, ktoré
premieňajú pasívnych prijímateľov osudu na aktérov vlastného oslobodenia. V španielčine sa pre
zhromaždenie ľudí používajú dva pojmy: gente a pueblo. Gente je dav, masa. Pueblo je spoločenstvo
spojené spoločným stredom, solidaritou i bojom za slobodu. Pápež František používa vo svojej reči
dôsledne pojem pueblo. Oslovuje ľudí, ktorí nebudujú pyramídy, ale sieť. V pueblách, komunitách
latinskoamerickej cirkvi, za ostatných 50 rokov bolo zavraždených množstvo biskupov, kňazov,
rehoľníkov, angažovaných ľudí. Objednávatelia vrážd sú známi: Finanční oligarchovia v pozadí pyramíd
moci. Netreba si robiť ilúzie - zostávajú nepotrestaní.
Recept proti chuti k moci a sklonu ku korupcii vidím len jeden: Odmietať pyramídy a tvoriť siete.
Nesmú to však byť siete len pre elitu a "kaviareň", nesmú to byť novinárske, intelektuálne či cirkevné
bubliny. Spojenie musí fungovať najmä pre chudobných!
Naše sviatočné rituály majú vždy len sprostredkujúcu funkciu. Na Veľkú noc nám majú pomôcť zažiť
ten veľký exodus z otroctva do slobody a osvojiť si ho, aby sme ho vo chvíli precitnutia dokázali zažiť
nielen vo svojom vnútri, ale konali aj navonok. Nielen politicky, hoci aj. Precitnutie sa vydarí za jednej
podmienky: Nereagujme pricitlivo na vlastné ublíženie, ale vnímajme zranenie iného. Inšpirovaní zo
stredu svojej úcty zostaňme prepojení. Tam, kde sa takto vníma, rozpráva, modlí a precitá, sa aj koná - v
sieti solidarity, ktorá podrží.
Karol Moravčik (1952)
Katolícku teológiu vyštudoval na CMBF UK v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval na Inštitúte
fundamentálnej teológie Katolíckej teologickej fakulty Viedenskej univerzity. Patrí k zakladateľom
združenia Teologické fórum - FK (TF FK). ktoré sa venuje dialógu súčasnej teológie so spoločnosťou v
duchu II. vatikánskeho koncilu. Publikuje zvlášť na internetovej stránke TF FK. Tematicky sa venuje
najmä pokoncilovej teológii (K. Rahner. J. B. Metz, H. Kiing, W. Kasper) a vzťahu spoločnosti a cirkvi,
teológie a politiky. Veľký ohlas na Slovensku i v zahraničí vzbudila publikácia Radosť evanjelia na
Slovensku / Pokus o analýzu situácie katolíckej cirkvi (2015). ktorú vydal spolu s F. Mikloškom. Do roku
2016 pôsobil ako farár v BratislaveDevínskej Novej Vsi. V súčasnosti je preradený na pozíciu
výpomocného kňaza v Bratislave.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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znení. ----------------------------------------------------------------- SPIŠSKÁ DIECÉZA Milí bratia a sestry,
veľkonočné trojdnie v našich chrámoch sprevádzajú hlboké symboly, ktoré ešte viac zvýrazňujú hĺbku a
výnimočnosť liturgických obradov Veľkej Noci. Pre lepšie pochopenie ich významu vo viacerých
farnostiach doprevádzajú obrady osobitné komentáre, ktoré nám napomáhajú lepšie preniknúť do
tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré sa sprítomňuje. Keď sa vám, mojim diecézanom,
prihováram na slávnosť zmŕtvychvstania Pána Ježiša, chcem z tejto bohatej symboliky veľkonočných
obradov vyzdvihnúť dva symboly - svetlo a vodu. Veľkonočná vigília na Bielu sobotu začína obradom
svetla, keď kňaz z požehnaného ohňa zapaľuje veľkonočnú sviecu - paškál. Potom na čele sprievodu
kráča chrámom, ktorý je ešte ponorený do tmy a spieva "Kristus, svetlo sveta". Tieto slová vyriekol
samotný Pán Ježiš, ktorý sa nazval "svetlom sveta" (Jn 8,12). Jeho slová nás odkazujú na prvé stránky
Svätého písma, keď pri stvorení ako prvé slovo z Božích úst zaznieva to známe: "Buď svetlo" (porov Gn
1,3). Ježišovo zmŕtvychvstanie nás celých prežaruje a stávame sa novým stvorením. Je to naše
vyznačenie a naše poslanie - žiť v tomto svete ako noví ľudia, ako deti svetla, ktoré zanechali tmu
hriechu. Verím, že toto je bezprostredná skúsenosť veľkého množstva z nás, ktorí sme aj pred týmito
sviatkami pristúpili k svätej spovedi a prijatým rozhrešením nám Boh zmyl vinu a navrátil nevinnosť, ako
sa to spieva vo veľkonočnom chválospeve. Prosím a povzbudzujem vás, aby ste si posväcujúcu milosť
chránili a obnovovali ako ten najúčinnejší liek proti všetkým druhom zla, ktoré nás obklopujú. Symbol
svetla je odkazom aj na vyslobodenie z Egypta, keď Pán Boh uprostred tmavej noci previedol izraelský
národ suchou nohou cez Červené more a vyviedol ich z otroctva do slobody. Keď bol Pán Ježiš
ukrižovaný, evanjelista poznamenáva, že nastala tma po celej krajine (porov. Mt 27,45). Po svojej smrti
bol uložený do tmavého hrobu. Veľkonočné ráno je víťazstvom Krista - Svetla, ktorý láme okovy otroctva
hriechu. Milí bratia a sestry, aké je dôležité, aby sme sa ani my v dnešnej dobe nedali poviazať
novodobými otroctvami a závislosťami. Nášmu slovenskému národu nech to pripomína aj výročie
sviečkovej manifestácie v Bratislave, ktorá sa konala pred 30-timi rokmi a ktorú sme si pred pár dňami
pripomenuli. Symbol sviečky bol odkazom na Krista a volaním po skutočnej a pravej slobode.
Nedovoľme, aby našu spoločnosť ovládla tma nespravodlivosti, lži a korupcie. Je našou úlohou byť
svetlom a napĺňať výzvu Pána Ježiša: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5,16). Bratia a sestry, ak máme byť svetlom
pre tento svet, naše skutky musí byť vidieť a musia byť dobré! Symbolika svetla sa počas veľkonočnej
vigílie spája so symbolom vody pri požehnaní svätenej/krstnej vody. Milí bratia a sestry, naše slová
"zriekam" a "verím" pri obnovení krstných sľubov nie sú sentimentálnou spomienkou na zabudnutý deň
nášho krstu. Sú obnovením nášho záväzku a pevného odhodlania, že chceme v tomto svete žiť ako
kresťania a nie ako "pokrstení" ateisti. Voda v textoch Svätého písma je obrazom života a symbolom
očistenia a posvätenia. Pán Ježiš o sebe vyhlásil: "Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne
a nech pije." (Jn 7,37) On jediný je čistým prameňom, ktorý dokáže uhasiť smäd človeka, ako to hovorí v
rozhovore so Samaritánkou pri studni (porov. Jn 4). Nepodľahnime falošným ponukám tých, ktorí nás
chcú v skutočnosti iba otráviť. Pamätajme, že čistou vodou je pravda evanjelia, ako nám ju podáva
Cirkev. Keď spomínam symboliku vody, chcem sa osobitne obrátiť na vás, mladí ľudia našej Spišskej
diecézy. V týchto mesiacoch prebieha príprava na celoslovenské stretnutie mladých "P18", ktoré sa
uskutoční toto leto v Prešove. Táto príprava, ktorá má názov "odvážny rok", si za svoj symbol vybrala
práve vodu. Milí mladí priatelia, nebojte sa, majte odvahu žiť kresťanskú vieru vo svojom okolí.
Povzbudzujem vás, aby ste sa prihlásili a prišli do Prešova. Predtým vás ešte pozývam na diecézne
stretnutie mládeže, dňa 7. apríla do Spišskej Novej Vsi. Považujte to za vaše vonkajšie svedectvo viery,
ktoré tak veľmi potrebuje naša spoločnosť. Vy ste budúcnosťou Cirkvi a spoločnosti a dôverujeme vám,
že ju budete pretvárať lepšie, ako sme to robili my. Milí bratia a sestry, jedným z najkrajších biblických
textov, ktoré opisujú zmŕtvychvstanie, je stretnutie Pána Ježiša s Máriou Magdalénou v nedeľné ráno pri
prázdnom hrobe. Ona ho najskôr nepoznala a myslela si, že je záhradníkom, ktorý odniesol Ježišovo
mŕtve telo. Spoznala ho až vtedy, keď ju vzkriesený Pán oslovil po mene. Evanjelista Ján v tomto
okamihu uvádza dôležitý detail, že po oslovení sa Mária Magdaléna obrátila k Ježišovi. Dovtedy pozerala
do tmavého hrobu, preto ho nemohla spoznať. Teraz sa obracia k svetlu, ktorým je Kristus a spoznáva ho
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ako svojho Učiteľa. Práve tento detail evanjelistu Jána je mojím veľkonočným želaním pre vás všetkých v
závere tohto listu. Prví kresťania sa modlievali obrátení smerom na východ, kde vychádza slnko, lebo pre
nich tým pravým Slnkom a Svetlom bol Pán Ježiš. Nech je aj pre nás vzkriesený Pán a jeho slovo
svetlom pre naše životy a pre naše rozhodnutia. Nech je vodou života, z ktorej budeme vždy s radosťou
čerpať.
Vyprosujem
vám
požehnané
veľkonočné
sviatky!
Váš
otec
biskup
+
Štefan ----------------------------------------------------------------- ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA Drahí bratia a sestry!
Výkriky ľudskej zloby, ponižovanie a pľuvance smerom k Ježišovi vrcholia na Golgote slovami: "Ak si Boží
Syn, zostúp z kríža!" (Mt 27, 40). To nie je len volanie z minulosti, to je často výkrik i dnešného človeka
adresovaný Kristovi. Opis udalosti Kristovej smrti hovorí ďalej o pukaní skál a tiež o otváraní hrobov. Bolo
to niečo tak silné, že rímsky vojak - pohan, zvolal: "On bol naozaj Boží Syn!" (Mt 27, 54). Ale napriek
tomuto vyznaniu, Ježiš ostal naďalej pribitý na kríži a zložili ho z kríža až mŕtveho, aby ho uložili do hrobu.
Ježiš teda podľa prítomných svedkov nevyhovel výzve kričiaceho zástupu a z kríža nezostúpil. Tým u
nich prehral, aj napriek postrehu a svedectvu rímskeho stotníka, ktorý uznal božstvo Ježiša Krista. Po
rane "istoty", ktorou vojak prebodol Ježišovi bok (Jn 19, 34), už nikto z prítomných nepochyboval, že s
týmto človekom, ktorý sa vydával za Boha, je koniec. Očakávaná atrakcia sa nekonala, a tak rozvášnené
zástupy boli sklamané. Sklamaní však neboli tí, ktorí prišli so sv. Jánom k hrobu a uverili (porov. Jn 20,8).
Ježiš nesklamal, zostúpil svojou silou do ľudských životov. Z prebodnutého Ježišovho Srdca, z ktorého
vyšla krv a voda, zároveň vytryskol svetu prameň veľkých milostí - dar 12 prisľúbení Božského Srdca,
odovzdaný nám skrze posolstvo, cez sv. Margitu Máriu Alacoque.â€¨ Prebodnuté Ježišovo Srdce sľubuje
tým, ktorí ho budú uctievať : 1/ Všetky milosti, potrebné ich stavu; 2/ pokoj v rodinách; 3/potechu vo
všetkých protivenstvách; 4/ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti; 5/ požehnanie na všetky
podujatia; 6/ žriedlo a nekonečné more milosrdenstva vBožskom Srdci pre hriešnikov; 7/horlivosť vlažným
dušiam; 8/horlivým dušiam pokrok v dokonalosti; 9/požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz
Božského Srdca; 10/kňazom milosť pri práci na spáse duší; 11/tým, ktorí rozširujú pobožnosť Božského
Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom; 12/Sľubujem v prehojnom milosrdenstve
svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť
kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude
bezpečným útočišťom v hodine smrti. Generácie ľudských pokolení v živote Cirkvi potvrdili, aké
nesmierne zástupy ľudí prijali prisľúbenia Božského Srdca. Ďakujem všetkým kňazom i všetkým otcom a
mamám,
torí pomáhajú k získavaniu milostí, daných v prisľúbeniach Božského Srdca, majú vo svojich
príbytkoch vedľa obrazu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie aj obraz Božského Ježišovho Srdca, a k
úcte k obom Srdciam vedú i svoje deti. Nech ovocie Veľkého Piatku, potvrdené Kristovým
zmŕtvychvstaním na Veľkonočnú nedeľu, ktoré je ponúknuté v prisľúbeniach Božského Srdca, využívame
naďalej v plnej miere, lebo Ježiš neostal na kríži, a aj dnes chce zostúpiť do každého ľudského srdca a
posilniť ho v nádeji. Nádherne to vyjadrila sv. Terézia Benedikta z Kríža (Edita Steinová), spolupatrónka
Európy: "Pri stretnutí s krížom, mnohí strácajú svoju vieru. Pri mojom stretnutí s krížom, padla moja
nevera!" Taliansky spisovateľ Felice Moscone v krátkej poviedke Ty nič nerozumieš, hovorí o jednej
rodine. Manžel takmer pri každej príležitosti hovoril svojej žene, ktorá mala len základné vzdelanie a
nezaujímala sa o politiku, šport a noviny, ale sa venovala deťom, domácnosti, kuchyni i práci v továrni na
výrobu obuvi: Ty nič nerozumieš. Keď sa v domácnosti otvárala diskusia na akúkoľvek tému, vždy
odpovedal: Ty naozaj ničomu nerozumieš. On, ako hlava rodiny, neustále pozeral televíziu, nestaral sa o
výchovu detí. A keď aj žena chcela hovoriť napr. o prázdninách, i rodinnom rozpočte, vždy ju odbil
rovnako: Ty nič nerozumieš. Tieto slová ju zvlášť boleli, keď ich hovoril pred návštevou. Jedného dňa
vypadol v domácnosti prúd, a to vo chvíli, keď práve v televízii išiel dôležitý futbalový zápas. Muž sa
vybral po tme do pivnice, aby opravil poistky. Keď mu žena pripomenula, aby si vzal so sebou sviečku,
znova odpovedal: Nič nerozumieš, predsa poznám našu pivnicu naspamäť. Ale stalo sa, čo on
nepredvídal, zasiahol ho prúd. Žena hneď zavolala záchranku a sprevádzala ho do nemocnice. Lekárom
sa podarilo zachrániť mu život, ale poškodené hlasivky mu nedovoľovali hovoriť. Bez slova sa díval na
svoju ustarostenú manželku, ktorá bola so slzami v očiach dlhé hodiny neustále pri ňom a zvlhčovala jeho
popraskané pery. Po 2 týždňoch mohol konečne vyšepkať niekoľko slov. Povedal svoje žene: Nikdy som
si nemyslel, že ma máš tak rada. Vtedy mu manželka odpovedala s láskyplným úsmevom: Ty naozaj nič
nerozumieš! Kto dnes počúva posolstvo o Kristovom zmŕtvychvstaní a nevníma zároveň i lásku Ježišovej
obety za nás, naozaj nič nerozumie. Napriek tomu, Ježiš každého z nás obdarúva svojou milosťou, aby
nám pomohol vyliečiť našu nechápavosť. Ježiša hlúpo pokúšali: "Zostúp z kríža", lebo neporozumeli, že
Ježiš chcel ukázať oveľa viac zo svojej Božskej sily. My, ohraničení ľudia, často maloverní, ťažko
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rozumieme, že Ježiš keď od nás žiada nejakú obetu, teda niečo nám "berie", robí tak preto, lebo nám
chce dať viac. Svet nám stále, aj cez priateľov a rodinných príslušníkov nahovára, čomu všeličomu my
veriaci nerozumieme. Niektorých i presvedčia. Na Veľkú noc sa ukazuje, kto porozumel. On, popravený
hrozným spôsobom, ešte i prebodnutý "ranou istoty", s kopijou vo svojom boku a riadne pochovaný - vstal
z mŕtvych! Už tento týždeň - v sobotu 7. apríla - pozývam všetkých mladých na diecézne stretnutie do
horehronskej Heľpy. Príďte, budeme sa spoločne modliť podľa stanoveného úmyslu na deväť mesiacov v
tomto roku, aby aj skrze vás - milí mladí priatelia, sa obnovil náboženský život v našej diecéze. Na tento
úmysel sa budeme zvlášť modliť i Deviatnik k sv. Jánovi Nepomuckému vo všetkých farnostiach diecézy
od 7. mája. V tomto čase ďakujeme Svätému Otcovi Františkovi za dar, ktorý dáva Slovensku a celej
Cirkvi tým, že schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anny Kolesárovej, mladej dievčiny z nášho
Slovenska, ktorá podobne ako sv. Mária Goretti radšej volila smrť ako hriech. Dostávame v nej všetci, ale
osobitne naša mládež veľký vzor, orodovníčku, pomocníčku na ceste životom prežívaným v čistote.
Prosme za našu mládež počas celého mesiaca máj pri loretánskych litániách a v júni v litániách k
Božskému Srdcu Ježišovmu, aby dokázala chápať všetky pravé hodnoty života; aby sa mladí ľudia
odhodlali žiť čisto, aj keď ich to bude stáť možno "mučeníctvo" posmechu okolia, ale zároveň aj
nevysloveného obdivu, že to dokážu. Verte, u zmŕtvychvstalého Krista si silou spoločnej modlitby
môžeme vyprosiť i znovu oživenie života viery nás všetkých. Kto nerozumie, čo ponúka takéto stretnutie
plné mladosti a vitality, nech príde, a verím, že porozumie sile viery, ktorú dáva zmŕtvychvstalý Kristus.
Ešte sme stále nepochopili? Možno to ani nepôjde celkom odrazu. Ale začnime, alebo pokračujme v
odporúčaných pobožnostiach prvých piatkov a prvých sobôt a budeme stále viac rozumieť. Kráčajme po
"Máriinej ceste" v rámci prípravy na Prešov-18, aj v rámci farských a dekanátnych stretnutí mládeže, a
porozumieme ešte viac. Investujme stále viac do svojej viery, stojí to za to. Dobre využívajme to, čo nám
Ježiš získal svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním. Milí bratia a sestry, milí mladí priatelia! Ježiš, ktorý
sa z nesmiernej lásky k nám obetoval na kríži a slávne vstal z mŕtvych, nech vnesie do našich sŕdc stále
viac pochopenia tohto veľkého daru. Lebo Ten, pod ktorého krížom stojíme, ateraz pri Jeho prázdnom
hrobe, a ktorého slávne zmŕtvychvstanie dnes svierou a radosťou oslavujeme, je opravdivý Boží Syn.
Všetkým vám želám požehnané veľkonočné sviatky, teším sa na stretnutie s mládežou v Heľpe, a s vami
všetkými aj pri iných príležitostiach. S radosťou vám udeľujem svoje arcipastierske požehnanie: V
meneď
Otca
iď
Syna
iď
Ducha
Svätého
Mons.
Stanislav
Stolárik
rožňavský
biskup ----------------------------------------------------------------- NITRIANSKA DIECÉZA Drahí bratia a sestry!
Určite ste si všimli, tieto dni, najmä na svitaní, sú dni plné života a novej krásy. Každoročne zažívame
veľký zázrak jari, nového života. Vnímajúc tento zázrak ľahšie chápeme tajomstvo Kristovho
veľkonočného víťazstva nad hriechom a smrťou. Spojitosť tajomstva stvorenia a vykúpenia potvrdil ako
mladý konvertita, lekár Pavol Strauss: "Vidíme ako jarné, veľkonočné slniečko vždy oživuje svojím teplom
prírodu a ako z tmy a mŕtvoty vytvára vždy odznova plnosť a dokonalosť života. Či by teda najmocnejšie
Slnko - Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, nevzkriesil k životu i tento svet, ktorý je už v takom rozklade ako telo
Lazárovo?" Dnes sa naozaj naplnili slová žalmistu, ktorý predpovedal, že "noc sa rozjasní ako deň" (Ž
139, 12). Dnes Ježiš vstupuje do noci, aby ju premohol a aby nastolil nový deň Boha a ponúka nám účasť
na svojom novom živote. Cítime, že nový život je viac ako len byť len o niečo lepším človekom. Ježiš v
prvom rade prišiel, aby nám dal plnosť života, ktorý presahuje tento náš pozemský: "Ja som prišiel, aby
mali život a aby ho mali hojnejšie" (Jn 10, 10). Keďže jar a predovšetkým Veľká noc je plná celkom
nového života, chcel by som sa obrátiť v tomto liste predovšetkým na mladých ľudí v našej diecéze. "Som
s Vami spojený putom, ktoré stojí hneď na druhom mieste po vašom vzťahu k rodičom. Preto na Vás
myslím nie menej ako Vaši otcovia...". - píše biskup sv. Bazil v 4. storočí mladým. Aj mňa vedie starosť o
Vašu budúcnosť a predovšetkým o Vašu spásu. Dovoľte mi preto pár konkrétnych myšlienok na
povzbudenie. Krásne obdobie mladosti, ktoré je plné snov, vitality, túžob, ambícií, nádejí, je zároveň
časom prechodu od logiky prijímania do logiky darovania sa. Ste bohatí svojou mladosťou. Veď ste
povolaní k zodpovednosti za seba, za kultúru, za duchovné dedičstvo minulých čias, za vybudovanie
sveta pokoja, lásky a pochopenia v budúcnosti. Nedajú sa prehliadnuť mnohé povzbudivé príklady z
Vašich radov. Sú známe viaceré Vaše aktivity a úsilia, chlapci a dievčatá, v ktorých sa usilujete šíriť
dobro, a svedčiť o Kristovi svojim životom. Za všetky spomeniem: Dobrú novinu, e-Rko, skautov,
miništrantské stretká, mariánske družiny; pôsobíte ako animátori, speváci a hudobníci v cirkevných
spevokoloch; angažujete sa v mnohých sociálnych projektoch... Patrí Vám za to obdiv a vďaka! Zároveň
so smútkom možno pozorovať, že mnohí spomedzi Vás, najmä po prijatí sviatosti birmovania, odkladajú
svoju vieru a náboženskú formáciu ako sviatočné "birmovné" šaty. Niekedy je to preto, lebo vzory živej
viery nenachádzajú ani u svojich rodičov,
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či vo svojom bezprostrednom okolí. Inokedy, a musím povedať, že nepochopiteľne, sa to deje aj v
lone veriacich katolíckych rodín. Stávajú sa takpovediac polovičatými "kováčmi" svojho šťastia. Nech Vás
postoj týchto Vašich rovesníkov nenechá ľahostajnými. Celkom určite môžete Vašou modlitbou príhovoru
a obetou urýchliť príchod chvíle, keď si aj oni uvedomia hodnotu viery pre svoj život. K tomu je potrebné
aj Vaše svedectvo, preto im bez ostychu spolu s Máriou Magdalénou povedzte, že Ježiš žije a že
oľutovaný hriech "nebude na zahanbenie človeka, ale na jeho oslavu" (sv. Juliana z Norwicha). Nemáte
to naozaj ľahké. Žijete v mnohofarebnom svete. Valí sa na Vás ponuka zo všetkých strán, preto Vás
povzbudzujem, aby ste objavili rodinné striebro Matky Cirkvi aj v duchu posolstva pápeža Františka na
pôst 2018 a odmietnite "falošných prorokov", či "zaklínačov hadov", alebo "šarlatánov". Rozlišujte, čo je
pravá hodnota a čo je len "fejk". Skutočné budovanie Cirkvi si vyžaduje ľudskú a duchovnú zrelosť
schopnú integrovať kríž, ako i trvalý záväzok v manželstve, kňazstve, v zasvätení. Každá farnosť
potrebuje mladých otcov a matky, spôsobilých učiť vlastné deti; potrebuje živé spoločenstvo, ktoré je
živým a zdravým len vtedy, keď ho tvoria všetky skupiny spoločnosti: rodičia, deti, mládež, starí i chorí... Z
takého spoločenstva sa rodí zdravá generácia, ktorej ide naozaj a celistvo o Božie kráľovstvo; generácia,
ktorá má pravú a nefalšovanú katolícku DNA. Buďte zdravo hrdí na to, že ste kresťania-katolíci.
Zachovajte si preto túto identitu. Za svoje hlavné formačné spoločenstvo preto považujte rodinu a za
spoločenstvo rodinných spoločenstiev farnosť s Vašim duchovným pastierom - farárom. Buďte živými
členmi miestneho cirkevného spoločenstva a nenahrádzajte ho iným. Pri Eucharistickom Kristovi sa spolu
so sv. Jánom Pavlom II. naučíme hlavným eucharistickým postojom, ktoré tento svet potrebuje:
vďakyvzdaniu, solidarite, službe ľuďom. Majme na pamäti slová záverečného posolstva synody o novej
evanjelizácii: Duch - Ježiš - Eucharistia - Cirkev - Panna Mária tvoria nerozdielnu jednotu (porov. čl. 14).
Zapojte, preto všetko to, čo je príznačné pre Váš mladý a zároveň krásny vek: Vaše sily, túžby, elán,
horlivosť, nadšenie, kreativitu do Vašej ľudskej, duchovnej i profesionálnej formácie. Všetci túžime, aby z
Vás vyrástli ľudia, na ktorých by boli hrdí Vaši rodičia, učitelia, spoločnosť, Cirkev i sám Boh. Milí mladí
priatelia, teším sa na stretnutie s Vami pri rôznych príležitostiach najmä vo Vašich farnostiach. Touto
cestou Vás pozývam aj na stretnutie mládeže do Prešova na P18 26.-29. júla t.r. Vás všetkých, drahí
bratia a sestry, v tomto duchu prosím, aby ste napomáhali toto úsilie modlitbami za mladých, tiež
príkladom dobrého katolíckeho a občianskeho života, a aj aktívnym začleňovaním mladých do
spoločenstva zrelých mužov a žien. Duchovných otcov prosím, aby mladých prijímali s láskou a
porozumením, aby im ukazovali možnosti ich zaangažovania sa vo farnosti a najmä, aby boli pre mladých
mystagógmi do tajomstiev katolíckej viery a štýlu života v tomto duchu. Vzkriesený Pán nech je s Vami až
do skončenia sveta a nech Vás naplní hojnosťou veľkonočných milostí. Všetkých Vás uisťujem o svojej
modlitbe,
o
ktorú
prosím
aj
ja.
Váš
biskup ----------------------------------------------------------------- Zdroj - Diecézy Slovenska
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180331007
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

