
Milí priatelia, 

 
dovoľte mi, aby som sa 

v úvode  februárovej Euro-

pošty s vami podelila o najvý-

znamnejšiu udalosť tohto 

mesiaca. S mojím manželom 

Vladom i celou rodinou, sme 

oslávili jeho okrúhle životné 

jubileum – sedemdesiatiny. 

Z tohto obdobia sme takmer 

44 rokov manželia. 

Rozhodnutie ako chceme žiť, 

je hlavne v našich rukách. Aj 

pre manželský vzťah sa musí-

me rozhodnúť.   

Zmieta nás neistota? Chce-

me ísť do toho len na zákla-

de citu alebo aj s rozumom?  

Pravdou je, že je to 

veľakrát iba otázkou okami-

hu. V mojom prípade to bol 

taký mix, ale jedno je isté, že 

som toto rozhodnutie  ani 

jeden deň vo svojom živote 

neoľutovala. 

Spája nás porozumenie, lás-

ka. Je pri mne vždy, nielen 

v dňoch plných slnka. Vycho-

va l i  sme dve dcéry 

a obdarovaní sme šiestimi 

vnúčatami. Nie vždy ide 

všetko podľa našich pred-

stáv, ale ani chvíle nepohody 

nás nerozdelili, ale naopak  

posilnili. Vďaka tomu sa dnes 

dokážeme tešiť z každého 

momentu. Ďakujeme za kaž-

Dňa 1. februára 2016 sa v Dome 

QUO VADIS v Bratislave uskutoč-

nila vernisáž benefičnej výstavy 

maliarky Evy Trizuliakovej Zname-

nie ženy. Výstava sa konala pod 

mojou záštitou a zorganizovalo 

ju Fórum života . Vystavené koláže 

boli predajné a výťažok z predaja 

išiel v plnej výške na podporu 

poradne Alexis. Poradňa Alexis je 

mimovládnou organizáciou, ktorá 

vznikla odčlenením z Fóra života. 

Poskytuje poradenstvo ženám a 

dievčatám, ktoré neplánovane 

otehotneli a tiež ženám, ktoré o 

svoje dieťa prišli ešte pred jeho 

narodením. Pomoc tu nájdu aj ženy, 

ktoré trpia postabortívnym syndró-

mom (dlhodobými ťažkosťami po 

prirodzenom a hlavne úmelom 

potrate).  

Obrazy s náboženskou tematikou 

sú vytvorené z liturgických textílií, 

ktoré boli vyradené po II vatikán-

skom koncile z dôvodu zmeny 

liturgie, kúskov obrusov, čipiek, 

ľudových výšiviek či maľby na hod-

váb. Na mnohých obrazoch na 

zaujalo, že napriek tomu, že bol na 

nich kríž, ktorý vyjadruje utrpenie, 

bol v svetlých farbách - žltej, zlatej, 

ružovej či striebornej. Skutočne 

vyjadroval to čo sa spieva v nábožen-

skej pesníčke - Kríž je znakom spásy. 

Ešte raz ďakujeme pani Eve Trizulja-

kovej a jej rodine, že sa rozhodli 

podporiť projekt Poradne ALEXIS 

takýmto krásnym a ušľachtilým spô-

sobom. 

 

Bratislava, 1. február 2016 
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v Európskom parlamente 

dý deň, keď môže byť rodi-

na spolu, pretože tých dní 

je momentálne veľmi málo. 

 

Aj vám želám radosť 

v kruhu tých, ktorých máte 

radi.  

A aby tých dní bolo čo naj-

viac.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

Vaša Anna Záborská  

Aktuálne z mojej   

práce v Európskom       

parlamente 

Anna 

Záborská 

http://zaborska.sk/feed/
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/anna.zaborska.90
http://www.europarl.europa.eu/
http://zaborska.sk/
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“Prvým krokom 
by malo byť 
vyjasnenie 

pojmov, pretože 
často používaný 
termín "rodová 

rovnosť" nie je to 
isté, ako rovnosť 
medzi ženami a 

mužmi.“  

Nová stratégia pre rodovú rovnosť a práva 

žien na obdobie po roku 2015 

ŠTRASBURG FEBRUÁR 2016 
matky ku kojeniu ako pro-

striedku k predchádzaniu ra-

koviny prsníka a k obmedzeniu 

substitučnej hormonálnej lieč-

by. Zároveň bola v týchto 

bodoch zahrnutá  aj výzva k 

vakcinácii voči niektorým cho-

robám a preventívnym progra-

mom. Možno mi poviete, že 

všetky tieto preventívne opat-

renia poznáme aj doma, ale 

ruku na srdce - Dodržiavame 

ich? 

Na februárovom plenárnom 

zasadnutí Európskeho parla-

mentu prebehla aj ďalšia disku-

sia s holandským predsedníc-

tvom Európskej rady a Komi-

siou na tému migračnej krízy a 

zachovania schengenského 

priestoru. Popri tom sme pre-

rokovávali viacero dôležitých 

materiálov, ktoré sa týkali 

lepšieho fungovania Únie. Ako 

príklady uvediem boj proti 

čiernej práci, násilie voči že-

nám na verejných priestran-

stvách, meranie emisií automo-

bilov, ale aj stratégiu pre rov-

nosť mužov a žien po roku 

2015. 

považujeme za hodnotnú 

prácu. Žena je za ňu dokonca 

finančne pokutovaná: či už 

formou platových rozdielov, 

nízkej materskej dávky, neza-

počítanie starostlivosti o deti 

do dôchodku alebo neuznánie 

dôležitosti starostlivosti o 

domácnosť s deťmi pre spo-

ločenský blahobyt.  

Zdôraznila som tiež, že úsilie 

Komisie aj Parlamentu  sa 

preto musí sústrediť na príči-

nu nerovnosti. Prvým krokom 

by malo byť vyjasnenie poj-

mov, pretože často používaný 

termín "rodová rovnosť" nie 

je to isté, ako rovnosť medzi 

ženami a mužmi. Druhým, 

náročnejším krokom musí byť 

uznanie ekonomickej aj spolo-

čenskej hodnoty materstva a 

starostlivosti, ktorú vykonáva-

jú ženy v rodinách. Až potom 

sa stane diskusia o politikách 

na podporu postavenia žien v 

spoločnosti zmysluplnou. 

 

Štrasburg, 2. februára 

2016 Európske noviny 

Vystúpila som aj v rozprave k 

ústnej otázke na Komisiu, 

ktorá sa týkala stratégie pre-

sadzovania rovnosti žien a 

mužov. Upozornila som kole-

gov, že pociťovaná nerovnosť 

medzi mužmi a ženami pria-

mo súvisí s materstvom. Roz-

dielna výška platu na rovnakej 

pracovnej pozícii - pay gap -, 

rovnako ako rozdielna výška 

dôchodku - pension gap -, sú 

výsledkom pokrytectva našej 

spoločnosti. Materstvo ani 

starostlivosť o deti totiž ne-

E U R O P O Š TA  

Počas plenárneho zasadnutia 

EP v Štrasburgu som podporila 

akciu viacerých svetových a 

európskych organizácii bojujú-

cich proti rakovine, ktoré 

predstavili Európsky kód proti 

rakovine. 

V dvanástich bodoch upozor-

nili na najrizikovejšie faktory, 

ktoré vedú k vzniku rakoviny a 

vyzvali k jej prevencii. Body sa 

týkali hlavne fajčenia, konzu-

mácie alkoholu, predchádzania 

obezity, zdravej výživy, dennej 

fyzickej aktivity, hlavne u detí, 

ochrany pred slnečným žiare-

ním, ochrany na pracovisku 

pred nebezpečnými látkami a 

radiáciou. Organizácie vyzývali 

V kauze endokrínnych disruptorov treba 

dbať hlavne na zdravie ľudí. 