521. Exodus do slobody
(01.04.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Pravda)

Po zavraždení mladého novinára a jeho snúbenice zdvihla sa na Slovensku vlna znepokojenia, ktorá
sa stala viditeľnou na protestných zhromaždeniach v uliciach našich miest. Tisíce nespokojných ľudí sú
vnímané ako vítaná reakcia na negatívne javy, s ktorými sa naša spoločnosť dlhodobo trápi. Nakoľko sú
však masy v uliciach zárukou posunu k pozitívnym zmenám?
Dávny exodus
Premýšľam o tragických i nádejných udalostiach ostatných týždňov na prahu Veľkej noci. Kresťanské
veľkonočné rozprávania udržiavajú spomienku na veľké zástupy Hebrejov, ktorí sa niekedy v 2. tisícročí
pred n. l. odhodlali na revolučný prechod (exodus) z Egypta, z krajiny zotročenia. Ich prechod do slobody
napokon trval celé desaťročia, pričom sa uprostred zmätkov a blúdení učili byť národom zasväteným
svojmu Bohu Osloboditeľovi. Potomkovia nomádskych Hebrejov, náboženský Izrael, učinili z exodu
svojich predkov ústredný sviatok oslobodenia, pričom verili, že ich na ceste viedol sám Boh.
Ježiš ako dedič viery svojho národa posunul predstavy o vyslobodení až tak, že sa zrodil nový ľud

stránka č. 731

exodu. Tento ľud už neputuje len do jednej vysnívanej krajiny, ale kráča dejinami sveta, aby v spolupráci
s Bohom sám sa stal nositeľom oslobodenia pre svet. Preto kresťania na Veľkú noc okrem spomienky na
dávny hebrejský exodus prežívajú najmä záverečné akty Ježišovho života - jeho tragickú smrť a jeho
zmŕtvychvstanie.
V rozprávaniach o týchto udalostiach sa spomínajú dva pochody, dva veľké zástupy ľudí. Jeden
zástup tiahne s Ježišom ulicami hlavného mesta, aby ho oslávil ako svojho Mesiáša, druhý zástup ide v
protismere a na Ježiša volá: Ukrižovať ho! Pre nás môže byť zaujímavá transformácia prvej skupiny ľudí,
Ježišových prívržencov, ktorí sa pod tlakom okolností rozpŕchli a vlastne celkom rezignovali. Ako sa z
týchto ľudí mohol stať dejinotvorný činiteľ, katalyzátor pozitívneho pohybu dejín?
Spravodlivý
Po určitých skúsenostiach si dávame pozor, nechceme lacno naletieť ani ľahko veriť. Kulisami dejín (a
ulíc) trasú aj šarlatáni a blázni. Skutočný prechod z temna do slobody razia obetavci, ktorí uverili príbehu
slobody ako svojmu poslaniu. Nie preto, aby nakrátko vystúpili na piedestál slávy, ale aby šli za víziou
oslobodenia z politickej, ekonomickej, morálnej i existenciálnej temnoty.
Veľkonočné sviatky sú sviatkami náboženstva oslobodenia - osobného i spoločenského.
Obetavec (v Biblii nazývaný nevinný Baránok alebo spravodlivý Služobník) môže pre niekoho vyznieť
ako sakrálna (zástupná) obeť, ktorú niekto mocný potrebuje na svoje uzmierenie. V politicky povrchnom
pohľade môže zasa smrť Spravodlivého vyznieť ako spúšťač nádejných procesov. Tieto skratkovité
predstavy však nevedú k cieľu. V skutočnosti sa vopred nevie nič, je tu len vízia Spravodlivého a jeho
riskantné konanie, ktorým tú víziu overuje, nakoľko je nosná a možná.
Samotná podstata kresťanskej Veľkej noci - vzkriesenie Spravodlivého - nachádza sa mimo dejín,
dejinne je však uchopiteľný zrod spoločenstva, ktoré sa najprv zľaklo smrti Spravodlivého, aby sa
následne obnovilo vierou v jeho vzkriesenie. Toto spoločenstvo funguje len v dosvedčovaní života
Spravodlivého (pred jeho smrťou i po nej), čo sa stáva uveriteľným len vďaka vždy novej aktualizácii v
konaní svojich členov. Kým masa znepokojených ľudí raz búra a inokedy rezignuje, dlhodobý pozitívny
efekt prináša len komunita, ktorá si overuje svoju víziu vo vlastnom "riskantnom" konaní, ktorým tú víziu
aktívne prijíma a uskutočňuje.
Karol Moravčík (1952)
Katolícku teológiu vyštudoval na CMBF UK v Bratislave.
Doktorandské štúdium absolvoval na Inštitúte fundamentálnej teológie Katolíckej teologickej fakulty
Viedenskej univerzity.
Patrí k zakladateľom združenia Teologické fórum - FK (TF FK), ktoré sa venuje dialógu súčasnej
teológie so spoločnosťou v duchu II. vatikánskeho koncilu.
Publikuje zvlášť na internetovej stránke TF FK. Tematicky sa venuje najmä pokoncilovej teológii (K.
Rahner, J. B. Metz, H. Küng, W. Kasper) a vzťahu spoločnosti a cirkvi, teológie a politiky.
Veľký ohlas na Slovensku i v zahraničí vzbudila publikácia Radosť evanjelia na Slovensku / Pokus o
analýzu situácie katolíckej cirkvi (2015), ktorú vydal spolu s F. Mikloškom. Do roku 2016 pôsobil ako farár
v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. V súčasnosti je preradený na pozíciu výpomocného kňaza v Bratislave.
Osoby a systém
Zhromaždenia a pochody tisícov ľudí v uliciach našich miest, ktoré sa odohrali v ostatných týždňoch,
niektorí pamätníci prirovnávali k zhromaždeniam z novembra roku 1989 alebo k nedávno slávenému 30.
výročiu tzv. sviečkovej manifestácie. Takéto prirovnania platia len pri veľmi povrchnom pohľade. V
novembri 1989 sa vyprofilovali jasné politické požiadavky, ktoré smerovali nielen k výmene osôb vo
vedení štátu, ale k celkovej zmene systému.
Dnes takéto požiadavky po zmene systému nepočuť. Viac-menej všetky súčasné požiadavky
vychádzajú z hlbokej nedôvery k morálnej hodnote osôb, ktorými sú obsadené vrcholové pozície v
spoločnosti. Deliaca čiara má akoby prebiehať medzi slušnými a neslušnými, morálnymi a nemorálnymi
ľuďmi.
Žiadna normálna spoločnosť sa však nemôže riadiť subjektívnymi pohľadmi na morálku jednotlivých
osôb. Preto si spoločnosť vytvára štruktúry na posúdenie mravnosti, ako sú rôzne kontrolné a
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vyšetrovacie orgány a súdna moc. Na dnešnom Slovensku však vládne mimoriadne veľká nedôvera
nielen voči vládnucim politikom, ale aj voči predstaviteľom polície, prokuratúry a súdov.
Príčinou tejto nedôvery je tušenie či presvedčenie, že za každým dôležitejším rozhodnutím politikov,
policajtov, štátnych úradníkov a sudcov je takmer vždy skrytý predstaviteľ nejakej finančnej oligarchie,
korporácie či mafie. Ako možno prekonať takúto nedôveru? Naozaj len výmenou boháčov vládnej koalície
za boháčov opozície, mocipánov na jednej za mocipánov na druhej strane?
Predpokladám, že verejnosť či ľud cíti sa byť protihráčom každej vládnucej moci. Potom sa však
pýtam: Môže ísť len o výmenu na vrchole hierarchickej mocenskej pyramídy alebo by malo ísť o jej
odstránenie a zmenu systému? V našich postkomunistických krajinách si povieme, že socializmus sme tu
už mali, a tak sme si zvolili demokraciu. Prečo sa však tak málo pýtame, či podoba súčasného
politicko-ekonomického systému naozaj podporuje demokraciu, a prečo je moc v našich formálne
demokratických spoločnostiach taká krehká a ľahko zneužiteľná?
Pyramídy alebo sieť
Dobre fungujúca spoločnosť sa niekedy prirovnáva k sieti. Podľa tejto predstavy spoločnosť nemá byť
ako pyramída, ale ako sieť, ako prepojenie ľudí, ktorí našli svoj stred. Ten stred nie je akési riadiace
centrum, ktoré vysiela pokyny do okolia. To by sme boli zasa ako v pyramíde, kde jedni sú hore a väčšina
dolu.
Ako možno prekonať nedôveru? Naozaj len výmenou boháčov vládnej koalície za boháčov opozície,
mocipánov na jednej za mocipánov na druhej strane?
Takým stredom môže byť len niečo, k čomu sa ľudia budú prirodzene upínať ako rastliny k slnku.
Funkčná sieť vzniká vtedy, ak pohyb neprebieha len medzi jednotlivcami a centrom, ale súčasne medzi
jednotlivcami navzájom, pričom stred slúži práve tomu, aby komunikácia v sieti mala svoj zmysel.
Porovnávať protestné zhromaždenia z marca 2018 so zhromaždeniami spred 30 rokov nemôžeme, ak
za dnešným spoločenským pohybom nebude vidno sieť, ktorá ľudí spája (ani náhodou nemyslím virtuálne
siete). Novembrová revolúcia roku 1989 bola síce ovplyvnená okolnosťami v okolitých krajinách, ale jej
aktívnymi nositeľmi boli naši zosieťovaní ľudia.
Ľudia z náboženských, ochranárskych, intelektuálskych sietí či krúžkov; ľudia z ostrovov tzv. pozitívnej
deviácie. Aj v cirkvi to neboli ľudia z vrcholu pyramídy, ale ľudia zdola, ktorí sa navzájom prepojili v
spoločenstve vedome angažovaných a solidárnych. Preto na uliciach novembrovej revolúcie nebola len
masa nespokojných, ale aj siete, spoločenstvá ľudí s víziou, programom a so vzájomnou súdržnosťou.
Pri spätnom pohľade sa zdá, že prelom do života "v pravde a láske", ako sa trochu naivne pred 30
rokmi hovorievalo, sa nepodaril. Nie je to celkom tak. Na dnešných zhromaždeniach na ľudí nečíhajú
policajti, ktorí by ich prišli zmlátiť. Médiá nie sú cenzurované vládou.
A demokratické voľby budú; ak nie predčasné, tak tie normálne. Našej pozornosti unikli však iné
nebezpečenstvá. Uprostred nedokončených pokusov o presieťovanie spoločnosti vztýčili sa nové
pyramídy moci. Vypínajú sa na základoch, ktoré tvoria ľudia zbavení vedomia o sebe, vedomia o svete,
vedomia o ideológiách a mechanizmoch súčasnej moci. Ľudia, ktorí nepoznajú svoj stred.
Bohovia a otázky
Čo by mohlo byť tým stredom? Či sa to niekomu páči, alebo nie, vždy to bude nejaký boh, nejaké
božstvo. Zasa s tým rozdielom, že buď bude hodné úcty, alebo bude len fascinovať a ovládať. Filozof
Václav Bělohradský v úvode do knihy svojich esejí (Společnost nevolnosti, Praha 2007) hodnotí súčasnú
postmodernú spoločnosť ako spoločnosť, ktorá je v tom podstatnom rovnaká už dvesto rokov:
"Vyznáva sa v nej fundamentalistické náboženstvo rastúceho Rastu, ktoré má svoje
chrámy - supermarkety, svojich veľkňazov - manažérov a maklérov, svoje rituály a jazyky - reklamy a
manažérsky ptydepe, ktorým je dnes naučená angličtina. Keď po odprataní trosiek Twin Towers
newyorská burza obnovila svoju činnosť, na pódium vyšiel menší tučnejší muž a zvolal mocným hlasom:
,America goes back to bussines.` A bolo to, ako by vítal nejakého boha, ktorý - vyhnaný zo svojho
domu - sa teraz doň slávne vracia."
Stred, ktorý sme si vytvorili v našej postmodernej dobe, je boh rastúceho Rastu, modla Zisku. Je to
stred, ktorý vie priťahovať, vťahovať všetko do seba, ktorý vie vládnuť. Václav Bělohradský naznačuje, že
preňho ako filozofa tým zaväzujúcim zmyslom sú aj otázky, ktoré, keď sa overia ako relevantné, po
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stáročia orientujú život skupín, národov i celých civilizácií.
"Dnes je ale verejný priestor obsadený agresívnym molochom zábavného priemyslu, ktorý z neho
vytláča každú relevantnú otázku. To, čomu hovoríme ,kultúra`, sú len obyčajné cultural events, ktoré majú
svojich manažérov, svojich sponzorov, svoje logá. Zvyšky grécko-rímsko-kresťansko-občianskeho logos
šrotuje moloch zábavy na logá."
V pokračovaní svojej úvahy cituje Bělohradský filozofa Gianniho Vattima, ktorý odmieta chápať
filozofiu ako ďalšiu moc, ako hegemóna, a vyznáva sa, že sa mu páči predstava siete: "Nemyslím však
na ľudí ako na ryby v sieti, skôr na akrobatov. Sieť je pre mňa akrobatickým nástrojom, spleťou ciest,
ktorými je možno sa vydať; ľudská existencia spočíva práve v tomto pohybe medzi okami siete, chápanej
ako pletivo možných spojov...
Pletivo, v ktorom je chytená naša existencia, je súhrn odkazov, ktoré nám ľudstvo odovzdáva v reči a
v rôznych ,symbolických formách`. Filozofia nás musí naučiť pohybovať sa v spleti týchto odkazov a
prežívať každý jednotlivý odkaz a každú jednotlivú skúsenosť v ich vzájomnej nadväznosti, ktorá dáva
skúsenosti zmysel."
Filozof Jan Sokol hovorieva, že filozofia sa začína tam, kde sa kladú otázky, a náboženstvo tam, kde
sa od otázok prechádza k úcte. Náboženstvo, ktorým prejavujeme úctu, však môže byť rôzne - zväzujúce
i oslobodzujúce. Veľkonočné sviatky sú sviatkami náboženstva oslobodenia - osobného i spoločenského.
Kto ich však chápe práve takto?
Veľká noc chudobných
V Latinskej Amerike, skadiaľ pochádza súčasný hlavný predstaviteľ katolíckej cirkvi, je veľa
nábožensko-občianskych spoločenstiev, ktoré si iniciatívne vytvárajú chudobní ľudia. Kňazov a iných
profesionálnych pracovníkov cirkvi majú medzi sebou veľmi málo. V mnohých spoločenstvách títo ľudia
slávia Veľkú noc tak, že nielen zachovajú známe rituály, ale aktualizujú si príbeh o prechode Hebrejov z
otroctva do slobody a príbeh prechodu ukrižovaného Ježiša zo smrti do vzkriesenia.
Sedia pri ohňoch a rozprávajú si príbehy, ktoré ich samých oslobodzujú, ktoré ich motivujú povstať a
vydať sa na cestu, ktoré premieňajú pasívnych prijímateľov osudu na aktérov vlastného oslobodenia.
V španielčine sa pre zhromaždenie ľudí používajú dva pojmy: gente a pueblo. Gente je dav, masa.
Pueblo je spoločenstvo spojené spoločným stredom, solidaritou i bojom za slobodu. Pápež František
používa vo svojej reči dôsledne pojem pueblo. Oslovuje ľudí, ktorí nebudujú pyramídy, ale sieť. V
pueblách, komunitách latinskoamerickej cirkvi, za ostatných 50 rokov bolo zavraždených množstvo
biskupov, kňazov, rehoľníkov, angažovaných ľudí. Objednávatelia vrážd sú známi: Finanční oligarchovia
v pozadí pyramíd moci. Netreba si robiť ilúzie - zostávajú nepotrestaní.
Recept proti chuti k moci a sklonu ku korupcii vidím len jeden: Odmietať pyramídy a tvoriť siete.
Nesmú to však byť siete len pre elitu a "kaviareň", nesmú to byť novinárske, intelektuálne či cirkevné
bubliny. Spojenie musí fungovať najmä pre chudobných!
Naše sviatočné rituály majú vždy len sprostredkujúcu funkciu. Na Veľkú noc nám majú pomôcť zažiť
ten veľký exodus z otroctva do slobody a osvojiť si ho, aby sme ho vo chvíli precitnutia dokázali zažiť
nielen vo svojom vnútri, ale konali aj navonok. Nielen politicky, hoci aj. Precitnutie sa vydarí za jednej
podmienky: Nereagujme pricitlivo na vlastné ublíženie, ale vnímajme zranenie iného. Inšpirovaní zo
stredu svojej úcty zostaňme prepojení. Tam, kde sa takto vníma, rozpráva, modlí a precitá, sa aj koná - v
sieti solidarity, ktorá podrží.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/464283-exodus-do-slobody/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&
utm_campaign=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

522. Exodus do slobody
(01.04.2018; www.pravda.sk; Žurnál, , s. -; Karol Moravčík, teológ, katolícky kňaz a publicista)

Po zavraždení mladého novinára a jeho snúbenice zdvihla sa na Slovensku vlna znepokojenia, ktorá
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sa stala viditeľnou na protestných zhromaždeniach v uliciach našich miest. Tisíce nespokojných ľudí sú
vnímané ako vítaná reakcia na negatívne javy, s ktorými sa naša spoločnosť dlhodobo trápi. Nakoľko sú
však masy v uliciach zárukou posunu k pozitívnym zmenám?
Dávny exodus
Premýšľam o tragických i nádejných udalostiach ostatných týždňov na prahu Veľkej noci. Kresťanské
veľkonočné rozprávania udržiavajú spomienku na veľké zástupy Hebrejov, ktorí sa niekedy v 2. tisícročí
pred n. l. odhodlali na revolučný prechod (exodus) z Egypta, z krajiny zotročenia. Ich prechod do slobody
napokon trval celé desaťročia, pričom sa uprostred zmätkov a blúdení učili byť národom zasväteným
svojmu Bohu Osloboditeľovi. Potomkovia nomádskych Hebrejov, náboženský Izrael, učinili z exodu
svojich predkov ústredný sviatok oslobodenia, pričom verili, že ich na ceste viedol sám Boh.
Ježiš ako dedič viery svojho národa posunul predstavy o vyslobodení až tak, že sa zrodil nový ľud
exodu. Tento ľud už neputuje len do jednej vysnívanej krajiny, ale kráča dejinami sveta, aby v spolupráci
s Bohom sám sa stal nositeľom oslobodenia pre svet. Preto kresťania na Veľkú noc okrem spomienky na
dávny hebrejský exodus prežívajú najmä záverečné akty Ježišovho života - jeho tragickú smrť a jeho
zmŕtvychvstanie.
V rozprávaniach o týchto udalostiach sa spomínajú dva pochody, dva veľké zástupy ľudí. Jeden
zástup tiahne s Ježišom ulicami hlavného mesta, aby ho oslávil ako svojho Mesiáša, druhý zástup ide v
protismere a na Ježiša volá: Ukrižovať ho! Pre nás môže byť zaujímavá transformácia prvej skupiny ľudí,
Ježišových prívržencov, ktorí sa pod tlakom okolností rozpŕchli a vlastne celkom rezignovali. Ako sa z
týchto ľudí mohol stať dejinotvorný činiteľ, katalyzátor pozitívneho pohybu dejín?
Spravodlivý
Po určitých skúsenostiach si dávame pozor, nechceme lacno naletieť ani ľahko veriť. Kulisami dejín (a
ulíc) trasú aj šarlatáni a blázni. Skutočný prechod z temna do slobody razia obetavci, ktorí uverili príbehu
slobody ako svojmu poslaniu. Nie preto, aby nakrátko vystúpili na piedestál slávy, ale aby šli za víziou
oslobodenia z politickej, ekonomickej, morálnej i existenciálnej temnoty.
Veľkonočné sviatky sú sviatkami náboženstva oslobodenia - osobného i spoločenského.
Obetavec (v Biblii nazývaný nevinný Baránok alebo spravodlivý Služobník) môže pre niekoho vyznieť
ako sakrálna (zástupná) obeť, ktorú niekto mocný potrebuje na svoje uzmierenie. V politicky povrchnom
pohľade môže zasa smrť Spravodlivého vyznieť ako spúšťač nádejných procesov. Tieto skratkovité
predstavy však nevedú k cieľu. V skutočnosti sa vopred nevie nič, je tu len vízia Spravodlivého a jeho
riskantné konanie, ktorým tú víziu overuje, nakoľko je nosná a možná.
Samotná podstata kresťanskej Veľkej noci - vzkriesenie Spravodlivého - nachádza sa mimo dejín,
dejinne je však uchopiteľný zrod spoločenstva, ktoré sa najprv zľaklo smrti Spravodlivého, aby sa
následne obnovilo vierou v jeho vzkriesenie. Toto spoločenstvo funguje len v dosvedčovaní života
Spravodlivého (pred jeho smrťou i po nej), čo sa stáva uveriteľným len vďaka vždy novej aktualizácii v
konaní svojich členov. Kým masa znepokojených ľudí raz búra a inokedy rezignuje, dlhodobý pozitívny
efekt prináša len komunita, ktorá si overuje svoju víziu vo vlastnom "riskantnom" konaní, ktorým tú víziu
aktívne prijíma a uskutočňuje.
Osoby a systém
Zhromaždenia a pochody tisícov ľudí v uliciach našich miest, ktoré sa odohrali v ostatných týždňoch,
niektorí pamätníci prirovnávali k zhromaždeniam z novembra roku 1989 alebo k nedávno slávenému 30.
výročiu tzv. sviečkovej manifestácie. Takéto prirovnania platia len pri veľmi povrchnom pohľade. V
novembri 1989 sa vyprofilovali jasné politické požiadavky, ktoré smerovali nielen k výmene osôb vo
vedení štátu, ale k celkovej zmene systému.
Dnes takéto požiadavky po zmene systému nepočuť. Viac-menej všetky súčasné požiadavky
vychádzajú z hlbokej nedôvery k morálnej hodnote osôb, ktorými sú obsadené vrcholové pozície v
spoločnosti. Deliaca čiara má akoby prebiehať medzi slušnými a neslušnými, morálnymi a nemorálnymi
ľuďmi.
Žiadna normálna spoločnosť sa však nemôže riadiť subjektívnymi pohľadmi na morálku jednotlivých
osôb. Preto si spoločnosť vytvára štruktúry na posúdenie mravnosti, ako sú rôzne kontrolné a
vyšetrovacie orgány a súdna moc. Na dnešnom Slovensku však vládne mimoriadne veľká nedôvera
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nielen voči vládnucim politikom, ale aj voči predstaviteľom polície, prokuratúry a súdov.
Príčinou tejto nedôvery je tušenie či presvedčenie, že za každým dôležitejším rozhodnutím politikov,
policajtov, štátnych úradníkov a sudcov je takmer vždy skrytý predstaviteľ nejakej finančnej oligarchie,
korporácie či mafie. Ako možno prekonať takúto nedôveru? Naozaj len výmenou boháčov vládnej koalície
za boháčov opozície, mocipánov na jednej za mocipánov na druhej strane?
Predpokladám, že verejnosť či ľud cíti sa byť protihráčom každej vládnucej moci. Potom sa však
pýtam: Môže ísť len o výmenu na vrchole hierarchickej mocenskej pyramídy alebo by malo ísť o jej
odstránenie a zmenu systému? V našich postkomunistických krajinách si povieme, že socializmus sme tu
už mali, a tak sme si zvolili demokraciu. Prečo sa však tak málo pýtame, či podoba súčasného
politicko-ekonomického systému naozaj podporuje demokraciu, a prečo je moc v našich formálne
demokratických spoločnostiach taká krehká a ľahko zneužiteľná?
Pyramídy alebo sieť
Dobre fungujúca spoločnosť sa niekedy prirovnáva k sieti. Podľa tejto predstavy spoločnosť nemá byť
ako pyramída, ale ako sieť, ako prepojenie ľudí, ktorí našli svoj stred. Ten stred nie je akési riadiace
centrum, ktoré vysiela pokyny do okolia. To by sme boli zasa ako v pyramíde, kde jedni sú hore a väčšina
dolu.
Ako možno prekonať nedôveru? Naozaj len výmenou boháčov vládnej koalície za boháčov opozície,
mocipánov na jednej za mocipánov na druhej strane?
Takým stredom môže byť len niečo, k čomu sa ľudia budú prirodzene upínať ako rastliny k slnku.
Funkčná sieť vzniká vtedy, ak pohyb neprebieha len medzi jednotlivcami a centrom, ale súčasne medzi
jednotlivcami navzájom, pričom stred slúži práve tomu, aby komunikácia v sieti mala svoj zmysel.
Porovnávať protestné zhromaždenia z marca 2018 so zhromaždeniami spred 30 rokov nemôžeme, ak
za dnešným spoločenským pohybom nebude vidno sieť, ktorá ľudí spája (ani náhodou nemyslím virtuálne
siete). Novembrová revolúcia roku 1989 bola síce ovplyvnená okolnosťami v okolitých krajinách, ale jej
aktívnymi nositeľmi boli naši zosieťovaní ľudia.
Ľudia z náboženských, ochranárskych, intelektuálskych sietí či krúžkov; ľudia z ostrovov tzv. pozitívnej
deviácie. Aj v cirkvi to neboli ľudia z vrcholu pyramídy, ale ľudia zdola, ktorí sa navzájom prepojili v
spoločenstve vedome angažovaných a solidárnych. Preto na uliciach novembrovej revolúcie nebola len
masa nespokojných, ale aj siete, spoločenstvá ľudí s víziou, programom a so vzájomnou súdržnosťou.
Pri spätnom pohľade sa zdá, že prelom do života "v pravde a láske", ako sa trochu naivne pred 30
rokmi hovorievalo, sa nepodaril. Nie je to celkom tak. Na dnešných zhromaždeniach na ľudí nečíhajú
policajti, ktorí by ich prišli zmlátiť. Médiá nie sú cenzurované vládou.
A demokratické voľby budú; ak nie predčasné, tak tie normálne. Našej pozornosti unikli však iné
nebezpečenstvá. Uprostred nedokončených pokusov o presieťovanie spoločnosti vztýčili sa nové
pyramídy moci. Vypínajú sa na základoch, ktoré tvoria ľudia zbavení vedomia o sebe, vedomia o svete,
vedomia o ideológiách a mechanizmoch súčasnej moci. Ľudia, ktorí nepoznajú svoj stred.
Bohovia a otázky
Čo by mohlo byť tým stredom? Či sa to niekomu páči, alebo nie, vždy to bude nejaký boh, nejaké
božstvo. Zasa s tým rozdielom, že buď bude hodné úcty, alebo bude len fascinovať a ovládať. Filozof
Václav Bělohradský v úvode do knihy svojich esejí (Společnost nevolnosti, Praha 2007) hodnotí súčasnú
postmodernú spoločnosť ako spoločnosť, ktorá je v tom podstatnom rovnaká už dvesto rokov:
"Vyznáva sa v nej fundamentalistické náboženstvo rastúceho Rastu, ktoré má svoje
chrámy - supermarkety, svojich veľkňazov - manažérov a maklérov, svoje rituály a jazyky - reklamy a
manažérsky ptydepe, ktorým je dnes naučená angličtina. Keď po odprataní trosiek Twin Towers
newyorská burza obnovila svoju činnosť, na pódium vyšiel menší tučnejší muž a zvolal mocným hlasom:
,America goes back to bussines.` A bolo to, ako by vítal nejakého boha, ktorý - vyhnaný zo svojho
domu - sa teraz doň slávne vracia."
Stred, ktorý sme si vytvorili v našej postmodernej dobe, je boh rastúceho Rastu, modla Zisku. Je to
stred, ktorý vie priťahovať, vťahovať všetko do seba, ktorý vie vládnuť. Václav Bělohradský naznačuje, že
preňho ako filozofa tým zaväzujúcim zmyslom sú aj otázky, ktoré, keď sa overia ako relevantné, po
stáročia orientujú život skupín, národov i celých civilizácií.
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"Dnes je ale verejný priestor obsadený agresívnym molochom zábavného priemyslu, ktorý z neho
vytláča každú relevantnú otázku. To, čomu hovoríme ,kultúra`, sú len obyčajné cultural events, ktoré majú
svojich manažérov, svojich sponzorov, svoje logá. Zvyšky grécko-rímsko-kresťansko-občianskeho logos
šrotuje moloch zábavy na logá."
V pokračovaní svojej úvahy cituje Bělohradský filozofa Gianniho Vattima, ktorý odmieta chápať
filozofiu ako ďalšiu moc, ako hegemóna, a vyznáva sa, že sa mu páči predstava siete: "Nemyslím však
na ľudí ako na ryby v sieti, skôr na akrobatov. Sieť je pre mňa akrobatickým nástrojom, spleťou ciest,
ktorými je možno sa vydať; ľudská existencia spočíva práve v tomto pohybe medzi okami siete, chápanej
ako pletivo možných spojov...
Pletivo, v ktorom je chytená naša existencia, je súhrn odkazov, ktoré nám ľudstvo odovzdáva v reči a
v rôznych ,symbolických formách`. Filozofia nás musí naučiť pohybovať sa v spleti týchto odkazov a
prežívať každý jednotlivý odkaz a každú jednotlivú skúsenosť v ich vzájomnej nadväznosti, ktorá dáva
skúsenosti zmysel."
Filozof Jan Sokol hovorieva, že filozofia sa začína tam, kde sa kladú otázky, a náboženstvo tam, kde
sa od otázok prechádza k úcte. Náboženstvo, ktorým prejavujeme úctu, však môže byť rôzne - zväzujúce
i oslobodzujúce. Veľkonočné sviatky sú sviatkami náboženstva oslobodenia - osobného i spoločenského.
Kto ich však chápe práve takto?
Veľká noc chudobných
V Latinskej Amerike, skadiaľ pochádza súčasný hlavný predstaviteľ katolíckej cirkvi, je veľa
nábožensko-občianskych spoločenstiev, ktoré si iniciatívne vytvárajú chudobní ľudia. Kňazov a iných
profesionálnych pracovníkov cirkvi majú medzi sebou veľmi málo. V mnohých spoločenstvách títo ľudia
slávia Veľkú noc tak, že nielen zachovajú známe rituály, ale aktualizujú si príbeh o prechode Hebrejov z
otroctva do slobody a príbeh prechodu ukrižovaného Ježiša zo smrti do vzkriesenia.
Sedia pri ohňoch a rozprávajú si príbehy, ktoré ich samých oslobodzujú, ktoré ich motivujú povstať a
vydať sa na cestu, ktoré premieňajú pasívnych prijímateľov osudu na aktérov vlastného oslobodenia.
V španielčine sa pre zhromaždenie ľudí používajú dva pojmy: gente a pueblo. Gente je dav, masa.
Pueblo je spoločenstvo spojené spoločným stredom, solidaritou i bojom za slobodu. Pápež František
používa vo svojej reči dôsledne pojem pueblo. Oslovuje ľudí, ktorí nebudujú pyramídy, ale sieť. V
pueblách, komunitách latinskoamerickej cirkvi, za ostatných 50 rokov bolo zavraždených množstvo
biskupov, kňazov, rehoľníkov, angažovaných ľudí. Objednávatelia vrážd sú známi: Finanční oligarchovia
v pozadí pyramíd moci. Netreba si robiť ilúzie - zostávajú nepotrestaní.
Recept proti chuti k moci a sklonu ku korupcii vidím len jeden: Odmietať pyramídy a tvoriť siete.
Nesmú to však byť siete len pre elitu a "kaviareň", nesmú to byť novinárske, intelektuálne či cirkevné
bubliny. Spojenie musí fungovať najmä pre chudobných!
Naše sviatočné rituály majú vždy len sprostredkujúcu funkciu. Na Veľkú noc nám majú pomôcť zažiť
ten veľký exodus z otroctva do slobody a osvojiť si ho, aby sme ho vo chvíli precitnutia dokázali zažiť
nielen vo svojom vnútri, ale konali aj navonok. Nielen politicky, hoci aj. Precitnutie sa vydarí za jednej
podmienky: Nereagujme pricitlivo na vlastné ublíženie, ale vnímajme zranenie iného. Inšpirovaní zo
stredu svojej úcty zostaňme prepojení. Tam, kde sa takto vníma, rozpráva, modlí a precitá, sa aj koná - v
sieti solidarity, ktorá podrží.
Karol Moravčík (1952)
Katolícku teológiu vyštudoval na CMBF UK v Bratislave.
Doktorandské štúdium absolvoval na Inštitúte fundamentálnej teológie Katolíckej teologickej fakulty
Viedenskej univerzity.
Patrí k zakladateľom združenia Teologické fórum - FK (TF FK), ktoré sa venuje dialógu súčasnej
teológie so spoločnosťou v duchu II. vatikánskeho koncilu.
Publikuje zvlášť na internetovej stránke TF FK. Tematicky sa venuje najmä pokoncilovej teológii (K.
Rahner, J. B. Metz, H. Küng, W. Kasper) a vzťahu spoločnosti a cirkvi, teológie a politiky.
Veľký ohlas na Slovensku i v zahraničí vzbudila publikácia Radosť evanjelia na Slovensku / Pokus o
analýzu situácie katolíckej cirkvi (2015), ktorú vydal spolu s F. Mikloškom. Do roku 2016 pôsobil ako farár
v Bratislave-Devínskej Novej Vsi. V súčasnosti je preradený na pozíciu výpomocného kňaza v Bratislave.
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523. Most na Košovskej ceste v Prievidzi pre opravu čiastočne uzatvoria
(03.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:51, s. -; TASR, Kristína Benkovičová)

Vodiči osobných motorových vozidiel v smere od centra mesta Prievidza smerom na obce Sebedražie
a Cigeľ budú môcť využívať miestnu komunikáciu Nábrežie Jána Kalinčiaka.
Prievidza 3. apríla (TASR) - Prievidzskí policajti upozorňujú širokú verejnosť na plánovanú čiastočnú
uzáveru časti mostného objektu na Košovskej ceste v Prievidzi. Dopravné obmedzenie pre rekonštrukciu
mostného telesa potrvá od utorka od 20.00 h do 17. mája do 20.00 h, informovala TASR trenčianska
krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.
"Na časti mosta na Košovskej ceste v Prievidzi bude zrušená obojsmerná premávka z dôvodu
rekonštrukcie, následne bude v uvedenom období zriadená jednosmerná premávka, a to smerom do
centra mesta Prievidza," uviedla Antalová.
Vodiči osobných motorových vozidiel v smere od centra mesta Prievidza smerom na obce Sebedražie
a Cigeľ budú môcť využívať miestnu komunikáciu Nábrežie Jána Kalinčiaka, ktorá bude v uvedenom
časovom období obojsmerná, respektíve môžu využívať cestu I/64, ulicu Nadjazdová v smere na
Handlovú. "Zmena miestnej úpravy a organizácie dopravy bude vedená a vyznačená prenosným
dopravným značením," doplnila krajská policajná hovorkyňa.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi v tejto súvislosti žiada všetkých vodičov, aby sa
plne venovali vedeniu motorového vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, dbali na zvýšenú
opatrnosť a ohľaduplnosť a svoje cesty si plánovali s dostatočným časovým predstihom.
Prečítajte si aj:
Mesto Nitra začne začiatkom apríla opravovať most v Dolných Krškanoch
Podľa ministerstva Jablonica obchvat nepotrebuje, ale opravu mosta áno
Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
http://www.teraz.sk/regiony/doprava-most-na-kosovskej-ceste-v-prievi/317312-clanok.html
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524. Patrik Lančarič: Verím tomu, že mladí ľudia sú pravdivej minulosti
otvorení
(05.04.2018; www.kultura.sme.sk; Kultúra / Literatúra, , s. -; Eva Andrejčáková)