Vo všeobecnosti považujem 

za správne, keď sa Komisia 

snaží vopred odhadnúť eko-

nomické a sociálne náklady 

prijatia nových právnych 

noriem. Ale v tomto prípade 

by som očakávala, že Komi-

sia bude mať na zreteli pre-

dovšetkým otázku ľudského 

zdravia. Ak sa potvrdí podo-

zrenie, že endokrinné dis-

ruptory spôsobujú zníženie 

plodnosti nielen u rýb, ale aj u 

ľudí, bude už neskoro. Som 

však presvedčená, že spolu s 

investíciami do filtrova-

cích systémov by člen-

ské štáty mali riešiť aj 

zdroje znečistenia. To 

čo potrebujeme viac 

ako uhlíkové filtre je 

zmena ľahkovážneho 

prístupu k používaniu 

týchto látok, či už ide o 

poľnohospodárstvo a 

chov dobytka, alebo masovú 

spotrebu hormonálnej anti-

koncepcie. 

 

 

 

Štrasburg, 5. februára  

2016 



Obťažovanie a násilie na ženách ohrozuje ľudskú 

dôstojnosť 
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Európsky parlament ro-

koval aj o tom, ako skon-

covať so sexuálnym obťa-

žovaním a ná-

silím, ktoré je 

páchané na 

ženách na ve-

rejných mies-

tach. Bezpros-

tredným dô-

vodom na za-

radenie tejto 

rozpravy boli 

silvestrovské 

udalosti v Ko-

líne a ďalších 

eu rópskych 

mestách, kto-

ré len zvýraz-

nili pretrváva-

júci spoločen-

ský problém.  

V mojom vystúpení som 

upozornila na to, že kľú-

čom k riešeniu je dôsled-

né presadzovanie ľudskej 

dôstojnosti nielen ako 

základnej hodnoty Európ-

skej únie, ale zároveň ako 

právneho princípu.  

Každé ohrozenie 

ľudskej dôstoj-

nosti iného člo-

veka musí preto 

byť nekompro-

misne trestané - 

najmä vtedy, ak 

sú jeho obeťami 

ženy a deti. Ne-

záleží na tom, či 

ten, kto sa ho 

dopustí, je občan 

štátu, turista, 

migrant, či ute-

čenec. 

Upozornila som 

na to, že Ženev-

ský dohovor o 

postavení utečencov 

umožňuje vyhostenie v 

prípade, že utečenec 

ohrozuje bezpečnosť štá-

tu, alebo ak je právoplat-

ne odsúdený za obzvlášť 

závažný trestný čin.  

Osobne som presvedčená, že násilné aj 

verbálne útoky na dôstojnosť žien by 

mali byť klasifikované ako závažné, bez 

ohľadu na pôvod a status páchateľa. A 

v situácii, keď v Európe rastie napätie 

vyvolané veľkou vlnou migrácie, musí 

byť každé takéto konanie zo strany 

migrantov posudzované aj ako bezpeč-

nostná hrozba. Členské štáty by preto  

mali novelizovať svoje zákony s cieľom 

účinne a rozhodne chrániť ľudskú dôs-

tojnosť všetkých, ktorí v Európe žijú.  

 

Štrasburg, 4. februára 2016 

ohrozenie životov a zdravia 

pracovníkov. Zdieľaný pra-

covný trh znamená spoločnú 

zodpovednosť pri odhaľovaní 

sietí sprostredkúvajúcich a 

zarábajúcich na nelegálnej 

práci.  

Úlohou tejto platformy je pre-

vencia, odrádzanie a boj s 

nedeklarovanou prácou, ako aj 

podpora transformácie takejto 

práce na prácu legálnu.  

Platforma však nebude zasa-

hovať do opatrení prijatých na 

úrovni členských štátov ani sa 

usilovať o harmonizáciu ich právnych pred-

pisov, pretože každý štát si pracovný trh 

reguluje iným spôsobom. 