Dokument o básnikovi a ministrovi kultúry Miroslavovi Válkovi je veľkou paralelou na súčasné udalosti.
Osobnosť Miroslava Válka, jedného z najväčších slovenských básnikov, sme oddávna vnímali
kontroverzne, no prečo vlastne, ostávalo utopené v minulosti.
Čítať a vnímať ho znamená pohybovať sa na zložitej psychologickej a intímnej ploche a zdolávať pri
tom tenkú hranu uprostred zarytých odporcov či obhajcov bývalého režimu.
Svieži pohľad na umelca pôsobiaceho vo vysokej politike bývalého režimu priniesol najnovší
dokument režiséra PATRIKA LANČARIČA.
Jeho film je dobrodružnou jazdou za pravdou do minulosti, problém, ale problém, ako sa s ňou
vyrovnať, necháva otvorený.
Čo vás na Válkovi najviac fascinuje?
"Keď sme do projektu išli, nemal som pocit, že by som Miroslava Válka dobre poznal. Práve naopak,
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už dlho som ho vnímal skôr ako človeka opradeného legendami a mýtmi.
Vedel som o ňom, že bol silným básnikom, aj to, že bol reprezentantom vrcholovej politickej moci v
jednom z najproblematickejších období 20. storočia.
Práve tento rozpor už sám osebe vyvolával otázku, prečo to takto bolo. Čiže z našej strany išlo skôr o
záujem, než o fascináciu."
Počas Sviečkovej manifestácie v marci 1988 povedal Miroslav Válek ako vtedajší minister kultúry, že
odstupuje z funkcie a že prídu veľké zmeny. Nepripomína vám to nedávne udalosti u nás a odstúpenie
Mareka Maďariča?
"Nie ste jediná, čo v našom filme o Válkovi vidí paralely s prítomnosťou. Viacerí ľudia, ktorí ho videli, v
ňom nachádzajú súvislosti s tým, čo sa v našej spoločnosti práve deje, a pritom film na to nijako
explicitne neodkazuje.
Na margo Válka však treba poznamenať, že svoje odstúpenie síce vtedy interne avizoval, ale neurobil
ho verejne a napokon ešte pol roka pôsobil vo funkcii. Poviete si - škoda, že to nakoniec bolo len osobné
privátne gesto, a nie verejný čin."
Študenti vraj na súťažiach Hviezdoslavovho Kubína stále najradšej recitujú Válkovu poéziu. Čím ich
podľa vás v mladom veku tak priťahuje?
((piano))
"Pravdu povediac, netuším, hoci som teraz dva roky po sebe sedel v porotách a tiež som to postrehol.
Mám pocit, že jeho poézia - napríklad básne typu Skľúčenosť - svojím obsahom presahuje poznanie
stredoškolákov, ale evidentne v jeho veršoch nachádzajú isté vibrácie, ktoré ich oslovujú."
Čo za vibrácie v nich oslovujú vás?
"Najprv som ako gymnazista spoznal jeho erotickú poéziu, to bol môj prvý kontakt. Myslím, že v tom
veku k nej pričuchnú mnohí, je pikantná, vzrušujúca a patrí k mladosti.
Neskôr som postupne nachádzal aj ďalšie jeho básne, napríklad tie s filozofickým obsahom. Zaujal ma
jeho skeptický pohľad na svet a na človeka ako takého, je v ňom zvláštny pazúr sarkazmu a irónie."
Naposledy ste nakrútili dokument o mladom hudobníkovi Marekovi Brezovskom. On vás nasmeroval k
Válkovi?
"Tragická smrť hudobníka Mareka Brezovského symbolizovala prvú polovicu deväťdesiatych rokov,
ktoré do našich životov priniesli veľké zmeny a my sme nimi intenzívne žili.
Keď sme dokončovali film Hrana, spolu so strihačom Marošom Šlapetom sme sa rozprávali o tom, čo
by mohol byť náš ďalší krok.
A vtedy Maroš vyslovil meno Miroslava Válka. Vytušili sme v ňom vzrušujúcu tému, ktorá sa dotýka
práve obdobia, ktoré predchádzalo deväťdesiatym rokom, teda obdobia pred Nežnou revolúciou. Akosi
sme cítili, že ak chceme rozumieť tomu, čo sa u nás deje, musíme ísť v čase ešte ďalej a hlbšie."
Miroslav Válek. (zdroj: ARCHÍV P.L.)
Oslovili ste desiatky osobností zo slovenskej kultúry a politiky. Ako reagovali na tému?
"Zo začiatku to nebolo úplne jednoduché, buď sme narážali vyslovene na odpor, alebo potom na akúsi
krehkú opatrnosť a chvíľu trvalo, kým sa ľady pohli. Ale to je pri našej práci prirodzené, človek si musí
najskôr vybudovať dôveru. Napokon sme nakrútili vyše štyridsať živých výpovedí, ibaže nie všetky sa do
dokumentu dostali."
Prečo?
"Určite nie preto, že by respondenti hovorili nezaujímavé veci alebo aby sme nebodaj manipulovali
celok. Napríklad svedectvá Milana Kňažka alebo Ruda Sikoru, či ďalších boli veľmi konkrétne a silné, ale
museli by sa rozprávať na väčšej ploche, než náš dokument umožňoval.
Pracujeme však na tom, aby sa všetky výpovede, ktoré sme získali, dostali v plnom rozsahu medzi
ľudí. Postupne ich chceme zverejňovať na internete.
Táto myšlienka existovala už od začiatku nášho projektu. Idealisticky to nazývam akýmsi základom
spoločného archívu pre orálnu históriu o normalizácii v slovenskej kultúre.
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Chcel by som, aby bol k dispozícii pre všetkých, ktorých problematika zaujíma."
Koho ste oslovili v prvom kole?
"Marián Varga, Ľubomír Feldek, Martin Porubjak, Vladimír Strnisko a potom postupne pribúdali ďalší.
Zrejme zavážilo aj to, že umelecká komunita sa viac-menej pozná, tak si myslím, že to riešili aj medzi
sebou a hneď to išlo ľahšie.
Okrem iného, bolo zaujímavé sledovať aj proces rozmýšľania týchto ľudí priamo počas nakrúcania,
keď si pred kamerou a zároveň sami pre seba formulovali svoje postoje a konfrontovali ich s vlastným
aktuálnym vnímaním."
Pripravovali ste sa vopred na rozporuplné názory?
"Válkov rozpor je základnou témou filmu. Našou ambíciou bolo, aby o Miroslavovi Válkovi hovorili
ľudia z rozličných strán, aby náš film nebol čisto len o jeho takzvaných priaznivcoch alebo odporcoch.
Navyše som považoval za veľmi dôležité, aby v ňom zazneli aj hlasy vtedajších komunistických politikov,
koniec koncov Válek bol jeden z nich.
Nakrútili sme rozhovor s bývalým predsedom komunistickej vlády na Slovensku s Petrom Colotkom a
bývalým straníckym historikom Viliamom Plevzom."
Bol niekto, kto spoluprácu na filme odmietol?
"Nie. Samozrejme, pri každom respondentovi si musíte budovať dôveru, aby ste mohli vôbec vstúpiť
do dialógu a aby sa vám v ňom aj otvoril.
V tomto kontexte som úprimne rád, že je vo filme Andrej Válek - nevlastný syn Miroslava Válka, aj
jeho tretia manželka, pani Katka.
Najťažšie bolo presvedčiť práve ich. Odkedy Válek zomrel, pani Katka sa nevyjadrila k ničomu. Po
premiére však prišla za mnou, poďakovala mi a povedala, že keby vo filme nebola, bolo by jej to ľúto.
Bola napokon rada, že v ňom účinkovala."
Čakali ste, aký podrobný obraz normalizovanej spoločnosti Válkov príbeh vykreslí?
"Od začiatku sme chceli cez príbeh Miroslava Válka vypovedať niečo širšie o dobe. Historici síce
mnohé veci opísali, no toto ich poznanie však stále akoby ostávalo v akademickej rovine, nezostúpilo do
všeobecného povedomia spoločnosti.
Myslím si, že to je jedna z úloh umenia: hovoriť cez silné príbehy o dobe. Vyrozprávať vzrušujúci
príbeh dejín cez konkrétny osud človeka. V tomto duchu sme viedli aj rozhovory týkajúce sa Válkovho
životného príbehu."
Patrik Lančarič s literárnym historikom Jozefom Bžochom počas nakrúcania. (zdroj: ARCHÍV P.L.)
Potvrdili vám to?
Určite áno, no myslel som si, že Válkov príbeh bude oveľa jednoznačnejšie súvisieť najmä s obdobím
normalizácie. Počítal som s tým, že do roku 1968 budeme rozprávať viac-menej príbeh človeka-básnika a
až potom príde v jeho živote na rad politika.
Keď sme však začali pátrať, zistili sme, že politika zasiahla do Válkovho života oveľa skôr, už po
druhej svetovej vojne, najmä cez jeho otca - demokrata.
Pôsobil v národnom zhromaždení, no po komunistickom puči vo februári 1948 ho úplne vyradili zo
spoločenského života a jeho rodina sa ocitla prakticky úplne na okraji.
Keď sa v šesťdesiatych rokoch Válek druhý raz oženil, s dcérou sovietskeho diplomata a vysokého
politického nominanta Valeriana Zorina, jeho príbeh sa do politiky zamotáva úplne z inej strany.
Takúto hĺbku a šírku sme vopred nepredpokladali. Vo filme v podstate rozprávame dejiny našej
spoločnosti od konca vojny až po revolúciu."
Má mladá generácia šancu porozumieť vo vašom filme spletitým súvislostiam?
"Film je zatiaľ len na začiatku svojej cesty k divákom, ale prekvapilo ma, že naň mladí ľudia reagujú
veľmi živo. Napokon, keď sa pozriete do ulíc, vidíte, koľkí z nich aktívne prežívajú politické udalosti
dnešných dní. Verím tomu, že vnímaniu širších kontextov sú otvorení.
Možno sú tie súvislosti zložité, no o to viac platí myšlienka, českého filozofa Miroslava Petříčka.
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Hovorí, že ak chceme hovoriť pravdu, musíme hovoriť presne, no ak chceme hovoriť presne, musíme
hovoriť zložito, lebo každé zjednodušenie deformuje pravdu a kriví jej obraz."
Prečo ste neoslovili do diskusie žiadneho Čecha?
"Zo začiatku som si myslel, že budeme hovoriť aj s viacerými ľuďmi z Česka, ale v istej fáze sme
dospeli k rozhodnutiu venovať sa čisto slovenskému prostrediu, pretože v opačnom prípade by sme
museli urobiť aspoň trojdielny dokument. Zvolená téma ďaleko presahuje možnosti jedného filmu."
Je o slovenskom intelektuálnom prostredí dostatok vizuálnych archívnych materiálov?
"Najprv sme museli študovať obrovské množstvo kníh, najmä o období šesťdesiatych a
sedemdesiatych rokov. Podľa informácií z nich sme potom vyhľadávali vo filmových, zvukových a
fotografických archívoch. V tomto veľmi pomohli RTVS a Slovenský filmový ústav. Postupne sme si na
základe rešerší vytvárali sieť informácií."
Ako vás uspokojili?
"Pravdu povediac, myslel som si, že o Válkovej osobe budeme mať bohatý materiál, veď bol verejne
exponovaným človekom. Niečo sa zachovalo, ale zďaleka nie toľko, ako by si človek myslel. V
televíznych archívoch je toho o jeho osobe dosť málo.
Jednou z Válkových čŕt totiž bolo, že sa vyhýbal kamerám a objektívom fotoaparátov. Takmer
schematicky a často sa opakoval iba jeden záber: ako vo svojej kancelárii alebo v zasadačke víta hostí,
podávajú si ruky a sadnú si k stolu."
(zdroj: ARCHÍV P.L.)
Známe sú legendy o tom, že umelcom Válek za totality pomáhal. Ako vás to pri tvorbe ovplyvnilo?
"Zaujímalo ma, čo z toho je skutočne pravda a či je príkladov naozaj toľko, aby sa to o ňom dalo
relevantne tvrdiť. Na to, aby sme vstúpili do tohto jeho neoficiálno-oficiálneho sveta a spoznali ho, sme
však potrebovali preniknúť aj do jeho osobného života.
Keďže on si súkromie veľmi strážil a takmer k ničomu sa v osobnom tóne nevyjadril, dostupné boli iba
jeho básne, politické prejavy a pár štandardných rozhovorov. Museli sme robiť niečo ako forenznú
psychologickú prácu."
Patrik Lančarič (46)
2000 ukončil divadelnú réžiu na VŠMU v Bratislave, potom spolupracoval s viacerými divadlami na
Slovensku aj v zahraničí, režijne sa podieľal na projektech v Česku, Nemecku, Estónsku, Poľsku,
Anglicku a podobne
2 roky bol šéfom Činohry Štátneho divadla Košice
40 inscenácií režíroval rôznych divadlách (Vtedy v Bratislave, Moja mama mala brata, Kamene vo
vreckách, Klauni v pekle, Novecento - legenda o pianistovi, Červená princezná a mnohé ďalšie)
2007 nakrútil svoj celovečerný debut Rozhovor s nepriateľom podľa poviedky Leopolda Laholu
4 dokumentárne filmy nakrútil
1. rok pôsobí na poste umeleckého šéfa v Mestskom divadle Zlín, kde pripravuje inscenáciu o
Masarykovi a Štefánikovi
Ako prebiehal tento proces?
"Na základe sumy informácií, ktoré sme mali, sme sa pokúšali predstaviť si, čo sa deje s človekom v
situácii, keď urobí isté konkrétne kroky.
Podľa toho vznikali aj otázky, ktoré som potom svojim respondentom položil.
Tak som sa napríklad vďaka výpovedi básnika Ivana Štrpku dozvedel, že Válek bol odpočúvaný už od
šesťdesiatych rokov, keď pomáhal skupine Osamelých bežcov, ktorí mali problémy s ŠtB.
Žil vyše dvadsaťpäť rokov s vedomím, že je odpočúvaný, nemohol to mať ľahké.
A keď si uvedomíte, že ste všade pod neustálou kontrolou, ako sa s tým vyrovnáte? Dedukovali sme,
že Válkovou obranou mohlo byť, že sa uzavrel."
Myslíte, že to určovalo jeho vzťah so ženami?
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"Neviem. Neprináleží mi tieto veci hodnotiť, ale vo filme som sa nevyhol ani týmto osobným témam. I
keď si myslím, že v tejto súvislosti bol Válek možno až príliš démonizovaný.
Čo jeho uzavretosť prinášala pre politický život a kultúrne podhubie v normalizácii?
"Túto otázku sme si kládli celý čas. I otázka samotná môže byť odpoveďou. Film kladie celý rad
otázok a na niektoré z nich aj odpovedá. A verím, že na niektoré odpovedia rozhovory v plnom znení,
ktoré sme s oslovenými viedli.
Želal by som si, aby všetko, čo sme nakrútili, bolo predmetom diskusií. Pri Válkovi treba vážiť každé
slovo a to platí aj obecne, nevytrhávať veci z kontextu, ale snažiť sa pochopiť celok. Válek tu pred nami
stojí, je tu jeho dielo i činy. Nevyhýbajme sa mu, pretože on sa obísť nedá."
Keď režim padol, na Válka sa najmä z kultúrnych kruhov zniesla nenávisť. Prečo práve on tak
zosobňoval totalitu?
"Kým mohol pomôcť, bol "dobrý" a potom už boli väzby s ním mnohým zrejme príťažou. Válek ako
minister kultúry bol plnohodnotnou súčasťou systému komunistických štruktúr. Reprezentoval totalitný
systém.
Ten systém však bola zároveň pyramída mnohých ľudí pôsobiacich v umení a v kultúre vo všelijakých
komisiách, na rozličných miestach a miestečkách. Kam zmizli po revolúcii?
Spravila sa hrubá čiara a išlo sa ďalej. Válek sa paušálne určil ako ten, na koho sa dalo kydať. Tým sa
mnohí akoby zbavili osobnej zodpovednosti."
So spolutvorcami dokumentu Válek počas premiéry na festivale Febiofest. (zdroj: ROBERT
TAPPERT/FEBIOFEST)
Ako to vnímate teraz, keď poznáte aktuálne úvahy jeho súputníkov?
"Tí ľudia, ktorí vo filme vystupujú, pre mňa ukázali jednu veľmi dôležitú kvalitu. Nie sú jeho nekritickými
obdivovateľmi, dokonca sú medzi nimi aj ľudia, ktorí mu rozhodne nemajú za čo vďačiť, a napriek tomu
pred kamerou dokázali vytvoriť polemiku veľmi kultivovaným spôsobom, bez krvi v očiach, peny na
ústach či zapálenej fakle na inkvizítorských tribunáloch.
To je rozmer spoločenskej diskusie, ktorý nám chýba - konštruktívna polemika. To je pre mňa spôsob,
ako by sme mali o svojej minulosti hovoriť a premýšľať."
Čím je dnes pre vás Miroslav Válek?
"Je paradoxné, že na túto otázku nemám jednoznačnú odpoveď. A vôbec, slovo paradox by som dal
do výkladnej skrine celej tej doby. Válek sa stal pre mňa symbolom rozporu, ale nejde len o Válka. Úzko
to súvisí s rozkolom a so štiepením názorov v intelektuálnom prostredí na Slovensku, ktoré je v podstate
dosť malé.
To, ako sa slovenská inteligencia správala v zlomových obdobiach našich dejín, by mohlo byť
predmetom ďalšieho skúmania. Je to téma na celý seriál."
V súvislosti s terajšími pohnutými udalosťami na Slovensku sa šíri aj názor, že keď sa budeme menej
hnevať, bude nám lepšie. Myslíte si, že aj pre starý režim platilo, že keby nebolo Charty 77, mohli sa veci
formovať lepšie?
"Bolo by naivné myslieť si to, ako povedal aj Milan Lasica v dokumente. Nemyslím si, že keby nebolo
Charty 77, ruské vojská by boli z Československa odtiahli. Biľakovci by si boli našli inú zámienku na to,
aby tu ruské tanky ostali a ľudí v krajine by naďalej spoľahlivo zastrašovali. Napokon, ani podpísanie
Anticharty ničomu nepomohlo."
Čo vlastne pre vás znamená vyrovnať sa s minulosťou?
"Často o tom premýšľam. Dôležité je, aby bola pamäť živá, aby sme vedeli, čo, ako a prečo sa stalo.
Aby sme nerobili tie isté chyby a nedopustili podobný stav vecí ako v minulosti. Je to veľmi náročná
úloha, pretože v dnešnej dobe sa mnoho vecí relativizuje a informačný priestor zahlcuje množstvo
balastu.
Musíme byť pozorní a presní. Veci nie sú čierno-biele. A dobro a zlo sa v istých momentoch nedá od
seba tak ľahko oddeliť."
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https://kultura.sme.sk/c/20796463/patrik-lancaric-verim-tomu-ze-mladi-ludia-su-pravdivej-minulosti-otvore
ni.html
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525. Citlivý básnik?
(05.04.2018; Plus 7 dní; č. 14, JA A TY , s. 82,83; PETER GETTING)

Písal verše o milovaní v husej koži. Husiu kožu však budete mať z toho, ako chválil brutálne mlátenie
bezbranných nevinných ľudí
Od sviečkovej manifestácie, ktorá žiadala náboženskú slobodu a dodržiavanie občianskych práv,
ubehlo tridsať rokov. Dnes vďaka historikom vieme mnohé, ale stále sa dozvedáme nové fakty. Taký je aj
prejav popredného slovenského básnika Miroslava Válka, kde opisuje svoj postoj k sviečkovej
manifestácii. Odznel krátko po tom, ako túto pokojnú akciu brutálne rozohnali zložky komunistického
režimu. Zábery vtedy obleteli svet a boli jedným z posledných útokov režimu, ktorý skrachoval v novembri
1989. Ak neprekvapí bezcitnosť komunistických fízlov, o to viac prekvapí tá básnikova. Válkov podiel na
zločinoch sa dodnes maže.
Štvrté poschodie: ,,Videl som celý priebeh demonštrácie. Myslím si, že môžem zodpovedne povedať...
že zásah bezpečnostných zložiek bol adekvátny. Bezpečnostné zložky by bolo možné obviniť skôr z
prílišnej ohľaduplnosti."
Tieto slová nepochádzajú z úst komunistického fanatika, ale básnika, ktorý veršoval o nehe, láske,
smrti a milenkách. Popredný básnik Miroslav Válek takto hovorí o sviečkovej demonštrácii, ktorá sa
konala v marci 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a dozeral na ňu zo štvrtého poschodia
hotela Carlton.
Neocitol sa tam nechtiac či náhodou. Okrem toho, že písal básne, bol Válek vysokým komunistickým
pohlavárom, členom Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) a
ministrom kultúry Slovenskej socialistickej republiky. Podľa záverečnej správy o prešetrení zásahu, ktorú
spísali po páde komunizmu v marci 1990, boli s Válkom v hoteli aj najvyšší papaláši - vedúci tajomník
Mestského výboru KSS v Bratislave Gejza Šlapka, minister vnútra Štefan Lazar, náčelník bratislavskej
polície Štefan Mikula i šéf Štátnej bezpečnosti (ŠtB) Alojz Lorenc.
Válkova účasť v Carltone je známa, oveľa menej známe sú citované slová. Podľa dokumentov s
pôvodným označením Tajné! ich vyslovil na pléne ÚV KSS o celé tri týždne po mlátení ľudí. ,,Minister
Válek bol členom riadiacej politickej komisie a tá nielen sledovala, ale aj riadila brutálny zásah proti
sviečkovej manifestácii," súhlasí historik Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský. A básnik nielenže celý
zásah aj s odstupom času schvaľoval, ale hlásil, že mohol byť ešte brutálnejší.
Talent aj slaboch: Stále je považovaný za talentovaného básnika. Právom. Počas vojny začal ako
nádejný kresťanský poet, po komunistickom prevrate presedlal na novú líniu. Písal nadčasové ľúbostné a
existenciálne básne s fantastickými obrazmi - rovnako ako lacné veršíky pre stranu. Je autorom skvelého
Milovania v husej koži - rovnako ako trápnych veršov o traktoristovi na Zetore či zbierky Slovo venovanej
,,komunistickej strane, ktorá ma učí stať sa človekom".
Do strany vstúpil v roku 1962, jeho politická hviezda zažiarila po invázii do Československa - od roku
1969 bol ministrom kultúry, dostal titul zaslúžilý aj národný umelec. Medzitým už bol komunistickým
poslancom a členom ÚV KSS. Postupne v sebe nahradil básnika funkcionárom. Údajne ako minister
pomáhal niektorým vybraným autorom, čo je však podobne absurdné ako pri Tisových výnimkách
Židom - chránil ich pred tým, čo sám zosobňoval. Válek bol ako šéf rezortu priamo zodpovedný za
katastrofálny stav kultúry počas normalizácie, kde na jednej strane fungovali povolení, vyzdvihovaní
autori a na druhej strane boli ,,nevhodní" autori zakázaní a perzekvovaní. Zodpovednosť nesie napríklad
aj za vylúčenie Hany Ponickej zo spisovateľskej obce a za jej obťažovanie eštebákmi až do pádu
komunizmu.
Paradoxné tiež bolo, že niekdajší zapálený mladý katolík Válek ako normalizačný káder kontroloval
cirkvi - preto bol aj členom komisie v Carltone. Zásah obhajoval napríklad aj na zasadnutí Pacem in terris,
združenia duchovných kolaborujúcich s režimom, ktoré zakázal pápež. ,,Možno bol Válek slaboch,"
zamýšľa sa historik Patrik Dubovský. ,,Mal talent na písanie básní a pri tom mal ostať. Ak sa nádejal, že
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zachráni slovenskú kultúru, keď bude vo vysokej funkcii z času na čas protežovať nejakého umelca, tak
sa mýlil. Možno niekomu vyšla knižočka, ale systém mlel spokojne ďalej a navyše sa mohol kryť
básnikom ministrom."
Rázne zakročiť: Podľa dokumentov Válek aj vedome klamal. Tri týždne po nakladačke tvrdil, že pri
zásahu nepoužili psy, obušky, kasery. ,,Hocikedy ma môžete konfrontovať so skutočnosťou, nič také sa
tam nepoužilo."
Okrem obuškov, psov a kaserov mala pritom polícia antony pre zatknutých, posilnili ju aj členovia
pohotovostného útvaru, takže dovedna to bolo so zálohami až do tisíc policajtov a päťdesiat nasadených
eštebákov. Desivo pôsobí fakt, že nemocnice mali pohotovosť a pripravenú krv na transfúzie, ale najmä,
že vo výzbroji polície bolo aj päťdesiat ostrých nábojov. To všetko na ľudí, ktorí sa rozhodli pokojne
manifestovať so sviečkami v rukách a akciu vopred ohlásili.
V totalite však občianske práva nemajú hodnotu - komunistickí fízli nabiehali do ľudí autami a napokon
nasadili vodné delá. Nasledovalo zatýkanie, výsluchy a ďalšie mlátenie. O absolútne neadekvátnom
zásahu písali svetové agentúry. A kým podľa komunistickej propagandy vraj ,,spľasla bublina
provokácie", o represívnych zákrokoch vzápätí prijal rezolúciu Európsky parlament.
Litera spravodlivosti: Hoci demokratická Európa zásah odsúdila, u nás sa nikdy nenaplnila litera
spravodlivosti. Trestnoprávnu zodpovednosť nevyvodili proti pohlavárom ani fízlom zo zásahu. Po
novembri 1989 odsúdili jediného policajného dôstojníka - aj toho oslobodili, keď preňho v revolučnej
eufórii vyžiadali milosť organizátori sviečkovej manifestácie Ján Čarnogurský s Františkom Mikloškom.
Nejde o uzavretú kapitolu - aj na nedávnych protestoch zneli heslá o dokončení revolúcie a odstránení
komunistov z verejného života.
Válek zomrel krátko po páde komunizmu - mal 63 rokov - a jeho podiel na zločinoch komunizmu sa
odvtedy relativizuje. Patrí medzi umelcov kolaborujúcich s mocou, ktorých obraz sa romanticky prifarbuje.
Vraj so surovým bitím nemal nič spoločné, vraj vnútorne nesúhlasil... Romantizáciu predkladajú
encyklopédie, učebnice aj básnikovi známi. Tí vystupujú aj v najnovšom dokumentárnom filme Válek,
ktorý plánujú v lete odvysielať vo verejnoprávnej televízii.
Ako sa pri tom môžu cítiť zbité obete? Prečo si nechceme priznať pravdu? ,,Válek bol členom
najvyšších orgánov strany a v tom je jeho priama politická a osobná zodpovednosť za zločiny komunizmu
až do jeho pádu, a to i za vraždy ŠtB a zabitia na hranici," myslí si Patrik Dubovský. ,,Nebol nútený
pracovať v orgánoch strany a svojím členstvom legitimizovať jej neoprávnenú moc v štáte. Táto moc
prijímala zákony, ktoré dovoľovali perzekúcie až do stavu vrážd. Ak vnútorne nesúhlasil, mal aj navonok,
inak sa javí ako duchovný schizofrenik alebo človek, ktorý uznával teóriu ,menšieho zla'. Táto teória však
nemyslí na to, že aj menšie zlo je zlo."
PETER GETTING
---Foto:
Marec 1988: Na pokojnej manifestácii ľudia držali v rukách sviece a chceli si uplatniť základné ľudské
práva.
Ako minister: Bol zodpovedný za katastrofálny stav normalizačnej kultúry, na snímke vľavo, v strede
predseda vlády Peter Colotka a vpravo biskup Július Gábriš.
Miroslav Válek: Známi ho obhajujú v rozpore s historickými faktmi.
Milovanie v husej koži: Básnik mal nesporný talent a moderné poetické obrazy.
Prílišná ohľaduplnosť: Také bolo mlátenie ľudí v podaní Miroslava Válka.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