Dlhodobým cieľom platformy je zlepšenie 

pracovných podmienok a podpora integrácie 

nelegálne pracujúcich osôb na trhu práce.  
Štrasburg, február 2016 

Európsky parlament na 

februárovej schôdzi schválil 

vytvorenie európskej plat-

formy na posilnenie spolupráce 

orgánov členských štátov, ich 

odborových združení a 

zamestnávateľských zväzov v 

boji proti práci "načierno" a jej 

negatívnym účinkom na 

hospodárstvo a pracovný trh 

EÚ. Objem šedej ekonomiky v 

Európskej únii zodpovedá prib-

ližne 18% jej HDP. Nelegálna 

práca znamená totiž nielen 

daňové úniky, ale často aj 

Práca načierno: EP schválil vytvorenie európskej 

platformy na boj proti nelegálnej práci 

"Každé ohrozenie 
ľudskej dôstojnosti 

iného človeka 
musí preto byť 

nekompromisne 
trestané - najmä 
vtedy, ak sú jeho 
obeťami ženy a 

deti. Nezáleží na 
tom, či ten, kto sa 

ho dopustí, je 
občan štátu, 

turista, migrant, 
či utečenec". 
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Stretnutie pracovnej skupiny pre politiku priateľsky 

naklonenú rodine (family friendly policy) v EP 

Ochrana Schengenského priestoru 
implementovať dosiaľ prijaté 

opatrenia, a to najmä v súvis-

losti s relokáciou utečencov v 

rámci EÚ a zriaďovaním a 

sfunkčňovaním hotspotov. 

Vyslovil tiež obavy ohľadom 

humanitárnej situácie na zá-

padnom Balkáne a rizík, kto-

rým čelia do Európy prichá-

dzajúci detskí migranti.  

Veľkým problémom je, že v 

členských štátoch "prvej línie," 

ako sú Grécko a Taliansko, 

zlyháva uplatňovanie prijatých 

r o z h o d n u t í .  T a k z v a n é 

"hotspoty" určené na príjem a 

registráciu utečencov, začínajú 

fungovať len veľmi pomaly a 

nedostatočne. Členské štáty 

nedokázali naplniť ani kvóty na 

presídľovanie utečencov, ktoré 

boli prijaté už pred takmer 

polrokom.  

Ako ukazujú posledné mesia-

ce, nápadov na riešenie mig-

račnej vlny je veľa, ale je tu 

veľký problém s ich realizá-

ciou. EÚ potrebuje efektívnu 

kontrolu hraníc. Viacerí kole-

govia vyslovili názor, že Únia 

by mala prevziať kontrolu nad 

svojimi vonkajšími hranicami 

zriadením Európskej pohranič-

nej a pobrežnej stráže. V 

schengenskom priestore bez 

vnútorných hraničných kontrol 

totiž platí, že nemecké, fran-

cúzske, ale aj slovenské hrani-

ce sú v Grécku a Taliansku.  

 

 

Štrasburg, február 2016 

vy boli výnimočné tým, že 

sa zamerali na otázku dôle-

žitosti podpory rodín v 

prevencii delikvencie mla-

distvých a na zdieľanie 

osvedčených postupov 

implementovaných na 

miestnej úrovni v Belgicku. 

Prvýkrát sme v EP nehovo-

rili len o represii, kriminál-

nikoch či obetiach, prípad-

ne o polícii, ale o tom ako 

predchádzať týmto neduhom 

v spoločnosti a akú významnú 

úlohu má pri tom rodina. 

Poslanci, asistenti a zástupco-

via mimovládnych organizácii, 

ktorí sa zúčastnili boli prekva-

pení pozitívnym prístupom k 

tomuto problému. 

 
Brusel 24.2.2016 

Témou stretnutia bola úloha 

rodiny v prevencii kriminality 

mladistvých. Moje 

pozvanie prijala p. 

Véronique KETELA-

ER, kriminologička a 

politologička z Európ-

skeho fóra mestskej 

bezpečnosti, ktorá 

pracuje takmer 20 

rokov na poli preven-

cie kriminality na 

lokálnej úrovni. Dru-

hým prednášajúcim 

bol p. Emir KIR, federálny 

poslanec a starosta mestskej 

časti Saint Josse. Ich preja-

E U R O P O Š TA  

Jedna z rozpráv bola venovaná  

migračnej kríze a riziku, že ak 

ju členské štáty spoločne ne-

zvládnu, hrozí znovuzavedenie 

hraničných kontrol. Viacerí 

k o l e g o v i a 

zdôraznili, že 

účinná ochra-

na vonkajších 

hraníc Únie je 

pre zachova-

nie Schengenu 

kľúčová.  

H o l a n d s k ý 

minister za-

hraničných vecí Bert Koenders 

v mene predsedníctva v Rade 

(ministrov) EÚ uviedol, že 

prílev migrantov "musí byť 

obmedzený." Za týmto účelom 

je podľa neho nevyhnutné 

Európsky rok rozvoja 2015, humanitárna 

politika a utečenci. 

Pri tejto príležitosti sa 
v Bratislave konala veľmi 
zaujímavá konferencia, 
ktorá zhodnotila Európsky 
rok rozvoja 2015 z rôz-
nych pohľadov. Generálny 
riaditeľ pre túto oblasť z 
ministerstva zahraničných 
veci SR, poslanci EP, zá-
stupcovia ambasád, MVO, 
mládež a Paneurópania 
spoločne vytvorili vynikajú-
ci priestor na predstavenie 

problematiky a dis-
kusiu na tieto dôle-
žité témy. Konfe-
renciu organizovala 
Paneurópska únia 
na Slovensku   (PEÚ 
SK) spoločne s kan-
celáriou EP na Slo-
vensku. 
 
 
 
 
Bratislava, 13.február 2016  



Paneurópska únia Slovensko si zvolila nové vedenie 
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Paneurópska únia Slovensko, 

o.z. je jednou z organizácií 

Paneurópskej únie, ktorá 

pôsobí v 23 štátoch Európy. 

Paneurópska únia vznikla v roku 

1923, keď jeden zo zakladateľov 

integrovanej Európy, gróf Rich-

ard N. Coudenhove-Kalergi, 

napísal a vydal knihu Pan-

Europa, venovanú „mládeži 

Európy". V období po II. sve-

tovej vojne sa Paneurópska únia 

orientovala na oživovanie hod-

notového systému Európy, za 

ktorého základ považuje 

kresťansko-židovskú tradíciu, 

helénske myslenie, rímske 

právo, spoluprácu suverénnych 

ohrozila by sa výroba vo väčšine 

európskych automobiliek, čo by 

znamenalo masívne prepúšťanie a 

vážne dopady na ekonomiku celej 

EÚ. 

Aby bolo zaručené, že toto 

zvýšenie limitov je len dočasné, 

parlamentný výbor pre životné 

prostredie predložil námietku, 

ktorej prijatie by znamenalo 

zablokovanie zvýšenia limitov. Až 

po intenzívnych rokovaniach s 

Komisiou a členskými štátmi 

prišiel nakoniec jasný záväzok 

Komisie upraviť emisné limity s 

presným časovým rámcom. Na 

stole je už aj návrh na dlhodobú 

reformu systému typového 

schvaľovania automobilov EÚ.  

Určite si mnohí pamätajú škandál 

automobilky Volkswagen koncom 

minulého roku. Automobilka 

vtedy priznala, že jej vozidlá ma-

nipulujú emisné testy pri kontrole 

a v skutočnosti vypúšťajú viac 

emisií, než oficiálne deklarujú. 

Európska komisia preto po tlaku 

poslancov Európskeho parlamentu 

prisľúbila revíziu emisných limitov. 