526. Demeš: Je dôležité, že slovenská diplomacia odmietla potvrdiť
nezmyselné teórie o zásahoch zvonka
(06.04.2018; www.euractiv.sk; euractiv.sk, , s. -; Lucia Yar , euractiv.sk)
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(aktualizované: )
Pavol Demeš počas krstu knihy Priateľ - Partner - Spojenec.: Príbeh slovensko-amerických vzťahov
od Nežnej revolúcie dodnes. [TASR]
Komentáre Tlač
Podľa PAVLA DEMEŠA odhalenia Jána Kuciaka na kosť obnažili naše zlyhania a prapodivné
prepojenia, s ktorými sa musíme spoločne vysporiadať. Pri ich riešení sa budeme musieť opierať aj o
zahraničie, hovorí.
Pavol Demeš je nezávislý odborník na zahraničnú politiku. Zohral významnú úlohu pri zrode
samostatnej slovenskej diplomacie. V rokoch 1991 - 1992 bol ministrom medzinárodných vzťahov a od
roku 1993 poradcom prezidenta Michala Kováča. Stál pri zrode Servisného centra pre tretí sektor (SAIA)
a v súčasnosti je členom správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).
Oslavy 25 rokov samostatnosti Slovenska prebiehajú už od začiatku roka. Ktorým udalostiam sa
počas týchto osláv nedostalo dostatok pozornosti?
Málo sa zvýraznilo to, že Slováci a Česi sú schopní oslavovať aj storočnicu vzniku Česko-Slovenska,
aj štvrťstoročie od jeho rozdelenia spoločne. V bývalej Juhoslávii, alebo Sovietskom zväze by to bolo
nepredstaviteľné.
Druhou udalosťou, ktorá akosi zanikla, je rok 1998, kedy padol mečiarizmus. Pre Slovensko to vtedy
vytvorilo šancu včleniť sa do západných štruktúr. Málokto si spomenul na to, že bez veľkej občianskej
mobilizácie a účasti mladých ľudí by sa to neudialo.
Tak ako v roku 1989 mladí ľudia odštartovali Nežnú revolúciu, aj v roku 1998 práve oni cítili, že
integrácia Slovenska do európskych štruktúr je ohrozená. Volebná účasť bola 83-percentná, pričom voliť
bolo deväť z desiatich prvovoličov.
Dnes sú to opäť mladí ľudia, ktorí v zlomových momentoch presne cítia, že v krajine je potrebné urobiť
zmeny. A neboja sa to vykríknuť nahlas.
Vidíte teda paralely aj so súčasnými udalosťami, najmä v súvislosti s vtedajším a doterajším
predsedom vlády?
Vladimír Mečiar naštartoval proces integrácie Slovenska do EÚ a NATO. Podpisoval kľúčové
dokumenty, čím jasne demonštroval, že Slovensko patrí do západného civilizačného okruhu. Paradox
spočíva v tom, že neskôr sa stal hlavnou brzdou tohto úsilia. V roku 1998 sme sa s ním preto cez volebný
proces rozlúčili. Veľká väčšina ľudí pochopila, že ak by zostal pri moci, Slovensko by bolo z
pro-európskeho snaženia vyradené.
S Robertom Ficom sa dialo čosi podobné. Dopomohol k vstupu Slovenska do eurozóny i do
Schengenu a začal dokonca prezentovať ideu exkluzivity Slovenska vo vzťahu k Únii. Vzal si však EÚ do
rúk ako palicu, s ktorou začal biť kritikov svojich krokov z radov politikov, médií, či mimovládnych
organizácií. Dialo sa to aj počas inak dobre zvládnutého predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Pri kritike
na svoju osobu, či vládu, používal premiér vzletnú vetu o tom, že ide o "útok na úspešné predsedníctvo",
alebo neskôr o "ohrozenie nášho smerovania do jadra EÚ".
Európsky parlament má čoraz silnejšie zuby, hovorí ANA GOMESOVÁ. Viedla misiu europoslancov
na Malte po vražde novinárky Daphne Caruany Galiziovej.
Po tragickej udalosti - vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a následnej
politickej kríze, predviedol Robert Fico v oblasti zahraničnej politiky niekoľko neočakávaných piruet.
Namiesto toho, aby začal ukazovať východiská, odrazu obvinil zahraničie z účasti na destabilizácii
krajiny, čo vyvolalo veľkú búrku reakcií. Naša diplomacia pritom deklarovala, že to, čo sa u nás deje, je
vnútropolitická vec.
V 90. rokoch došlo k niečomu podobnému. Vladimír Mečiar vtedy tiež vytiahol sorosovskú kartu a
používal jazyk o dvojitom metri, či nepochopení unikátneho slovenského vývoja. Ani Róbert Fico nebol
schopný sebareflexie, otvorenej a slušnej komunikácie s verejnosťou. Ak nebodaj dnes po odchode z
Úradu vlády uvažuje o modeloch vládnutia aké vidíme v Maďarsku, alebo Poľsku, tak si berie príklady, s
ktorými na Slovensku nepochodí.
Akou krajinou by Slovensko bolo dnes bez európskej integrácie?
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Úplne inou. Ak by nedošlo k legitímnej volebnej porážke Vladimíra Mečiara, boli by sme vyradení z
integračného procesu. Máme precedensy v okolitých krajinách, kde politickí lídri, v snahe udržať sa za
každú cenu pri moci, dokážu navodiť ilúziu národnej exkluzivity a bojovať s vonkajšími nepriateľmi.
Mečiar bol charizmatický a úspešný politik. Dokázal mimoriadne efektívne manipulovať davy. Ak by
voľby vyhral, nasmeroval by politiku na model, aký vidíme napríklad v Maďarsku. Zmenou ústavy by
oklieštil politické a občianske slobody a dostal by pod kontrolu súdnictvo, akademickú obec i médiá.
Predĺžil by si politický život aj na úkor nášho vyradenia z demokratického európskeho spoločenstva.
Keby sme nevstúpili v roku 2004 do EÚ, mohli sme sa dnes pokojne ocitnúť v inom civilizačnom
okruhu a potýkať sa s problémami, aké majú napríklad krajiny Balkánu, či tie na východ od nás.
"Je čas dokončiť prácu z roku 1989," uviedol eurokomisár pre susedskú politiku a rozširovanie
Johannes Hahn.
V rokoch 1991 až 1992 ste stáli na čele ministerstva medzinárodných vzťahov, ešte v čase
Československej federácie. Ako hodnotíte úroveň diplomacie po štvrťstoročí samostatnosti?
Po páde Berlínskeho múra možno Slovensko označiť za stredoeurópskeho skokana. Na začiatku
mnohí pochybovali o našej životaschopnosti a dnes sme súčasťou najrozvinutejších zoskupení sveta a
máme ambíciu sa stále zlepšovať.
Náš rezort diplomacie, ktorý sme začali budovať na zelenej lúke, dnes patrí k najkvalitnejším v
Európe. V rámci V4 si dovolím tvrdiť, že je najprofesionálnejší.
Viacerí naši diplomati slúžia na prestížnych postoch v medzinárodných organizáciách, či už vládnych,
alebo mimovládnych. Vyplýva to asi aj z toho, že nemáme so žiadnou krajinou nepriateľské vzťahy, sme
pripravení hrať rolu sprostredkovateľa a otvorene zdieľať vlastné transformačné skúsenosti.
Prispieva k tomu aj pomerne unikátna spolupráca rezortu diplomacie s mimovládnymi organizáciami,
ktorá nemá veľa paralel. Spomeniem v tomto kontexte výročnú Hodnotiacu konferenciu,
spoluorganizovanú Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a ministerstvom zahraničia, či
GLOBSEC.
Zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky považuje za najväčší
historický medzník štvrťstoročnice samostatnej slovenskej armády vstup do NATO a EÚ. Slovenská
obrana je podľa neho v týchto štruktúrach už jasne ukotvená a nehľadá žiadnu alternatívu.
Ako sa za štvrťstoročie zmenili podmienky pre prácu diplomatov?
Dosť zásadne. Diplomacia sa už zďaleka nedeje v salónoch a za oponou. Najmä vďaka
komunikačným nástrojom a sociálnym sieťam sa aktívnym hráčom zahraničnej politiky vo veľkej miere
stáva verejnosť.
Dnes diplomati okrem toho, čo robia smerom k ostatným krajinám - čo je aj ich primárne poslanie - sa
vo veľkej miere musia venovať aj domácim záležitostiam. Preto vznikajú odbory verejnej, kultúrnej, či
ekonomickej diplomacie a najnovšie i oddelenie strategickej komunikácie, ktoré má pôsobiť proti
dezinformáciám a hybridným hrozbám.
Tu sme ale len na začiatku. Pre našich diplomatov je oblasť využívania nových komunikačných
nástrojov a komunikácia s domácou verejnosťou ešte nezažitá oblasť.
Vplyv zahraničnej a najmä európskej politiky je dnes omnoho silnejší ako v minulosti. Výrazne to vidno
aj v týchto časoch, keď sa etabluje nová vláda.
Na Slovensku prebiehala spoločenská transformácia paralelne s integráciou do západných štruktúr. Je
preto pochopiteľné, že dotyky domácej a zahraničnej politiky sú veľmi tesné a navzájom sa ovplyvňujú.
Rezort diplomacie zohrával a zohráva v domácom politickom diskurze významnú úlohu. Považujem za
veľmi dôležité, že vláda Petra Pellegriniho, v ktorej je na čele rezortu opäť tandem Lajčák-Korčok, jasne
deklarovala pokračovanie nášho pro-európskeho a pro-atlantického kurzu.
Obaja títo skúsení diplomati odmietli potvrdiť nezmyselné teórie o prevratoch a zásahoch zvonka a
snažia sa s celým ministerstvom o prekonávanie zložitých krízových momentov a budovanie dobrého
mena Slovenska v zahraničí.
Peter Pellegrini absolvoval svoj prvý summit EÚ. Na jeho dnešnej časti už chýba, zastupuje ho český
premiér v demisii Andrej Babiš.
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Aj rok 2018 sa teda zapíše k "osmičkovým" výročiam?
Myslím si, že áno. Podobne ako spomínané výročia, či výročie sviečkovej manifestácie z marca
1988, počas ktorej naši občania odvážne vystúpili za slobodu.
Marec 2018 a mesiace po ňom sa budú spájať s aktom bezprecedentnej brutálnej vraždy dvoch
mladých ľudí, snahou o ich objasnenie, ale i masovým vzopätím našich občanov doma i vo svete proti
systému, ktorý spôsobil obrovský prepad dôvery v náš štát a jeho inštitúcie. Dnešné udalosti zároveň
ukazujú na krehkosť našej demokratickej štátnosti a jej fungovania. Sú však pre nás zároveň veľkou
šancou na zmenu. Chcem veriť, že opäť pozitívne prekvapíme.
Ján Kuciak nám zanechal vo svojich investigatívnych článkoch testament, ktorý musíme mať stále na
pamäti. Obnažil na kosť naše zlyhania a prapodivné prepojenia, s ktorými sa musíme spoločne
vysporiadať.
V Jánovej infografike sa vyskytujú aj eurofondy a mafia, čo naznačuje, že systém zlyhaní nie je len
"Made in Slovakia", je aj vecou európskou. Pri jeho riešení sa teda budeme musieť opierať aj o
zahraničie. Preto rola ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí bude nenahraditeľná.
https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/interview/p-demes-je-dolezite-ze-slovenska-diplomacia-od
mietla-potvrdit-nezmyselne-teorie-o-zasahoch-zvonka/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

527. Do slušnej spoločnosti sa fašisti nepozývajú
(06.04.2018; www.dennikn.sk; Komentáre, 12:08, s. -; Marián Balázs)

Na Slovensku sme dostatočne nevyriešili vzťah k režimu, ktorý sa odvolával na kresťanstvo, no spojil
sa s nacizmom, aktivoval jeho ľudácku podobu a produkoval tisíce nevinných obetí.
Autor je publicista, v rokoch 2010 až 2012 bol poradcom Ivety Radičovej
Spor o novú podobu spoločnosti i nový vzťah k tradícii viedol kedysi k tridsaťročnej vojne. Tá však
nepriniesla konečný úspech žiadnej zo zúčastnených strán. Spočiatku náboženský konflikt prerástol do
spoločenského konfliktu, až napokon unavená a vyčerpaná spoločnosť vytesnila to, z čoho konflikt
vznikol.
Kresťanstvo, respektíve náboženstvo sa tak čoraz viac začalo považovať za niečo, čo patrí do
privátnej sféry. Takáto reakcia bola pochopiteľná a viedla k oslobodeniu spoločnosti od cirkevnej
dominancie a neprimeranej previazanosti štátu s náboženstvom. Čoskoro sa však zabudlo na to, že ono
vytesnenie náboženstva do privátnej sféry bolo len záchrannou akciou, aby náboženské spory už viac
nemohli ruinovať spoločnosť, a že v nových, pokojných a zrelších podmienkach je potrebné nájsť nový
vzťah medzi spoločnosťou a náboženstvom.
Na druhej strane však hodnoty ako sú sloboda, tolerancia či ľudské práva boli naplno objavené a
postupne presadzované práve v tomto historickom kontexte.
Pre rôzne skúsenosti z minulosti sa bude zrejme ešte dlho vynárať podozrenie i obava, či
náboženstvo, respektíve cirkev nechce opäť nejakým spôsobom ovládnuť verejný priestor, či ho nechce
opäť akosi privatizovať (hoci inak než v minulosti). Táto obava nie je neopodstatnená a v zrkadle dejín a
dejinných skúseností jej možno veľmi dobre rozumieť. Preto je potrebná na strane cirkvi pokora pred
vlastnými dejinami a v ich zrkadle pokora pred spoločnosťou či svetom, v ktorom sa neraz v mene
náboženstva a vlastnenia pravdy prispelo k princípu krutosti. Na druhej strane však spoločnosť musí
pripustiť, že potrebuje aj hlbšie pohnútky, a tiež uznať, že napríklad sociálne či charitatívne pôsobenie
cirkví je na osoh všetkým.
Hľadanie tejto koexistencie je dlhá a náročná cesta, na ktorej sa ešte nejaký čas budú v plnej miere
vynárať ozveny bolestivých dejinných skúseností. O to viac, že na Slovensku sme dostatočne nevyriešili
(aj keď legislatívne a vedecky áno) vzťah k režimu, ktorý sa odvolával na kresťanstvo, no spojil sa s
nacizmom, aktivoval jeho ľudácku podobu a produkoval tisíce nevinných obetí.
V kontexte našej dejinnej skúsenosti, ako aj v kontexte oživovania fašistických póz a ideí je napríklad
pozývanie fašistov na oslavu Sviečkovej manifestácie viac než nevhodné. Ba dokonca vzbudzuje
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pochybnosti, či v pozývajúcom prostredí aj napriek verejným deklaráciám predsa len nie je skryté
sympatizovanie s tými, čo neakceptovateľnú minulosť a jej charakter relativizujú a oživujú.
Odvolávanie sa na to, že extrémisti boli riadne zvolení vo voľbách, neobstojí. Organizačná procedúra
nemôže byť nadradená morálnym postojom a hodnotám. Fašisti sú fašisti bez ohľadu na to, či boli
zvolení, alebo nie. Bez ohľadu na to, či pochodujú v mundúroch, alebo hodia na seba sako. Ich pozývanie
na podujatia, ktoré majú prispieť k formovaniu historickej pamäti a spomienkovej kultúry, je rozširovaním
priestoru ich verejného akceptovania a oslabovaním úsilia vysporiadať sa s fenoménom extrémizmu.
Ak spoločne voláme po slušnom Slovensku, určite si ho nepredstavujeme s fašistami po boku.
https://dennikn.sk/1086728/do-slusnej-spolocnosti-sa-fasisti-nepozyvaju/?ref=list
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

528. Remišová dáva podnet na ÚVO a PMÚ k tendru, kde súťažila firma
Bonul
(06.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 13:11, s. -; TASR, Elena Zúborová)

V. Remišová totiž upozornila, že v ten istý deň, keď podal R. Fico demisiu, uzatvoril Zbor väzenskej a
justičnej stráže zmluvu o vybudovaní bezpečnostného systému v hodnote viac ako 8,5 milióna eur.
Bratislava 6. apríla (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolný úrad (PMÚ) SR
by mali preveriť verejné obstarávanie, v ktorom sa zúčastnila firma Bonul nitrianskeho podnikateľa
Miroslava Bödöra. Myslí si to poslankyňa opozičného hnutia OĽaNO Veronika Remišová, ktorá sa
obrátila s podnetmi na tieto úrady.
Remišová totiž upozornila, že v ten istý deň, keď podal Robert Fico (Smer-SD) demisiu, uzatvoril Zbor
väzenskej a justičnej stráže zmluvu o vybudovaní bezpečnostného systému v hodnote viac ako 8,5
milióna eur.
Do verejného obstarávania sa podľa poslankyne zapojili tri spoločnosti - Adotel-Hex zo Žiliny a
spoločnosti Bonul a VEL Security (predtým BMN Security) z Nitrianskeho okresu. Víťazom verejného
obstarávania sa stala práve spoločnosť VEL Security, ktorá bola podľa hnutia OĽaNO v minulosti
prepojená na druhého súťažiaceho - SBS Bonul.
Remišová upozornila, že podobný scenár sa odohral pri súťaži firiem Bonul a BMN Security aj v
minulosti, keď médiá priniesli podozrenia z prepojenia oboch firiem. Pri verejnom obstarávaní takisto nie
sú podľa hnutia zverejnené príslušné dokumenty, ktoré by sa zverejňovať mali.
"Nedávno vyšli vo viacerých médiách články o aktivitách nitrianskeho podnikateľa Miroslava Bödöra a
jemu blízkych ľudí, o ktorých písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Najvýraznejšie a najznámejšie sú
aktivity jeho firmy Bonul, okrem iného pozoruhodná úspešnosť firmy pri štátnych zákazkách v réžii
nominantov strany Smer-SD," opísala Remišová.
Zdá sa však podľa nej, že skupina tohto podnikateľa a okruh spriaznených firiem je oveľa širší. "Po
vražde Jána Kuciaka sme žiadali, aby polícia objektívne preverila a vyšetrila všetky kauzy, o ktorých Ján
Kuciak písal, vrátane tých, ktoré sa týkajú nitrianskeho podnikateľa. No ťažko uveriť tomu, že naozaj
príde spravodlivosť, ak policajný prezident Tibor Gašpar je rodina s nitrianskym oligarchom," doplnila
Remišová.
Protimonopolný úrad a aj Úrad pre verejné obstarávanie pre TASR uviedli, že zatiaľ takýto podnet
nedostali. "Hneď ako sa tak stane, úrad ho preskúma," avizovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.
Prečítajte si aj:
OĽaNO: Odchod Róberta Krajmera z funkcie nezabezpečí očistu NAKA
SaS vyzvala Érseka, aby pripravil zákon aj pre prepravcov ako Uber
SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
OĽaNO: Nová vláda nedostane dôveru hnutia, neobnoví dôveru v štát
http://www.teraz.sk/slovensko/remisova-dava-podnet-na-uvo-a-pmu-k/317948-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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529. 12:11; Do slušnej spoločnosti sa fašisti nepozývajú, p...
(06.04.2018; www.dennikn.sk; Slovensko, 12:11, s. -; Minúta po minúte)

Do slušnej spoločnosti sa fašisti nepozývajú, píše Marián Balázs. V kontexte oživovania fašistických
póz a ideí je pozývanie fašistov na oslavu Sviečkovej manifestácie viac než nevhodné.
https://dennikn.sk/minuta/1086791/
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

530. TV Lux odvysiela záznam koncertu na 30. výročie Sviečkovej
manifestácie
(06.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, mk ))

<p>TV Lux odvysiela záznam koncertu na 30. výročie Sviečkovej manifestácie P:3, 06. 04. 2018
16:45, DOM Bratislava 6. apríla (TK KBS) V nedeľu 8. apríla o 18.20h odvysiela TV Lux záznam koncertu
Lúčnice, ktorý sa uskutočnil 25. marca 2018 pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie.
Slávnostný koncert v Slovenskej filharmónii - Redute pripravila pre pozvaných hostí Konferencia biskupov
Slovenska v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Zúčastnili sa na ňom bývalý prezident Spolkovej
republiky Nemecko Joachim Gauck, zástupcovia parlamentu, predstavitelia diplomatického zboru, cirkví,
náboženských a občianskych spoločností a laických organizácií. S príhovorom na ňom vystúpil bývalý
prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck, predseda Konferencie biskupov Slovenska
Mons. Stanislav Zvolenský a Pavol Kossey, podpredseda Fóra kresťanských inštitúcií a jeden z priamych
účastníkov Sviečkovej manifestácie. V podaní Lúčnice na koncerte zaznelo napríklad Charpentierovo
"Slávnostné prelúdium k Te Deum", Kedrovov "Staroslovanský Otčenáš", "Matúšove Pašie" od Johanna
Sebastiana Bacha, "Glória" od Antonia Vivaldiho, ale aj "Bože, čos ráčil slovenskému rodu" od Mikuláša
Schneidera Trnavského.
<P>
-END
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180406036
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

531. Pozvánka pre médiá na brífing po plenárnom zasadaní KBS a ČBK v
Nitre
(06.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, kbs,cbk, ml; ml ))

<p>Pozvánka pre médiá na brífing po plenárnom zasadaní KBS a ČBK v Nitre P:3, 06. 04. 2018
09:00, PRE Bratislava 6. apríla (TK KBS) V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa slovenskí biskupi
v dňoch 9. - 11. apríla 2018 zúčastnia na 89. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska
(KBS). Toto zasadanie bude výnimočné spoločným rokovaním s Českou biskupskou konferenciou (ČBK),
ktorej členovia prídu v rovnakom čase na svoje plénum do Nitry. Spoločné stretnutie KBS a ČBK je
naplánované na stredu 11. apríla. Biskupi si vymenia skúsenosti zo života Cirkvi v oboch krajinách za
ostatných 25 rokov a budú sláviť aj spoločnú svätú omšu pre verejnosť. Na záver plenárneho zasadnutia
KBS a ČBK je naplánovaný brífing pre novinárov. Uskutoční sa v stredu 11. októbra 2017 o 10:30 h v
Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Novinárom budú k dispozícii predseda ČBK pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka, predseda KBS bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, generálny
sekretár ČBK Stanislav Přibyl a hovorca KBS Martin Kramara. Motívom stretnutia členov oboch
biskupských konferencií je niekoľko jubileí. V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku KBS a ČBK,
ako aj 25. výročie vzniku SR a ČR, tiež 30. výročie sviečkovej manifestácie a 100. výročie vzniku
Československa. Počas prvého tohtoročného zasadania si slovenskí biskupi zvolia delegáta a
náhradníka KBS na októbrovú biskupskú synodu, ktorá bude zameraná na mládež. Zároveň vyhodnotia
odpovede mladých Slovákov, ktorí vyplnili online dotazník k synode. Zo Slovenska ho odoslalo viac ako 4
200 mladých ľudí. Rada pre mládež a univerzity KBS bude biskupov informovať o prípravách letného
Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a budúcoročných Svetových dní mládeže v Paname.
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Členovia KBS dostanú informáciu Liturgickej komisie KBS o obrade krstu detí. Diskutovať budú aj o
revízii prekladu Kódexu kánonického práva. Na svojom zasadnutí si vypočujú informácie z Konferencie
vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí. Hovoriť budú aj
o propedeutickom ročníku v kňazských seminároch, o stave Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a
Metoda v Ríme, o práci Slovenskej katolíckej charity a pastorácii pútnikov a turistov. Tretí deň plenárneho
zasadania je venovaný spoločnému rokovaniu s členmi ČBK. Témou bude situácia Cirkvi v oboch
krajinách, pastorácia mládeže, manželstiev a rodín a tiež ochrana osobných údajov v kontexte nových
smerníc GDPR. Pri príležitosti spoločného plenárneho rokovania KBS a ČBK budú členovia oboch
konferencií v utorok 10. apríla 2018 o 18:00 h sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre.
Hlavným celebrantom bude kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup metropolita a predseda Českej
biskupskej konferencie, kazateľom Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. - KBS a ČBK sa na
spoločnom plenárnom zasadnutí stretli aj v októbri 2013. Biskupi sa vtedy zišli vo Vranově u Brna.
Predtým sa podobné stretnutie slovenských, českých a moravských biskupov v histórii oboch konferencií
biskupov konalo šesťkrát. Po prvýkrát sa stretli biskupi oboch konferencií na spoločnom zasadnutí 23. a
24. novembra 1993 v Olomouci. O rok neskôr, 8. a 9. novembra 1994, sa stretnutie konalo v Badíne.
Tretie sa vrátilo späť do Olomouca, kde sa zišli 7. a 8. novembra 1995. Nasledoval Badín, a to od 15. do
16. októbra 1996. V roku 1997 sa biskupi stretli 14. októbra na Velehrade. Šieste spoločné plenárne
zasadnutie sa uskutočnilo 13. a 14. 1998 v Spišskom Podhradí. Od roku 1999 sa už iba delegáti
zúčastňovali na plenárnych zasadnutiach. Zároveň sa konali stretnutia na úrovni predsedov biskupských
konferencií, stretnutia rád a komisií, či sekretárov.
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180406018
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

532. Nepotrebujeme žiadnu kontinuitu so zlom
(08.04.2018; www.komentare.sme.sk; Komentáre / Hostia, , s. -; Peter Juščák)

Štvrťstoročie samostatnosti je aj naďalej zápasom medzi vyznávačmi sily, diktátu a priaznivcami
dialógu, slušnosti.
Autor je spisovateľ, zaoberá sa totalitami
Dnes,v čase turbulencií, ktoré bývalý premiér Fico nezaobalene nazýva pokusom o prevrat sa
môžeme pýtať, čo priniesla občanom po štvrťstoročí pôsobenia naša Slovenská republika.
V médiách sa niekedy tituluje aj ako samostatná, akoby existovala aj jej nesamostatná verzia. Tu a
tam sa zjaví aj prívlastok druhá, v nacionalistických textoch dokonca s veľkým D, akoby išlo o jej oficiálny
názov. Títo milovníci štátnych štruktúr vytvárajú dojem, akoby sme tu mali v minulosti voľajakú prvú
slovenskú republiku.
Vojnový štát na našom území nebol republikou, hoci chvíľu také označenie niesol. Bol to štát s
kýpťami formálnej demokracie, predovšetkým však štát diktátorský a totalitný. Takže, ak dnes niekto
blúzni o kontinuite terajšej republiky a vojnového slovenského štátu, pokúša sa zviazať hada s
chameleónom.
((piano))"
Oslava výročia Sviečkovej demonštrácie mohla naznačiť, že zápas o slobodu v minulosti úzko súvisí s
dnešným zápasom so skorumpovaným systémom.
"
Dvadsať päť rokov samostatnosti Slovenska je obdobím úspešného prijatia do NATO a medzi
civilizované krajiny Európy. Taktiež je obdobím budovania demokratických štruktúr. Lenže pri skúmaní ich
pôsobenia a najmä ich postupnej devastácie sa nutne musíme dostať až k jej chameleónskej podstate.
Tá prerástla do obludností organizovaného zločinu s pazúrmi až na Úrade vlády. Nie je isté, kam mali
strojcovia korupčného štátneho systému nasmerované, keby ich nepozastavila občianska verejnosť po
vražde novinára a jeho družky.
V tomto turbulentnom čase sme si pripomenuli aj Sviečkovú manifestáciu. Pripomienka mala
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smerovať k odvahe veriacich a ich tichému zápasu o slobodu v neslobodnej krajine. Oslava mohla
naznačiť, že zápas o slobodu v minulosti úzko súvisí s dnešným zápasom so skorumpovaným systémom.
Tento obraz kontinuity zápasov slušných ľudí s neokrôchanou mocou pokazil príspevok Konferencie
biskupov Slovenska. Ich pozvánka kotlebovcom na slávnostný koncert nám pripomenula, ktorým smerom
sa táto inštitúcia dlhší čas uberá. Ak vezmeme do úvahy jej činy a jej mlčanie v zložitých chvíľach,
musíme hádať, prečo tak úctivo rešpektujú priaznivcov sily a nepriateľov dialógu.
Veď práve proti nim smerovala tichá demonštrácia na sklonku komunizmu. Ich formalistické
vysvetlenie o pozvaní "demokraticky zvolených zástupcov" v čase, keď sa mladí ľudia vzopreli
formalistickej vláde, svedčí minimálne o nepochopení diania.
Štvrťstoročie samostatnosti je aj naďalej zápasom medzi vyznávačmi sily, diktátu a priaznivcami
dialógu, slušnosti. Našťastie, vyznávači slušnosti majú v hodnotovom systéme jasno a odmietli všetko
násilie, bez ohľadu na jeho farbu.
Ich protest vytvoril jednu z najväčších udalostí slovenskej samostatnosti.
https://komentare.sme.sk/c/20797815/nepotrebujeme-ziadnu-kontinuitu-so-zlom.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

533. Slovenskí biskupi sa stretnú s členmi Českej biskupskej konferencie
(09.04.2018; www.dobrenoviny.sk; , 12:27, s. -; TASR)

Motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí.
Nitrianske biskupstvo. Ilustračná snímka. - Foto: TASR/Henrich Mišovič
Bratislava 9. apríla (TASR) - V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa slovenskí biskupi od
pondelka do stredy (11.4.) zúčastnia na zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Toto
zasadanie bude jedinečné spoločným rokovaním s Českou biskupskou konferenciou (ČBK), ktorej
členovia prídu v rovnakom čase na svoje plénum do Nitry. Spoločné stretnutie KBS a ČBK je
naplánované na stredu (11.4.). TASR o tom informoval Michal Lipiak z KBS.
"Biskupi si vymenia skúsenosti zo života cirkvi v oboch krajinách za ostatných 25 rokov a budú sláviť
aj spoločnú svätú omšu pre verejnosť v utorok (10.4.) v Katedrále sv. Emeráma v Nitre," uviedol Lipiak s
tým, že hlavným celebrantom bude český kardinál Dominik Duka.
Motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí. "V tomto roku si
pripomíname 25. výročie vzniku KBS a ČBK, ako aj 25. výročie vzniku SR a ČR, tiež 30. výročie
Sviečkovej manifestácie a 100. výročie vzniku Československa," pripomenul Lipiak.
Počas prvého tohtoročného zasadania slovenskí biskupi vyhodnotia odpovede mladých Slovákov,
ktorí vyplnili online dotazník k synode. Zo Slovenska ho odoslalo viac ako 4200 mladých ľudí. Rada pre
mládež a univerzity KBS bude biskupov informovať o prípravách letného Národného stretnutia mládeže
P18 v Prešove a budúcoročných Svetových dní mládeže v Paname. Hovoriť budú aj o práci Slovenskej
katolíckej charity a diskutovať budú aj o revízii prekladu Kódexu kánonického práva.
Tretí deň plenárneho zasadania je venovaný spoločnému rokovaniu s členmi ČBK. Témami budú
situácia cirkvi v oboch krajinách, pastorácia mládeže, manželstiev a rodín a tiež ochrana osobných
údajov.
KBS a ČBK sa na spoločnom plenárnom zasadnutí stretli aj v októbri 2013. Biskupi sa vtedy zišli vo
Vranove pri Brne. Predtým sa podobné stretnutie slovenských, českých a moravských biskupov v histórii
oboch konferencií biskupov konalo šesťkrát.
×
https://www.dobrenoviny.sk/c/129103/slovenski-biskupi-sa-stretnu-s-clenmi-ceskej-biskupskej-konferenci
e
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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534. KOMENTÁR Mariána Balázsa: Volanie po slušnom Slovensku sa týka
aj opozície
(09.04.2018; www.aktualne.sk; aktualne.sk, , s. -; Redakcia)

- KOMENTÁR
KOMENTÁR - V podobnej situácii, akú už niekoľko týždňov zažívame na Slovensku, by sa dalo
predpokladať, že preferencie demokratickej opozície budú rásť. No aj napriek masovým protestom, kritike
vlády a demisii premiéra jej percentá nerastú. Zdá sa, že voliči odchádzajúci od vládnych strán,
prechádzajú medzi nevoličov. Tento trend sa pri dynamike vývoja môže kedykoľvek zmeniť, no nateraz
sa to javí takto.
Na snímke protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko na Námestí SNP v Bratislave 5. apríla 2018.
Zdroj -AP/TASR
Ani tento varovný signál zjavne nedokáže primäť lídrov demokratickej opozície k zamysleniu a zmene
prístupu. Môže sa dokonca stať, že pre čoraz menej akceptovateľný spôsob ich vystupovania nastane
zvláštna situácia: neprijateľnosť tejto vlády, no rovnako neprijateľnosť demokratickej opozície. Občania
vedia, čo nechcú, no pri pohľade na tých, čo sa pasujú za alternatívu, zostávajú v rozpakoch.
Ukazuje sa, že ani v súčasnej situácii nedokážu demokratické strany parlamentnej i
mimoparlamentnej opozície spolupracovať a ponúknuť jasnú programovú, hodnotovú a personálnu
alternatívu, perspektívnu aj z hľadiska spoločného postupu v dnešných krušných časoch a spoločnej
realizácie po najbližších voľbách. Namiesto toho vzájomné animozity, rozhádanosť, žiadny spoločný
postup, rozpačité tlačovky a nevkusné verejné vyjadrenia. Vôbec nič, čo by predznamenalo zmysluplnú a
perspektívnu alternatívu. Táto črta sprevádza lídrov opozície už niekoľko rokov a nič nenasvedčuje tomu,
že by boli schopní na tom niečo zmeniť.
Subjektívne si zredukovať výzvu na slušné Slovensko výlučne na výmenu vlády, je scestné. Zdá sa
však, že lídri demokratickej opozície si to takto vyložili, no v takom prípade sa môžu dočkať sklamania.
Výzva za slušné Slovensko sa týka aj ich vystupovania a správania sa v politike. Počítať s tým, že hlasy
protestujúce proti vláde budú automaticky ich, je fatálny omyl.
Vystupovanie lídrov opozície je až pričasto rovnako nevkusné ako vystupovanie tých, ktorých kritizujú.
Mimochodom, Matovič svojím statusom k Paškovmu úmrtiu opäť ukázal, že nemá žiadne zábrany a
lekcie zo slušnosti by potreboval aj on. A nie je to prvý raz, čo svojimi vyjadreniami vyvoláva v slušných
ľuďoch zhrozenie. Tentoraz to však už aj Karola Lovaša primälo napísať, že tohto typu ľudí sa desí, lebo
sú rovnako nebezpeční, ako tí, na ktorých radi ukazujú prstom. S tým možno iba súhlasiť.
Naším dnešným problémom je najmä organizované vykrádanie štátu, obsluha oligarchie a v
neposlednom rade proruské politické postoje. Arogantnosť a cynizmus vládnej koalície v kombinácii so
spôsobom vystupovania lídrov demokratickej opozície môže paradoxne najviac pomôcť extrémistom,
ktorí sa opäť môžu stať protestnou voľbou. O to viac, ak sa im rozširuje priestor verejnej akceptácie, či už
pozývaním do televízneho štúdia alebo na spomienku na Sviečkovú manifestáciu.
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/komentar-mariana-balazsa-volanie-po-slusnom-slovensku-tyka
-aj-opozicie.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

535. Spoločné rokovanie slovenských a českých biskupov
(09.04.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 1/20; Pavol Jurčaga / Júlia Kavecká)

Júlia Kavecká, moderátorka:
"V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa dnes začalo osemdesiate deviate plenárne
zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska. Pod Zoborom sa zároveň stretli aj českí biskupi. Navzájom
si vymenia skúsenosti zo života cirkvi v oboch krajinách za ostatných dvadsaťpäť rokov a budú sláviť aj
spoločnú svätú omšu pre verejnosť. Pokračuje Pavol Jurčaga."
Pavol Jurčaga, redaktor:
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"Spoločné stretnutie konferencie biskupov Slovenska a českej biskupskej konferencie, je naplánované
na túto stredu. Pokračuje hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara."
Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska:
"Motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií, je niekoľko jubileí. V tomto roku si
pripomíname dvadsiate piate výročie vzniku KBS a ČBK, ako aj dvadsiate piate výročie vzniku Slovenskej
a Českej republiky. Tiež tridsiate výročie sviečkovej manifestácie a sté výročie vzniku
Československa."
Pavol Jurčaga:
"Otcovia biskupi majú v rámci svojho programu zasadnutia viacero bodov na prerokovanie."
Martin Kramara:
"Počas prvého tohtoročného zasadania, si slovenskí biskupi zvolia delegáta a náhradníka KBS, na
októbrovú biskupskú synodu, ktorá bude zameraná na mládež. Zároveň vyhodnotia odpovede mladých
Slovákov, ktorí vyplnili online dotazník k synode. Zo Slovenska ho odoslalo viac ako štyritisíc dvesto
mladých ľudí. Rada pre mládež univerzity KBS bude biskupov informovať o prípravách letného
národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a budúcoročných svetových dňoch mládeže v Paname.
Členovia KBS dostanú informáciu liturgickej komisie KBS o obrade krstu detí. Diskutovať budú aj o revízii
prekladu kódexu kánonického práva. Na svojom zasadnutí si vypočujú informácie konferencie vyšších
rehoľných predstavených a konferencie vyšších predstavených ženských reholí."
Pavol Jurčaga:
"Aktuálne informácie zo zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie
prinesieme v ďalších spravodajských reláciách."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

536. Hviezdoslavovo námestie bolo plné policajtov
(09.04.2018; www.blog.sme.sk; Blogy, , s. -; Jozef Mikloško)

Cirkevný sviatok bol toho roku z 25.marca posunutý na 9.apríla. Napadlo mi preto pripomenúť fotkami
a videami rekonštrukciu "Sviečkovej manifestácie" spred 30 rokov, ktorá sa konala 24. marca 2018 na
Hviezdoslavovom námestí.
Biskup Jozef Halko nahral spomienku na túto dejinnú udalosť na video a dal ho na
https://www.youtube.com/watch?v=O185jL6QZMk Akcia bola súčasťou trojdenných osláv, pod egidou
KBS. Katolícke noviny tento zaujímavý program nezverejnili, vraj preto, lebo týždeň predtým (č.10,
11.3.2018), v nich predseda OZ Nenápadní hrdinovia uverejnil tento oznam: "OZ Nenápadní hrdinovia
(NH) v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií (FKI), Nadáciou Konrada Adenauera (KAS), Združením
kresťanských seniorov (ZKS) a ďalšími partnermi pripravujú v predvečer tridsiateho výročia Sviečkovej
manifestácie 24. marca o 15,30 jej rekonštrukciu aj s policajným zásahom na bratislavskom
Hviezdoslavovom námestí s dobovými vozidlami a technikou..."
FKI, ZKS a niektorí dobrovoľníci okolo Stanislava Skalu z Dojču pripravovali túto akciu mesiac. OZ NH
sa príprav nezúčastnilo. Dodali komparz asi 60 študentov, sponsorovaných KAS. 24.3. sme pre nich
pripravili guláš a kapustnicu, ktorú ocenili v správe na FB takto: "Celá skupina čaká na jedlo. Nie je. Išli
ohriať kapusnicu i guľáš a vyplo poistky. Sedíme a pijeme minerálky. Nácvik rekonštrukcie.
Rekonštrukcia. Pokec s účastníkmi..." Medzi nami - jedlo z Dojča bolo a bolo dobré.
Okrem viacerých televízií rekonštrukciu "sviečkovej" natáčala aj TV Lux. Potešilo nás to, pretože ZKS
sa v TV Lux mnoho rokov nespomenulo. Reportáž v TV Lux však začala slovami, že rekonštrukciu
zorganizovalo OZ NH, pričom FKI a ZKS neboli spomenutí.
Retro spomienka pripomenula najmä mladým, že vtedy narazil Titanik totality na ľadovec podzemnej
cirkvi - na Slovensku začala nežná revolúcia. Asi jej 2000 modliacich sa účastníkov bolo vystavených
tvrdej represii, asi 10 tisíc stálo v uzavretých bočných uliciach.
25. marca 1988 ľudia odvážne vyšli z kostolov. Čelili brutálnej sile 1061 príslušníkov Verejnej
bezpečnosti, 250 policajtov v civile a kukláčov, 150 špeciálnych polícajtov s prilbami a štítmi, 20
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policajných aut, 15 Antonov, 14 kropiacich a 6 čistiacich aut, 2 vodných diel, 8 eskort, policajných psov a
slzného plynu. Ľudia, čo tam vtedy išli, nemali isté, že sa vrátia domov zdraví.
"Námestie je skoro zaplnené. Na strane kostola stojí strašne veľa ľudí, majú zapálené sviece. Tu je
Gama 2 - okamžitý zákrok. Za pomoci služobných aut vytláčať masu. Beta 1 okamžite do akcie."
Neznáma účastníčka manifestácie v siedmom mesiaci tehotenstva, porodila v ten večer dieťa.
Starenka bijúcemu policajtovi povedala: "Idete proti vlastným matkám?" "Pani v modrom", na ktorú bol
daný príkaz na zaistenie, bolo vidno ako sa modlí, zapaľuje sviecu, stojí v ceste autám, odvádza ju ŠTB,
ale onedlho je späť. Bola to Ľudmila Heribanová-Tollarovičová z Ružindola.
Počas demonštrácie a po nej polícia zatkla a vyšetrovala 141 ľudí. Napriek surovému zásahu proti
demonštrantom, dav zostal pokojný. V závere zaznel zlovestný povel:
"Použiť vodné delá! Veľmi rázne zakročujte proti všetkým! Kropiť, kropiť, kropiť! Opakujem, použiť
vodné delá z príkazu Gamy. Tlačiť vodou ľudí von. Do spievajúceho davu použiť vodné delá."
Demonštranti padali pod prúdom vody, ale 30 minút vydržali na námestí v napätí a strachu. Potvrdil sa
výrok Silvestra Krčméryho z jeho obhajovacej reči pred súdom: "Vy máte v rukách moc, ale my pravdu."
Aj keď vodné delá sviečky zhasli, svitanie slobody a odvaha hájiť svoje práva v srdciach ľudí silnela
smerom k zázraku novembra 1989.
25.marec treba pripomínať najmä mladým, ktorí málo vedia o prenasledovaní veriacich počas 40
rokoch totality. Aj v súčasnosti sa však na cirkev útočí - diskrimináciou a obmedzovaním cirkevných škôl,
zosmiešňovaním ľudí pre tradičné názory na manželstvo a rodinu, útokmi na protestujúcich proti
Istanbulskému protokolu, atď. Ohrozuje nás aj ekonomický systém, v ktorom nejde o človeka ale o zisk,
systém, v ktorom vládne korupcia a zneužívanie moci. Slovensko má stále šancu byť slušnou krajinou, v
ktorej budú jej obyvatelia spokojne žiť.
Retro spomienku podporili: FKI, ZKS, mestská časť Bratislava Staré mesto, Ars Bratislaviensis, BKIS,
KAS, poslanci EP A. Záborská a I. Štefanec, OZ Záhorácka sebestačná svojpomocná republika, kluby
policajnej histórie z Bardejova, Trenčína, Topoľčian, Prievidze, Prostějova a Púchova, Zväz kresťanských
podnikateľov a menežerov, dobrovoľníci z Dojča a OZ Nenápadní hrdinovia. Scenár som napísal ja,
režisér bol Miroslav Vetrík, dramaturg Kamil Žilka. Počas akcie vzniklo viacero video záznamov, napr.:
https://www.youtube.com/watch?v=asFnzlBt2wo
https://www.youtube.com/watch?v=GATNyqlMyvI
https://www.youtube.com/watch?v=RumYnsSiLKk&list=PLAzcMGBBlk4XeoH5hIo6cOfiMtuvemWcI&inde
x=22
https://www.youtube.com/watch?v=BEKdXsyg-WE
Záverečným podujatím trojdnia bol slávnostný koncert v Redute. Nebolo to lacné, príprave venovala
KBS veľa úsilia. KBS a Kancelária prezidenta republiky (KPR) mali dosť času na dohodu o zoznamoch
pozvaných. V deň koncertu KPR oznámila, že prezident sa ho nezúčastní, pretože KBS pozvala aj
poslancov ĽS NS. Hanbím sa, že na koncert prezident neprišiel a jeho nedávny nemecký partner, pastor
evanjelicko-luteránskej cirkvi, zostal sám. Urazilo to Nemecko, exprezidenta Gaucka, KBS a cirkev. Veľa
pozvaných tiež neprišlo, rad pre diplomatov bol prázdny. Zúčastnila sa iba veľvyslankyňa ČR a zástupca
Ruska. Veľvyslanci krajín EÚ slávnosť ignorovali, nezúčastnia sa ani pochodu Pride?
Prejav arcibiskupa S. Zvolenského zdôraznil dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť.
Exprezident Gauck mal tiež dobrý prejav: "Dnes vieme: demokracia pozná bezmocnosť, častokrát
zapríčinené nami samými, keď sa jednotlivec nezapája, veci nespoluvytvára, nejde voliť, necíti sa byť
zodpovedný, hoci ide o neho samého a o spoločnosť v ktorej žije. Nikdy nesmieme zabudnúť, že naša
demokracia nie je ohrozená len extrémistami, fanatikmi, či ideológmi. Takisto môže vädnúť a byť ničená
aj občanmi, ak ju vo svojej krajine nenapĺňajú životom."
Jozef Husár, Ľudmila Heribanová - Tollarovičová a Miroslav Vetrík (archiv autora)
Speváci Daniel Mikloško a Monika Čerňanská (archív autora)
Polícia zatkla 141 ľudí (archív autora)
Útok policajtov so štítmi (archiv autora)
Striekacie auto sa priblížilo (archiv autora)
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Seniori ZKS vytvorili kríž (archív autora)
-END
https://jozefmiklosko.blog.sme.sk/c/481766/hviezdoslavovo-namestie-bolo-plne-policajtov.html?ref=rss
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

537. AD ŠTEFAN HRÍB SVIEČKY A DNEŠOK .týždeň 12/2018
(09.04.2018; Týždeň; č. 15, .listy , s. 27; ivan Ďurčanský)

Na tom námestí som počas Sviečkovej manifestácie bol. Pravda je, že keď som videl všetkých tých
policajtov, ušiel som smerom k Novému mostu. Bol som po úraze chrbtice a bál som sa, že dostanem
obuškom. My, čo sme sa báli, sme tam obďaleč stáli a ticho sa pozerali, kým tí odvážni vzdorovali
brutalite Verejnej a Štátnej bezpečnosti. Pritom na povinnej schôdzi sme v práci dostali prísny zákaz ísť
na to námestie. Len za to, že som tam bol, ma mohli vyhodiť. Ale musel som tam ísť, bola tam Nádej.
Dnešní mladí ľudia nemajú ani poňatia o tom, ako sme vtedy žili, čo to bol za život. Mne samému to dnes
pripadá neskutočné, ako nejaký strašidelný sen. Ako môžete porovnávať vtedajšie udalosti s tými
dnešnými? Porovnávate Ficovu vládu s komunistickým útlakom? Za komunizmu by ste svoj časopis mohli
vydávať iba ako samizdat, aj to len vtedy, ak by ste práve neboli za mrežami! .ivan Ďurčanský, Bratislava
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

538. Slovenskí biskupi sa stretnú s členmi Českej biskupskej konferencie
(09.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:14, s. -; TASR, Dominika Zúborová)

Motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí.
Bratislava 9. apríla (TASR) - V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa slovenskí biskupi od
pondelka do stredy (11.4.) zúčastnia na zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Toto
zasadanie bude jedinečné spoločným rokovaním s Českou biskupskou konferenciou (ČBK), ktorej
členovia prídu v rovnakom čase na svoje plénum do Nitry. Spoločné stretnutie KBS a ČBK je
naplánované na stredu (11.4.). TASR o tom informoval Michal Lipiak z KBS.
"Biskupi si vymenia skúsenosti zo života cirkvi v oboch krajinách za ostatných 25 rokov a budú sláviť
aj spoločnú svätú omšu pre verejnosť v utorok (10.4.) v Katedrále sv. Emeráma v Nitre," uviedol Lipiak s
tým, že hlavným celebrantom bude český kardinál Dominik Duka.
Motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí. "V tomto roku si
pripomíname 25. výročie vzniku KBS a ČBK, ako aj 25. výročie vzniku SR a ČR, tiež 30. výročie
Sviečkovej manifestácie a 100. výročie vzniku Československa," pripomenul Lipiak.
Počas prvého tohtoročného zasadania slovenskí biskupi vyhodnotia odpovede mladých Slovákov,
ktorí vyplnili online dotazník k synode. Zo Slovenska ho odoslalo viac ako 4200 mladých ľudí. Rada pre
mládež a univerzity KBS bude biskupov informovať o prípravách letného Národného stretnutia mládeže
P18 v Prešove a budúcoročných Svetových dní mládeže v Paname. Hovoriť budú aj o práci Slovenskej
katolíckej charity a diskutovať budú aj o revízii prekladu Kódexu kánonického práva.
Tretí deň plenárneho zasadania je venovaný spoločnému rokovaniu s členmi ČBK. Témami budú
situácia cirkvi v oboch krajinách, pastorácia mládeže, manželstiev a rodín a tiež ochrana osobných
údajov.
KBS a ČBK sa na spoločnom plenárnom zasadnutí stretli aj v októbri 2013. Biskupi sa vtedy zišli vo
Vranove pri Brne. Predtým sa podobné stretnutie slovenských, českých a moravských biskupov v histórii
oboch konferencií biskupov konalo šesťkrát.
http://www.teraz.sk/regiony/slovenski-biskupi-sa-stretnu-s-clenmi-ce/318385-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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539. Slovenskí biskupi sa stretnú s členmi Českej biskupskej konferencie
(09.04.2018; www.24hod.sk; Z domova, , s. -; Teraz.sk, TASR)

Nitrianske biskupstvo. Ilustračná snímka.
Bratislava 9. apríla (TASR) - V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa slovenskí biskupi od
pondelka do stredy (11.4.) zúčastnia na zasadnutí Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Toto
zasadanie bude jedinečné spoločným rokovaním s Českou biskupskou konferenciou (ČBK), ktorej
členovia prídu v rovnakom čase na svoje plénum do Nitry. Spoločné stretnutie KBS a ČBK je
naplánované na stredu (11.4.). TASR o tom informoval Michal Lipiak z KBS.
"Biskupi si vymenia skúsenosti zo života cirkvi v oboch krajinách za ostatných 25 rokov a budú sláviť
aj spoločnú svätú omšu pre verejnosť v utorok (10.4.) v Katedrále sv. Emeráma v Nitre," uviedol Lipiak s
tým, že hlavným celebrantom bude český kardinál Dominik Duka.
Motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí. "V tomto roku si
pripomíname 25. výročie vzniku KBS a ČBK, ako aj 25. výročie vzniku SR a ČR, tiež 30. výročie
Sviečkovej manifestácie a 100. výročie vzniku Československa," pripomenul Lipiak.
Počas prvého tohtoročného zasadania slovenskí biskupi vyhodnotia odpovede mladých Slovákov,
ktorí vyplnili online dotazník k synode. Zo Slovenska ho odoslalo viac ako 4200 mladých ľudí. Rada pre
mládež a univerzity KBS bude biskupov informovať o prípravách letného Národného stretnutia mládeže
P18 v Prešove a budúcoročných Svetových dní mládeže v Paname. Hovoriť budú aj o práci Slovenskej
katolíckej charity a diskutovať budú aj o revízii prekladu Kódexu kánonického práva.
Tretí deň plenárneho zasadania je venovaný spoločnému rokovaniu s členmi ČBK. Témami budú
situácia cirkvi v oboch krajinách, pastorácia mládeže, manželstiev a rodín a tiež ochrana osobných
údajov.
KBS a ČBK sa na spoločnom plenárnom zasadnutí stretli aj v októbri 2013. Biskupi sa vtedy zišli vo
Vranove pri Brne. Predtým sa podobné stretnutie slovenských, českých a moravských biskupov v histórii
oboch konferencií biskupov konalo šesťkrát.
Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/slovenski-biskupi-sa-stretnu-s-clenmi-ceskej-biskupskej-konferencie-cl578728.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

540. 2. deň rokovania slovenských a českých biskupov
(10.04.2018; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 10/21; Pavol Jurčaga / Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka:
"V kňazskom seminári v Nitre druhým dňom pokračuje osemdesiate deviate plenárne zasadnutie
Konferencie biskupov Slovenska. Stretnutie je výnimočné aj spoločným rokovaním s Českou biskupskou
konferenciou. Ďalší informácie má Pavol Jurčaga."
Pavol Jurčaga, redaktor:
"Spoločné stretnutie Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie je plánované
na zajtra. Dnes večer otcovia biskupi budú v Katedrále svätého Emeráma sláviť svätú omšu, ktorú
odvysielame v priamom prenose o osemnástej hodine. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin
Kramara."
Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska:
"Hlavným celebrantom bude kardinál Dominik Duka. Pražský arcibiskup metropolita a predseda
Českej biskupskej konferencie. Kazateľom monsignor Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup."
Pavol Jurčaga:
"Konferencia biskupov Slovenska a Česká biskupská konferencia sa na spoločnom plenárnom
zasadnutí stretli aj v októbri 2013. Biskupi sa vtedy zišli vo Vranove u Brna. Predtým sa podobné
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stretnutia slovenských, českých a moravských biskupov, v histórii oboch konferencií, konalo šesťkrát.
Prvýkrát sa tak stalo na zasadnutí dvadsiateho tretieho a dvadsiateho štvrtého novembra 1993 v
Olomouci."
Martin Kramara:
"Biskupi si vymenia skúsenosti zo života cirkvi v oboch krajinách za ostatných dvadsaťpäť rokov.
Motívom stretnutia členov oboch biskupských konferencií je niekoľko jubileí. V tomto roku si pripomíname
dvadsiate piate výročie vzniku KBS a ČBK, ako aj dvadsiate piate výročie vzniku Sovenskej a Českej
republiky. Tiež tridsiate výročie sviečkovej manifestácie a sté výročie vzniku Československa."
Pavol Jurčaga:
"Na záver plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie je
na zajtra plánovaný brífing pre novinárov. Aktuálne informácie prinesieme aj v zajtrajšom Infolumene."
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

541. Slovenskí a českí biskupi sa stretli na spoločnej omši v nitrianskej
katedrále
(10.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, mlyk; ml ))

<p>Slovenskí a českí biskupi sa stretli na spoločnej omši v nitrianskej katedrále P:3, 10. 04. 2018
21:30, DOM Nitra 10. apríla (TK KBS) V Nitre sa na spoločnom rokovaní stretli slovenskí a českí katolícki
biskupi. Súčasťou ich programu bola 10. apríla 2018 svätá omša v miestnej Katedrále - Bazilike svätého
Emeráma. Predsedal jej arcibiskup pražský a prímas český Dominik kardinál Duka. Homíliu predniesol
nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na začiatku poukázal na prvých kresťanov, ktorých skutky
vzbudzovali obdiv aj v očiach neveriacich. "Bola to predovšetkým praktizovaná láska a ochota pomáhať".
A pokračoval: "Sme svedkami doby, kedy nielen slová o novom narodení z Ducha, ktoré sme počuli v
evanjeliu (por. Jn 3, 5), ale aj o zrodení života ako takého, narážajú na bezprecedentnú hluchotu či hrubú
netoleranciu od tých, ktorí ju vyžadujú práve od nás, keď sa hlásime k Božím hodnotám. (...) To nás však
nemôže odradiť, pretože vieme, že cesta k pozitívnejšiemu obrazu Cirkvi nevedie cez zmeny v
mediálnom marketingu. Má ísť o hĺbkovú zmenu a tá sa deje na úrovni srdca a duše. Množstvo veriacich
malo jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32). Teda nevyhnutný je vždy náš návrat k prameňu Cirkvi.
Máme teda prebývať pri obetovanom, trpiacom i oslávenom Kristovi, pri ňom hľadať inšpiráciu a najmä
silu uskutočňovať v novom čase to, čo ontologicky nesieme vo svojej katolíckej DNA". Biskup Viliam
Judák v ďalšej časti svojho príhovoru pripomenul 100. výročie vzniku Česko-Slovenskej republiky, 30.
výročie Sviečkovej manifestácie, 25. výročie Slovenskej republiky a Českej republiky, výročie vzniku
biskupských konferencií Slovenska i Česka, nedávne 40. výročie vzniku samostatnej slovenskej cirkevnej
provincie a 1150. rokov od schválenia slovanského jazyka ako štvrtého liturgického jazyka. V tejto
súvislosti zdôraznil, že sa musíme "starať o to, aby sme si zachovali vzácne duchovné dedičstvo a
zároveň ho aktualizovali". Kardinál Dominik Duka pred záverečným požehnaním spomenul niektoré
udalosti zo života veriacich v spoločnom štáte. "Boh odpusť tým, ktorých militantný ateizmus vyhnal vás,
rehoľné sestry, do českého pohraničia, vyhnal vás, kňazov z gréckokatolíckej cirkvi a vaše rodiny. Naši
spolubratia kňazi, rehoľníci obliekli uniformy PTP, ale tiež napĺňali väznice. Títo všetci nás zaväzujú, aby
sme neutiekli z boja, pretože, moji drahí mladí priatelia, mier áno, ale nie prímerie na kolenách. Mier je
obnova priateľstva a spravodlivosti. To je Ježišov pozdrav. Šalom. Mier, drahému Slovensku, mier
Čechám, Morave a Slezsku. (...) Ďakujem, milá Nitra. Ďakujem vám, slovenskí bratia a sestry. Žili sme v
spoločnom štáte a bola to často odvaha vašej viery. Spomeňme si na Velehrad 1985. My chceme
pápeža. Kto to volal? Ako sme počuli z vtedajšieho presbytéria, to sú tie roby z Oravy. Nemáme sa za čo
báť, nemáme sa prečo báť, nemáme sa prečo hanbiť", dodal pražský arcibiskup. K správe bolo vydané
FOTO. TK KBS informoval Miroslav Lyko
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180410032
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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542. Slovenskí a českí biskupi sa stretli na spoločnej omši v nitrianskej
katedrále
(11.04.2018; www.hlavnespravy.sk; Svetonázor, , s. -; HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)

Nitra 11. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Peter Zimen)
V Nitre sa na spoločnom rokovaní stretli slovenskí a českí katolícki biskupi. Súčasťou ich programu
bola 10. apríla 2018 svätá omša v miestnej Katedrále - Bazilike svätého Emeráma. Predsedal jej
arcibiskup pražský a prímas český Dominik kardinál Duka.
Slovenskí a českí biskupi sa stretli na spoločnej omši v nitrianskej katedrále
Homíliu predniesol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na začiatku poukázal na prvých kresťanov,
ktorých skutky vzbudzovali obdiv aj v očiach neveriacich. "Bola to predovšetkým praktizovaná láska a
ochota pomáhať". A pokračoval: "Sme svedkami doby, kedy nielen slová o novom narodení z Ducha,
ktoré sme počuli v evanjeliu (por. Jn 3, 5), ale aj o zrodení života ako takého, narážajú na
bezprecedentnú hluchotu či hrubú netoleranciu od tých, ktorí ju vyžadujú práve od nás, keď sa hlásime k
Božím hodnotám. (...) To nás však nemôže odradiť, pretože vieme, že cesta k pozitívnejšiemu obrazu
Cirkvi nevedie cez zmeny v mediálnom marketingu. Má ísť o hĺbkovú zmenu a tá sa deje na úrovni srdca
a duše. Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu (por. Sk 4, 32). Teda nevyhnutný je vždy náš
návrat k prameňu Cirkvi. Máme teda prebývať pri obetovanom, trpiacom i oslávenom Kristovi, pri ňom
hľadať inšpiráciu a najmä silu uskutočňovať v novom čase to, čo ontologicky nesieme vo svojej katolíckej
DNA".
Biskup Viliam Judák v ďalšej časti svojho príhovoru pripomenul 100. výročie vzniku Česko-Slovenskej
republiky, 30. výročie Sviečkovej manifestácie, 25. výročie Slovenskej republiky a Českej republiky,
výročie vzniku biskupských konferencií Slovenska i Česka, nedávne 40. výročie vzniku samostatnej
slovenskej cirkevnej provincie a 1150. rokov od schválenia slovanského jazyka ako štvrtého liturgického
jazyka. V tejto súvislosti zdôraznil, že sa musíme "starať o to, aby sme si zachovali vzácne duchovné
dedičstvo a zároveň ho aktualizovali".
Kardinál Dominik Duka pred záverečným požehnaním spomenul niektoré udalosti zo života veriacich v
spoločnom štáte. "Boh odpusť tým, ktorých militantný ateizmus vyhnal vás, rehoľné sestry, do českého
pohraničia, vyhnal vás, kňazov z gréckokatolíckej cirkvi a vaše rodiny. Naši spolubratia kňazi, rehoľníci
obliekli uniformy PTP, ale tiež napĺňali väznice. Títo všetci nás zaväzujú, aby sme neutiekli z boja,
pretože, moji drahí mladí priatelia, mier áno, ale nie prímerie na kolenách. Mier je obnova priateľstva a
spravodlivosti. To je Ježišov pozdrav. Šalom. Mier, drahému Slovensku, mier Čechám, Morave a
Slezsku. (...) Ďakujem, milá Nitra. Ďakujem vám, slovenskí bratia a sestry. Žili sme v spoločnom štáte a
bola to často odvaha vašej viery. Spomeňme si na Velehrad 1985. My chceme pápeža. Kto to volal? Ako
sme počuli z vtedajšieho presbytéria, to sú tie roby z Oravy. Nemáme sa za čo báť, nemáme sa prečo
báť, nemáme sa prečo hanbiť", dodal pražský arcibiskup.
TK KBS informoval Miroslav Lyko
https://www.hlavnespravy.sk/slovenski-ceski-biskupi-sa-stretli-na-spolocnej-omsi-v-nitrianskej-katedrale/1
368696
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

543. Centrálna dohoda medzi SaS, OĽaNO a KDH pre komunálne voľby
nebude
(12.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 12:25, s. -; TASR, Kristína Benkovičová)

Podľa slov predsedu KDH neprebehlo žiadne rokovanie o podmienkach prípadnej centrálnej dohody,
dohoda bola odmietnutá bez udania dôvodu.
Bratislava 12. apríla (TASR) - Centrálna dohoda pre komunálne voľby medzi stranami SaS, OĽaNO a
KDH nebude. Na sociálnej sieti to oznámil šéf mimoparlamentného KDH Alojz Hlina s tým, že
kresťanským demokratom to oznámili liberáli.
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"Požiadali sme o verifikáciu tejto skutočnosti aj OĽaNO, odpoveď zatiaľ neprišla. Vzhľadom k
skutočnosti, že SaS a OĽaNO už spoločnú centrálnu dohodu majú, predpokladáme, že ako zodpovedné
politické subjekty rešpektujúce svoje vlastne zmluvné záväzky konajú v zhode. Skutočnosť, že nechcú
pristúpiť k centrálnej dohode, sme sa dozvedeli telefonicky s komentárom, že 'centrálna zmluva nebude,
ale ak niekde chcete, tak sa môžete pridať'," napísal Hlina.
Podľa jeho slov neprebehlo žiadne rokovanie o podmienkach prípadnej centrálnej dohody, teda k
odmietnutiu spoločnej dohody nedošlo pre prípadné nároky, podmienky, okolnosti ktorejkoľvek strany, ale
dohoda bola odmietnutá bez udania dôvodu. "Kresťanskí demokrati boli pripravení rokovať o centrálnej
dohode pre komunálne voľby 2018. Takáto dohoda by mala určite význam, čo sa potvrdilo aj pri VÚC
voľbách. Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že k dohode nedošlo a vyjadrujeme aj viac ako počudovanie
nad tým, akým procesným spôsobom bola celá táto záležitosť vedená," odkázal Hlina.
Ako tvrdí, KDH je zodpovedný politický subjekt vedomý si svojej zodpovednosti. "V komunálnych
voľbách sa budeme uchádzať o dôveru voličov rešpektujúc aktuálny stav," dodal.
Predseda SaS Richard Sulík pre TASR uviedol, že Hlinove statusy nevidí dôvod komentovať. "My sme
s OĽaNO uzavreli dohodu, teraz sa ideme dohadovať s inými stranami," odkázal. Podobne reagoval aj
predseda OĽaNO Igor Matovič. "Nepripadá mi vôbec zodpovedné od predsedu politickej strany, keď chce
rokovať so svojimi partnermi cez Facebook," dodal.
Podpredseda SaS Ľubomír Galko vzápätí na sociálnej sieti uviedol, SaS a OĽaNO majú centrálnu
dohodu na všetkých približne 3000 miest a obcí Slovenska. "Všade budeme postupovať spoločne.
Vyzvali sme všetky strany demokratickej pravicovej scény, aby sa k nám pridali tam, kde majú
schopných, dobrých a čestných kandidátov a kde sa pridať chcú. Zareagovalo už hnutie Sme rodina a
strana Šanca, s oboma stranami už začíname rokovať. Vítaní sú aj ďalší možní partneri - KDH, Zmena
zdola, OKS a NOVA, u ktorých predpokladáme, že prejavia záujem časom tiež," podotkol.
Čo sa týka novovznikajúcich strán, vítané sú podľa jeho slov aj tie, ak prejavia záujem podľa vyššie
uvedených kritérií. "Rokovania už vedú aj budú viesť naši regionálni zástupcovia a regionálni zástupcovia
našich partnerov. Pokladáme to za správne, lebo ľudia z regiónov by mali tvoriť svoju, regionálnu, lokálnu
politiku, nemala by im byť celá diktovaná zhora," uzavrel.
Prečítajte si aj:
KDH nevylučuje, že po Hlinovom znovuzvolení príde o niekoľko členov
Janckulík zatiaľ do KDH nevstúpil, uvažuje, či pokračovať v politike
SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes
http://www.teraz.sk/slovensko/politika-centralna-dohoda-medzi-sas-olan/319077-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

544. Výročie sviečkovej manifestácie nespájalo
(14.04.2018; Slovenské národné noviny; č. 15, SLOVENSKO , s. 2; Anna HROMJÁKOVÁ)

Prezident republiky ignoroval podujatie Konferencie biskupov Slovenska
Anna HROMJÁKOVÁ - Foto: internet
Prezident SR Andrej Kiska za nezúčastnil na spomienkovom podujatí Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) pri príležitosti tridsiateho výročia konania Sviečkovej manifestácie 25. marca v bratislavskej
Redute. V ten deň pred tridsiatimi rokmi prišli na bratislavské Hviezdoslavovo námestie občania a veriaci,
aby manifestovali svoje požiadavky za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom
Česko-Slovensku. Išlo o najdôležitejšie vystúpenie občanov a veriacich proti komunistickému režimu.
S ružencom a so sviečkami v rukách demonštrovali nesúhlas s režimom. Hlavným organizátorom
podujatia bol František Mikloško. S prejavom vystúpil aj v nedeľu pri pamätníku na sviečkovú
manifestáciu na námestí Eugena Suchoňa. V ten deň si udalosti spred tridsiatich rokov spoločnosť
pripomínala na troch miestach. V Katedrále sv. Martina slúžil svätú omšu bratislavský arcibiskup
metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. KBS organizovala aj
kladenie vencov pri pamätníku na Námestí E. Suchoňa a slávnostný koncert v Redute. Od vysokých
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štátnych predstaviteľov sa očakáva kultivované vystupovanie a ani náznak toho, žeby nejakou skupinou
obyvateľstva pohŕdali. Ktovie, či si on vyberá okruh svojich spolupracovníkov alebo istá skupina ľudí si
vybrala jeho.
CESTA DO PEKLA
V knižke Cesta manažéra z pekla sa celkom zreteľne predstavuje verejnosti. Napríklad uvádza, že
"zdesenie straníckych funkcionárov na vysokej škole, keď videli moju žiadosť o vstup do strany, bolo
veľké. Zamietli ma jasne a rázne. Ako človeka, ktorý 'síce patrí k vedúcim osobnostiam v kolektíve, ale
určite nevedie kolektív k rozvoju socialistickej vlasti`. Asi im prekážali naše pravidelné krúžkovice v krčme
U Matúša a následné kradnutie piva na hlavnej stanici". Napriek tomu, že na oslavy výročia sviečkovej
manifestácie prišiel na Slovensko bývalý nemecký prezident Joachim Gauck, A. Kiska ho v Redute
počas koncertu nesprevádzal. Lebo KBS si dovolila pozvať predstaviteľov všetkých parlamentných strán.
Iste sa našli účastníci koncertu, ktorým neimponoval prejav exprezidenta J. Gaucka, ale vypočuli si ho.
Najmä jeho apel, "aby sme nepodliehali nejasným strachom, ale aby sme spoznali hodnotu nášho
slobodného systému a spoločne zastávali právny štát, demokraciu a jednotu v Európe", nebol celkom
namieste od politika zo štátu, ktorý nezodpovednou imigrantskou politikou ohrozuje bezpečnosť občanov
Európy.
NESKORÝ PRÍCHOD
Azda najvážnejším prehreškom prezidenta republiky počas dňa spomienok na sviečkovú
manifestáciu bol neskorý príchod na kladenie vencov k pamätníku. Dá sa síce rozumieť tomu, že mu
bolo príjemne v spoločnosti ľudí z Nadácie Konrada Adenauera, ktorá spolu s OZ Nenápadní hrdinovia
organizovala popoludní program v Primaciálnom paláci. Ale vnucuje sa otázka, prečo nemecká nezisková
organizácia? Bola vôbec sviečková manifestácia organizovaná Slovákmi?
foto:
Sviečková manifestácia bola najdôležitejším vystúpením občanov a veriacich proti komunistickému
režimu a takto by si ju mala slovenská spoločnosť aj pripomínať.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

545. KBS a ČBK si na spoločnom pléne v Nitre pripomenuli aj viacero
výročí
(14.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, TV Lux; pz ))

<p>KBS a ČBK si na spoločnom pléne v Nitre pripomenuli aj viacero výročí P:3, 14. 04. 2018 09:26,
VID Nitra 14. apríla (TK KBS) Sto rokov od vzniku spoločného štátu, tridsať rokov od Sviečkovej
manifestácie a dvadsiate piate výročie samostatných biskupských konferencií. Aj to boli dôvody
spoločného rokovania Konferencie biskupov Slovenska a Českej biskupskej konferencie v sídle najstaršej
diecézy v stredovýchodnej Európe.
<P>
-END
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180414001
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

546. SNS chce diskutovať o znížení DPH v turizme na 10 percent
(18.04.2018; www.teraz.sk; .SK, 10:24, s. -; TASR, Elena Zúborová)