Predložila dlhodobý legislatívny 

návrh na reformu systému ty-

pového schvaľovania vozidiel v 

EÚ. Zároveň na preklenutie obdo-

bia, kým bude tento návrh 

schválený, Komisia pripravila dele-

govaný akt, ktorý dočasne zvyšuje 

limity oxidov dusíka pre dieselové 

automobily. Ak by to nespravila, 

Tým boli splnené požiadavky 

Parlamentu a preto sme hlas-

ovaním odmietli zablokovať do-

časné zvýšenie limitov na emisie 

oxidov dusíka dieselových auto-

mobilov. Hlasovanie však bolo 

tesné (o 5 hlasov!) a do posled-

nej chvíle hrozilo, že Parlament 

návrh zablokuje. To by sa 

negatívne dotklo aj 

Slovenska ako 

a u t o m o b i l o v e j 

veľmoci. 

 

 

Štrasburg,    

február 2016 

ho  stretnutia spolu s 

ďalšími spolupracovník-

mi z mimovládnych or-

ganizácii. Hlavným orga-

nizátorom je každoroč-

ne Fórum kresťan-

ských  inštitúcii. Budem 

vás rada o priebehu prí-

prav a jednotlivých ak-

ciách informovať.  

Aj tento rok sa bude 

Slovenská spoločnosť 

pre rodinu, ktorej pred-

sedám, podieľať na prí-

prave Dňa rodiny. Deň 

rodiny, ktorý oslavuje-

me každoročne 15.mája, 

vyhlásila OSN v roku 

1994. Zúčastnila som sa 

prvého pr ípravné-

Parlament nezablokoval zmeny v pravidlách emisného 

testovania automobilov 

národov a mier. Po páde 

železnej opony, o ktorý sa 

pričinili aj členovia Paneuróp-

skej únie, presadili názor, že 

rozšírenie Európskej únie musí 

byť rýchle a rozsiahle.  

Opätovne mi bola vyjadrená 

podpora a bola som zvolená za 

predsedníčku na ďalšie volebné 

obdobie.  – ĎAKUJEM :-). Pod-

predsedami sa stali bývalý sudca 

Európskeho súdu pre ľudské 

práva v Štrasburgu Ján Šikuta a 

Monika Kurtová. Za generál-

neho tajomníka bol zvolený Pe-

ter Stach. Ďalšími členmi pred-

stavenstva sú Juraj Alner, Rad-

mila Ondreičková, Renáta 

Raiterová, Ján Šalát a Tomáš 

Kovaľ. Udalosti posledného 

roka potvrdili, že myšlienka 

zjednotenej Európy dnes nalie-

havo potrebuje energických ob-

hajcov. Spolupráca európskych 

národov nie je samozrejmo-

sťou, ale výsledkom cieľave-

domej snahy. Paneurópska únia 

má ambíciu ponúknuť priestor 

pre diskusiu a prichádzať s 

návrhmi, ako riešiť problémy, s 

ktorými dnes Európa zápasí. 

Nové vedenie  v krátkom čase 

predstaví svoje tematické prior-

ity a návrh aktivít na ďalšie ob-

dobie.    
Bratislava, 15. február 2016 
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Medzi smrťou a prežitím: Kresťania na Strednom 

východe 

máciu čo mi 

okrem iné-

ho utkvela v 

pamäti. Čas-

to hovorí-

me, že ute-

čenci by sa 

mali preuká-

zať odkiaľ 

pochádzajú. 

Podľa informácii tohto kňa-

za, kresťania, ktorých mos-

limskí radikáli vyhnali z ich 

domovov v Mosule pred 

1,5 rokom , museli pred 

odchodom  odovzdať všet-

ky svoje doklady a zanechať 

majetok. Bolo ich za jednu 

noc viac ako 120 000. Túto 

realitu neuvedomujeme. 

 

 

 

 

 

Brusel, 24. február 2016  

stretnutia, ktoré zorgani-

zoval Lukáš Domin, mladý 

kandidát z Bánoviec nad 

Bebravou. Viacerí sme sa 

stretli s mladými, ktorí 

jeho a KDH podporili pri 

organizovaní rôznych 

predvolebných akcií. Ne-

uveríte, ale zahrala som si 

s nimi aj bowling. Bolo fajn. 

Lukáš ďakujem.  