Zníženie DPH v turizme je podľa SNS funkčným nástrojom podpory domácej ekonomiky, ktorý má
výhody a rýchle výsledky.
Bratislava 18. apríla (TASR) - Vládna Slovenská národná strana (SNS) chce diskutovať so svojimi
koaličnými partnermi o zníženej 10-% dani z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby či o
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cestovných šekoch pre zamestnancov. Informovala o tom vo svojom stredajšom stanovisku.
Takmer všetky štáty v Európskej únii už totiž podľa národniarov podobné nástroje podpory domáceho
cestovného ruchu majú. Zníženú DPH na ubytovacie služby napríklad podľa nich dlhodobo využívajú aj
susedné štáty ako Rakúsko, Maďarsko, Česká republika či Poľsko.
"Som presvedčený, že je tu čas otvoriť vecnú diskusiu o tejto téme, hľadať možnosti a nástroje, ako
túto problematiku čo najlepšie uchopiť a zároveň aktivovať segment cestovného ruchu aj s prihliadnutím
na pozitívne ekonomické výsledky Slovenskej republiky," opísal predseda strany Andrej Danko.
Zníženie DPH v turizme je podľa SNS funkčným nástrojom podpory domácej ekonomiky, ktorý má
výhody a rýchle výsledky. Podporí sa tak rozvoj v mikroregiónoch, zvýši sa zamestnanosť, bude to
systémová a cielená podpora domáceho cestovného ruchu aj kúpeľníctva.
Pri cestovných šekoch sa chce vládna strana inšpirovať modelom stravných lístkov. Do Zákonníka
práce chce presadiť možnosť cestovného šeku v hodnote 500 eur, prípadne do výšky minimálnej mzdy.
"Prichádzame s návrhom, ktorý má veľkú šancu pomôcť cestovnému ruchu. Zamestnávateľom zase
otvára nové ponuky, ako poskytnúť zaujímavý benefit pre zamestnanca," dodal Danko. Všetky krajiny,
ktoré takéto opatrenia zaviedli, z nich podľa SNS profitujú.
Prečítajte si aj:
Porošenko: Ukrajina ukončí účasť v Spoločenstve nezávislých štátov
A. HRNKO: SR by malo v kauze Skripaľ postupovať nanajvýš obozretne
Danko: Sviečková manifestácia mala zakódovaný silný nádych demokracie
SNS navrhne odvolať poslankyňu P. Krištúfkovú z výboru na kontrolu VS
SNS chce pokračovanie jej ministrov v novej vláde, Pellegrini súhlasí
J. Paška: SNS výmenu premiéra nežiada, termínov volieb sa spomína viac
http://www.teraz.sk/ekonomika/sns-chce-diskutovat-o-znizeni-dph-v/320119-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

547. Beseda k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie: MOC verzus PRAVDA
(18.04.2018; www.teraz.sk; Školský servis, 10:27, s. -; Ľubomír Baloga)

Odkaz Sviečkovej manifestácie z roku 1988 rezonoval v marci aj v ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských
Vlachoch.
Spišské Vlachy 18. apríla (SkolskyServis.sk) - Medzi žiakov 8. a 9. ročníka zavítal Mgr. František
Neupauer, PhD. - historik, učiteľ a publicista, autor a gestor projektu Nenápadní hrdinovia. Ešte pred
samotnou besedou si žiaci pozreli zábery zo Sviečkovej manifestácie i osobné výpovede zaznamenané
vo videoarchíve. František Neupauer vo svojom vstupe následne priblížil Sviečkovú
manifestáciu - vznik myšlienky, požiadavky, prípravu a priebeh. Žiakom priblížil nielen samotnú
Sviečkovú manifestáciu či jej prípravu, ale predovšetkým dôvody, ktoré k nej viedli - prenasledovanie a
porušovanie náboženskej a občianskej slobody. Celkovú charakteristiku vtedajšieho režimu demonštroval
na príkladoch cenzúry v médiách, uzatvorení hraníc, podriadenosti ZSSR či kolektivizácie. Moc v štáte
mala v rukách KSČ, ktorá prenasledovala všetkých svojich skutočných i potenciálnych odporcov.
Zdôraznil, že to bola predovšetkým doba plná zastrašovania a vydierania, vyhrážok, šikanovania,
fyzického i psychického násilia. Totalitný režim šíril atmosféru strachu a nástojčivo sa snažil, aby sa ľudia
báli.
Na príklade mnohých osobných svedectiev priblížil žiakom hrôzy tej doby a opísal, ako sa násilie
dotýkalo konkrétnych ľudí. Žiakov upozornil na fakt, že hoci v databáze súdených je cca 70 000 ľudí,
prenasledovanie a násilie sa dotýkalo aj tých, čo neboli priamo súdení, ale trýznení iným - rafinovaným
spôsobom. Zo slov Františka Neupauera bolo cítiť jasný kontrast medzi snahou o udržanie si moci
akýmikoľvek prostriedkami, zastrašovanie a prenasledovanie na strane KSČ a na strane
prenasledovaných to bola vernosť pravde a túžba žiť autentický a hodnotný život.
Bližšie žiakom objasnil útlak a prenasledovanie Cirkvi vo vtedajšom Československu, resp. snahy o
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jej celkovú likvidáciu. Prezentoval život podzemnej cirkvi - tajné stretávanie sa a vykonávanie dnes
bežných náboženských aktivít, ktoré však museli zostať utajené pred vtedajšou komunistickou štátnou
mocou.
Žiakom citoval aj známy výrok Silva Krčméryho, ktorý povedal počas obhajoby pre súdom: "Vy máte
v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda.
Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť.
Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych."
Nasledovala diskusia, počas ktorej mohli žiaci klásť doplňujúce otázky. František Neupauer zároveň
predstavil prítomným žiakom projekt Nenápadní hrdinovia, jeho ciele i poslanie. Na záver žiakov
povzbudil, aby naplno využívali svoje talenty a dary, aby žili v pravde a praktizovali apoštolát vzájomnej
pomoci vo svojom najbližšom okolí.
http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/beseda-k-30-vyrociu-svieckovej-manif/41495-clanok.html
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

548. V Banskej Bystrici budú už vo štvrtok hovoriť o nenápadných
hrdinoch
(18.04.2018; www.tkkbs.sk; TK KBS, , s. -; ( TK KBS, dka, ml; ))

<p>V Banskej Bystrici budú už vo štvrtok hovoriť o nenápadných hrdinoch P:3, 18. 04. 2018 14:24,
DOM Banská Bystrica 18. apríla (TK KBS) Vo štvrtok 19. apríla 2018 si v Banskej Bystrici pripomenú Deň
nespravodlivo stíhaných (13. apríl) i Deň zápasu za ľudské práva (25. marec). Urobia tak na dvoch
akciách, na ktoré je pozvaná aj široká verejnosť. Prvé z nich sa uskutoční v Diecéznom centre Jána
Pavla II., ktoré ponúka prednášku a diskusiu na tému Od Akcie K k Sviečkovej manifestácii. Začne sa o
15:15 h v Diecéznom centre Jána Pavla II (Kapitulská 21). "Podujatie začne modlitbou ruženca k
Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hodine," uviedol organizátor podujatia Oliver Mečiar. V modlitbe budú
prítomní ďakovať i prosiť za nespravodlivo stíhaných včera i dnes. Druhé podujatie, ktorého cieľom je
predstaviť osobnosti, ktoré žili v Banskej Bystrici a boli prenasledované v čase komunistického režimu, sa
uskutoční v rámci Bystrickej hodinky. Podujatie organizuje Banskobystrický okrášľovací spolok v Kaviarni
Národného domu. Začne sa o 18:00 h. Účastníkov podujatí bude historickými témami a príbehmi
osobností (JUDr. Františka Paňáka SJ, MUDr. Silvestra Krčméryho SF) sprevádzať František Neupauer
(absolvent banskobystrickej Univerzity Mateja Bela, koordinátor a dobrovoľník na viacerých projektoch
vtedajšieho UPC sv. Abraháma), ktorý sa v súčasnosti venuje predovšetkým publikačnej a odbornej práci
historika a pedagóga. Spoluorganizátorom podujatí je občianske združenie Nenápadní hrdinovia, ktoré v
spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera 25. marca 2018 za účasti bývaleho nemeckého prezidenta J.
Gaucka a slovenského prezidenta SR A. Kisku otvorilo už X. ročník projektu Nenápadní hrdinovia v
zápase s komunizmom. Cieľom projektu je povzbudiť mladých ľudí, aby vo svojom okolí hľadali
inšpiratívne osobnosti, ktoré nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu. TK KBS informovala D. Kachutová
<P>
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180418025
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]

549. Páni policajti
(19.04.2018; Plus 7 dní; č. 16, ZAUJALO NÁS , s. 66,67,68; PETER GETTING)

Za komunizmu robili kariéru mlátením a tyranizovaním ľudí, dnes sa im všetci skladáme na pokojný
dôchodok
Naše zákony označujú komunistický režim ako nemorálny a protiprávny. Ibaže zločincami neboli len
papaláši. Okrem nich to boli tisíce poskokov, ktorých mená nikto nespomína. Príslušníci komunistickej
polície pritom udržiavali totalitu doslova do posledných dní. Na sviečkovej manifestácii ich zasahovali
stovky. Mlátili, zadržiavali, vyšetrovali a krivo svedčili proti ľuďom žiadajúcim dodržiavanie základných
práv. Tridsať rokov sa im všetci zo svojich daní skladáme na výsluhové dôchodky.
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Nielen veľké zvieratá: ,,Štyria vliekli svoju obeť, chlapca, a celou cestou ho bili. Surovo ho tlačili do
auta a kým nezavreli dvere, bili ho po hlave. Bol som svedkom brutálneho vyčíňania polície, niektorí padli
na zem... Od kina Mladosť sa objavili policajti so psami. S obuškami v rukách a so štítmi nebrali na
nikoho ohľad, bili starých i mladých... Vozidlo Verejnej bezpečnosti ma zrazilo, že som preletel cez kapotu
a spadol pod kolesá na pravej strane auta. Dostal som kopance do rebier, ako ma zdvíhali zo zeme, tretí
príslušník VB ma kolenom kopol do brucha... U Dvoch levov sa odohrávala ďalšia vlna násilia. Po
prevezení na stanicu VB ma bez toho, žeby som kládol odpor, zbili obuškom... Príslušník VB odviedol
chlapca z chodby a keď sa o päť minút chlapec vrátil, mal rozbité ústa a už nič nehovoril."
To je pár svedectiev zo zásahu na sviečkovej manifestácii z 25. 3. 1988. Bol to najväčší útok
komunistickej polície - zďaleka nie však jediný. Naopak, šlo o typický postup voči vlastným občanom zo
strany vtedajšieho Zboru národnej bezpečnosti (ZNB), Verejnej bezpečnosti (VB) a Štátnej bezpečnosti
(ŠtB). Ako je známe, zásah riadili papaláši z hotela Carlton - náčelník Správy ZNB Západoslovenského
kraja Štefan Mikula, náčelník Mestskej správy VB Ladislav Duduc, posledný šéf ŠtB Alojz Lorenc, vedúci
tajomník Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Bratislave Gejza Šlapka, minister kultúry
Miroslav Válek a ďalší.
Nešlo však len o ,,veľké zvieratá". Kým šéfovia riadili, radoví policajti si udreli. A nebolo ich málo. Na
zásah vyčlenili takmer tisícku policajtov a päťdesiat eštebákov. Okrem obuškov mali slzotvorný plyn, psy,
vodné delá, pripravené mali aj ostré náboje.
Fízli a esenbáci: ,,Komunistický policajt bol ozbrojený príslušník ZNB, represívnej zložky štátu, oddaný
komunistickej strane, ktorý si bezvýhradne plnil všetky zverené úlohy vo veciach záujmov štátu," hovorí
režisér dokumentárneho filmu o sviečkovej manifestácii a bývalý predseda Správnej rady Ústavu
pamäti národa Ondrej Krajňák.
Komunistickí policajti mali totiž ďaleko od hrdinov z detektívok stíhajúcich zločincov. Naopak,
zločincami boli sami príslušníci ministerstva vnútra. Príslušníci tajnej polície ŠtB, slangovo fízli, pôsobili
bez uniformy, uniformovaní príslušníci VB boli slangovo esenbáci. Boli základnou oporou totality. Rozdiel
oproti policajtom v demokracii je obrovský. Komunistickí fízli a esenbáci nezasahovali len na
manifestáciách, ale každodenne perzekvovali ľudí za názor či za dlhšie vlasy na ulici. Všetci poslúchali
stranu a doslova prisahali, že budú ,,vždy rozhodne bojovať proti nepriateľom socialistickej vlasti,
nepriateľom Zväzu sovietskych socialistických republík" a vynaložia ,,všetky sily v boji za víťazstvo
komunizmu".
Tí všetci si dnes môžu užívať výsluhový dôchodok. V žiadnom prípade nejde o drobné. Len z kauzy
sviečková manifestácia sa to môže týkať až stoviek príslušníkov vtedajšej polície. Na celom Slovensku
pôsobili tisíce fízlov a esenbákov. Pri výpočtoch treba navyše rátať, že niektorým dôchodok vyplácajú už
desaťročia. Policajti majú totiž nárok na výsluhový dôchodok - popri civilnej penzii - a odvíja sa od
služobného platu, do ktorého sa zarátava prídavok podľa dĺžky praxe. Do tejto ,,praxe" spadá bez
najmenších problémov aj obdobie, keď protiprávne tyranizovali ľudí - ako keby si esesák uplatňoval
penziu za strieľanie detí na východnom fronte. Podľa kritikov ide o hlbokú zvrátenosť. Politickí väzni v
lágroch nedostávali mzdu a neplatili odvody do poisťovní, takže živoria, zatiaľ čo bývalým zamestnancom
ministerstva vnútra penzie plynú bez ohľadu na to, či ide o čestného porevolučného policajta s ideálmi,
alebo o ,,mláťačku" z čias totality.
Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať: Dopátrať sa zodpovedných príslušníkov komunistického ministerstva vnútra je
sizyfovská práca. Ochota štátnych orgánov je nulová a miesto transparentnosti bádateľ naráža na hradbu
zatĺkania. Navyše, hoci vďaka práci historikov poznáme mnohé fakty, situáciu sťažuje typický policajný
zvyk z totality - o vyšetrovancoch zhromažďovali všemožné údaje, o sebe uvádzajú v archívnych
dokumentoch často len hodnosť a priezvisko.
Rozhodli sme sa vypátrať aspoň výsluhové dôchodky príslušníkov zo sviečkovej manifestácie. Po
rozohnaní davu zadržali 140 ľudí. Väčšinu odvážali k Dvom levom, policajnej budove v centre Bratislavy.
Zoznam príslušníkov, ktorí zadržali a vyšetrovali občanov v marci 1988, sme získali z výskumov Jána
Šimulčíka, autora knihy Čas svitania. Dovedna zahŕňa vyše osemdesiat mien.
So zoznamom sme sa obrátili na dnešné ministerstvo vnútra (MV). Odpoveď sme však nedostali.
,,Uvedené údaje sú nepostačujúce na preverenie osôb v našom informačnom systéme. Potrebovali by
sme viac informácií, ktoré identifikujú osoby, lebo napríklad Balážov máme v systéme asi 30,"
odpovedala nám Silvia Keratová z tlačového odboru MV.
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Konkrétne Baláž bol v marci 1988 podpráporčík, ktorý bol pri štyroch výsluchoch zadržaných.
Podobne by sa pri dobrej vôli dali dohľadať ďalší. Napríklad pri vyšetrovaní bol prítomný nadstrážmajster
Záborský a na súde proti účastníkom manifestácie sa zjavuje krivé svedectvo Štefana Záborského. Všetci
zasahujúci si navyše uvádzali presnú hodnosť k marcu 1988 a logicky pôsobili v danom období v
Západoslovenskom kraji...
Nekonečne veľký hnus: Dokumenty dokladajú, že policajti zneužili právomoc opakovane a že vôbec
nejde o náhodné zlyhanie, ale o systémový prvok ich ,,práce". Okrem bitia na námestí a protiprávneho
zadržiavania ľudí na stanici a ďalších fyzických inzultácií, po ktorých zaistení krvácali, boli podľa svedkov
viacerí policajti pod vplyvom alkoholu - a napokon falošne svedčili v procesoch. Po páde komunizmu
trestne stíhali jediného príslušníka, majora Alexandra Kysuckého, ktorý nezákonne zaistil ohlasovateľa
manifestácie Františka Mikloška - ibaže napokon Mikloško s Jánom Čarnogurským navrhli zastaviť
trestné stíhanie.
Policajti mlátili ľudí aj v posledných kŕčoch režimu, počas Palachovho týždňa v januári 1989, ba aj
mesiac pred novembrom 1989 a napokon sa vyznamenali brutálnym zásahom proti študentom na
Národnej triede v Prahe. Práve táto brutalita vyhnala ľudí na námestia - ibaže spravodlivosť sa nikdy
nedotkla tých, ktorí udržiavali režim vyhrážkami a s obuškom v ruke.
Fenoménu komunistického policajta sa venoval český disident Petr Placák v knihe s výstižným
názvom Fízl. ,,Dnes, s odstupom času, to celé vyzerá ako neskutočná fraška a človek si už ťažko
vybavuje, aký nekonečne veľký hnus z neho spadol 17. novembra 1989," uvádza Placák a pripomína, že
komunistickí fízli, prokurátori a sudcovia by bez Nežnej revolúcie ,,ďalej perzekvovali, súdili, ponižovali
ľudí až do úplného konca, pretože predtým, než sa stali súčasťou systému, museli sa zbaviť svojho ja. To
ich však vôbec neospravedlňuje, práve naopak. Takzvané plnenie rozkazov bolo pre mňa vždy
priťažujúcou okolnosťou".
V Kocúrkove: Ministerstvo vnútra dlhodobo tají bývalých zamestnancov. Za éry Roberta Kaliňáka nám
odmietli uviesť výsluhové dôchodky šéfov Pohraničnej stráže zodpovedných za zabíjanie ľudí na hranici.
Miesto normálnej e-mailovej odpovede nás po meste naháňal - a opäť za peniaze daňových
poplatníkov - osobný kuriér. Celá hra slúžila iba na to, aby nám doručili vyjadrenie, že nič neprezradia.
Vraj pre ochranu osobných údajov. Napriek tomu, že podľa právnikov nejde o osobný údaj a má byť
verejný v zmysle pravidla - čo nie je tajné, je verejné.
Nastáva situácia ako v Kocúrkove. Nejde len o to, že komunistických ,,udržiavateľov poriadku" platíme
z našich peňaženiek. Ale že aj tridsať rokov po páde režimu nám zatajujú, koľko na nich vyhadzujeme.
Na ministerstvo sme sa obrátili znova a tentoraz sme do zoznamu príslušníkov zo sviečkovej zaradili len
tých s plnými menami a hodnosťami, stotožnenými s ďalšími dokumentmi a svedectvami. Pridali sme
veliteľov pohotovostného útvaru. Aby sa nemohli vyhovoriť, tentoraz sme nežiadali informáciu, ktorí
konkrétni policajti poberajú výsluhové dôchodky - iba numerický údaj, koľkí z nich sú poberateľmi.
A odpoveď? Z ministerstva opäť odpísali, že nám nevedia poskytnúť požadované údaje, pretože
,,systém nevie vyhodnotiť na základe mena, priezviska a hodnosti, či ide o danú osobu, je potrebné
potvrdiť to nahliadnutím do spisu, a na takéto skúmanie nemáme priestor". Ondrej Krajňák nesúhlasí s
výhovorkami: ,,Sociálna poisťovňa má predsa jasný prehľad, komu a v akej výške vypláca výsluhový
dôchodok - a výsluhové dôchodky vypláca na základe podkladov ministerstva vnútra." Podľa neho nás
,,rýchly prechod z totalitného režimu do demokracie našiel nepripravených. Takzvaná hrubá čiara za
minulosťou spôsobila morálnu ujmu nielen bývalým politickým väzňom, ale aj celej spoločnosti z hľadiska
jej vyrovnania s totalitnou minulosťou. Dôsledky znášajú všetci, ktorí sa dnes nevedia dovolať práva a
spravodlivosti".
Apropo, ako pripomenul historik Patrik Dubovský, Peter Pellegrini, ešte ako predseda Národnej rady v
novembri 2015 na spomienkovom podujatí k výročiu novembra 1989 povedal, že znížením výsluhových
dôchodkov pre eštebákov sa budú zaoberať v ďalšom volebnom období. To už nastalo a navyše
Pellegrini je dnes premiérom. Kedy splní, čo vyhlásil pred svedkami?
PETER GETTING
---Skladáme sa im na dôchodok?
Príslušníci bezpečnostných zložiek, ktorí zasahovali, zadržiavali a vyšetrovali občanov pri sviečkovej
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manifestácii: ppráp. Andor, nstrm. Ivan Antal, ppor. Bachan, ppráp. Baláž, ppor. Béber, npor. Dušan
Bician, nstrm. Bruck, ppor. Jozef Buček, kpt. Ondrej Búlik, strm. Csala, ppráp. Cehlárik, nstrm. Čekan,
npor. Čenteš, kpt. Čukan, nstrm. Danek, ppor. Dlugoš, kpt. Ešmír, nstrm. Fábik, ppor. Miroslav Fiala, por.
Jozef Gregor, mjr. Milan Hanula, nstrm. Hegeduš, ppráp. Miroslav Hindický, npor. Hluško, ppráp. Pavol
Holčík, kpt. Ferdinand Hollnsteiner, ppor. Horňák, nstrm. Hozák, kpt. JUDr. Karol Hynek, por.
Chalmovský, kpt. Jozef Chmela, nstrm. Katona, ppráp. Kollárik, ppor. Konork, kpt. Stanislav Korčák, mjr.
Pavol Korytár, kpt. JUDr. Vladimír Kotulič, nstrm. Milan Kozák, kpt. JUDr. Dušan Krajčovič, kpt. Milan
Kramarič, ppor. Král, strm. Krupa, Roman Kuciak, nstrm. Kukuča, kpt. JUDr. Ignác Kurhajec, por. Lauko,
nstrm. Martinčo, ppráp. Milan Mattertaj, npor. JUDr. Jozef Matušík, npor. Meszároš, npor. Mihalik, por.
Mihalovič, kpt. Karol Miškolci, nstrm. Nagy, nstrm. Német, ppráp. Palčík, kpt. Vladimír Perašín, práp.
Petrla, kpt. Piner, npráp. Prachar, ppor. Anton Pribila, ppráp. Rudolf Psota, ppráp. Roman, npor. Jozef
Rybár, kpt. Anton Sedlár, ppráp. Sighofer, nstrm. Sládeček, strm. Smatana, nstrm. Svock, nstrm. Szabo,
npráp. Šiška, kpt. Škrabala, ppor. Škulec, npor. Šugra, ppor. Peter Šušla, ppor. Turoci, nstrm. Uhlík, kpt.
Vadovič, kpt. JUDr. Ján Vandlík, nstrm. Václav, nstrm. Varga, strm. Vaško, por. Vatišin, nstrm. Igor
Wáczlav, nstrm. Záborský, mjr. JUDr. Zozuľák, npor. Žember.
---Foto:
Komunistická polícia: Jej príslušníci sú zodpovední za množstvo obetí, perzekúcií, násilia aj vrážd.
U Dvoch levov: Policajná budova v centre Bratislavy je od komunizmu symbolom fízlovskej represie,
zneužívania moci a bitiek pri výsluchoch.
Sviečková manifestácia: Ľudí bili na námestí aj na stanici, protiprávne ich zadržiavali a z policajtov
bolo cítiť alkohol.
Ultratajné: Výsluhové dôchodky komunistických fízlov sa nedozviete.
Pád komunizmu: Flagrantné porušenie práva je však stále dedičstvom totality.
[Na začiatok informácie] [Späť na obsah]
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