Následne v nedeľu popo-

ludní som strávila príjemné 

chvíle na tradičnom stret-

nutí v Martine. Začali sme 

účasťou na krížovej ceste a 

potom sme sa stretli v 

pastoračnom centre. Pri-

šiel aj Marián Faktor a Vi-

liam Majda. Diskusia bola 

aktuálna, zaujímavá a hlav-

ne som mala pocit, že prí-

tomným a nebolo ich má-

lo, išlo v prvom rade o 

spoločné dobro. Úprimná 

vďaka za zorganizovanie 

patrí Tomášovi Jedinákovi, 

ktorý tiež kandidoval do 

NR SR. 

 

 

 

Bánovce nad Bebravou, 

27, február 2016 

V rámci kampane pred 

voľbami som sa zúčastnila 

E U R O P O Š TA  

Zúčastnila som sa veľmi 

zaujímavej konferencie, kde 

nám O. Musa Yaramis, chal-

dejský kňaz, ktorý pôsobí v 

Bruseli, hovoril o tragickej 

situácii tejto náboženskej 

menšiny a o možnostiach 

a k o  i m  p o m á h a ť .  

Chaldejskú cirkev na území 

starej Mezopotámie založil 

apoštol svätý Tomáš. Od-

tiaľ sa rozšírila až do Indie. 

V minulom storočí tvorili 

chaldejskí kresťania výz-

namnú časť obyvateľstva 

Blízkeho východu. Dnes sú 

zdecimovaní prenasledova-

ním. Na záver malú infor-

Stretnutie s mladými 

Rozhovor: „Odsúdili sme sa do úlohy štatistov“ 

Euractiv, 25. február 2016  

Ako sa za posledné 4 roky podľa Vás zmenilo postavenie Slovenska v EÚ? 

Naše postoje pri krízach nás zaradili medzi tých, pre ktorých je Európska únia predo-

všetkým darcom peňazí. Ukázalo sa to pri poskytovaní pôžičky pre Grécko, ale najmä 

pri odmietnutí solidarity so štátmi, ktoré riešili problém s migrantami. Slovensko 

a ďalšie tzv. nové členské štáty sa týmito postojmi odsúdili do úlohy štatistov pri roz-

hodnutiach týkajúcich sa spoločnej európskej budúcnosti. 

Čo môže z Vášho pohľadu nová slovenská vláda spraviť, aby sa to prípadne 

zmenilo? 

Veľmi by pomohlo, ak by nová vláda bola konštruktívna a nielen navrhovala riešenia, ale 

aj dôsledne uplatňovala prijaté rozhodnutia na úrovni Rady. To neznamená vzdať sa 

Celý rozhovor nájdete na: http://euractiv.sk/buducnost-eu/odsudili-sme-sa-

ulohy-statistov/ 

http://euractiv.sk/buducnost-eu/odsudili-sme-sa-ulohy-statistov/
http://euractiv.sk/buducnost-eu/odsudili-sme-sa-ulohy-statistov/
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Som rada, že som sa mohla 

zúčastniť a s mnohými sa 

stretnúť na X. ročníku pôst-

nej iniciatívy Katolíckeho 

hnutia žien Slovenska Po-

deľme sa! Touto aktivitou sa 

Hnutie snaží prispievať k 

formovaniu povedomia k 

solidarite a vzájomnej po-

moci ľuďom v duchovnej i 

materiálnej biede na Sloven-

sku. Pri akcii bolo možné 

vidieť bratislavských bisku-

pov v refektári  nemocnice 

U milosrdných bratov. 

Netradične v zásterách 

serv írova l i  vyn ika júcu 

hŕstkovú polievku. Výnos 

vyše 2 tisíc eur pôjde na 

zriadenie Centra pre obnovu 

rodiny v Bratislavskom 

regióne, ktoré bude posky-

tovať odbornú pomoc a 

prístrešie tehotným ženám, 

ženám s nechceným teho-

tenstvom, matkám s malými 

deťmi a rodinám v krajnej 

životnej núdzi. 

Ďakujem otcom biskupom 

aj vám všetkým, priatelia. 
 

Bratislava, 19. február 2016 

čákom, kandidátom KDH 

do NR SR,  zúčastnila aj 15. 

ročníka Považskej hitparády. 

Okrem talentov z 

Považia vystúpila Cim-

balová hudba Zobor a      

operný spevák ma-

jster Ján Babiak. V 

preplnenej sále kina 

Mier bola vynikajúca 

atmosféra priamo 

úmerná  vy soke j 

úrovni umeleckého 

V predvolebnom období 

som sa v Považskej Bystrici 

spoločne s Mariánom Sop-

zážitku. Vilkovi 

Hubinskému, ktorý 

je vedúcim tohto 

kvalitného hudob-

ného telesa prajem 

skoré uzdravenie. 

 

 

 

 

 
Považská Bystrica,      

21. február 2016 

kresťanov a ďalších menšín v 

Sýrii za genocídu znamená prvý 

krok smerom k prijatiu re-

zolúcie Bezpečnostnej rady 

OSN, ktorá poverí Medz-

inárodný trestný tribunál 

prešetrením a stíhaním zloči-

nov v Sýrii a Iraku. Vzhľadom 

na vážnosť zločinov je dôležité, 

aby Európska únia vytvorila 

špeciálny post, ktorého pred-

staviteľ bude brániť práva a 

životy týchto kresťanov aj 

ďalších náboženských menšín. 

 

 

 

Brusel, 23. február 2016 

V EP som mala vystúpenie 

týkajúce sa GENOCÍDY. Vy-

jadrila som sa, že medz-

inárodné právo pozná presné 

kritériá, podľa ktorých sa po-

sudzuje genocída. Je to ko-

nanie, ktorého zámerom je 

zničenie národnej, etnickej, 

rasovej, alebo náboženskej 

skupiny. Zahŕňa úmyselné 

zabíjanie členov tejto skupiny, 

spôsobovanie vážnej telesnej 

alebo duševnej ujmy, so 

zámerom fyzicky zničiť túto 

skupinu. Uznanie utrpenia 

Konečne bolo utrpenie a zabíjanie kresťanov na 

Blízkom východe uznané  v EP za genocídu. 
“Vzhľadom na 

vážnosť zločinov je 

dôležité, aby 

Európska únia 

vytvorila špeciálny 

post, ktorého 

predstaviteľ bude 

brániť práva a životy 

týchto kresťanov aj 

ďalších náboženských 

menšín.” 

Bola som pozvaná ako 
hosť na predvolebné 
stretnutie v Považskej 
Bystrici. Po rušnom a 
často neosobnom Bru-
seli celkom príjemná 
zmena. S občanmi 
sme diskutovali o vo-
lebnom programe 
KDH a o súčasných 
problémoch Sloven-
ska.  
 

Považská Bystrica, 
20.február 2016 

Podeľme sa! - biskupi v zásterách 

Považská hitparada  



putovala na projekty podporujú-

ce deti, ktoré nemôžu vyrastať v 

mieri. Zároveň rozhodla, že túto 

sumu zdvojnásobí a zvýši na 2 

milióny EUR. Touto sumou po-

mohla až 28 000 deťom cez 4 

rôzne projekty. Nasledujúci rok 

sa rozhodla túto sumu zdvojná-

sobiť a vyčleniť ju na už existu-

júce projekty, ale i nové. I keď je 

EÚ často pod paľbou kritiky, 

pravdou je, že vďaka tomuto 

projektu sa i dnes môžeme zo-

búdzať do krajiny, kde vládne 

mier. Preto i keď sa EÚ zmieta 

EÚ je jedinečným, hodnotovým, 

hospodárskym a politickým part-

nerstvom 28 európskych krajín, 

ktoré sa rozprestierajú na veľkej 

časti kontinentu. 

EÚ bola vytvorená krátko po 

druhej svetovej voj-

ne. Jej prvotným cie-

ľom bolo posilnenie 

hospodárskej spolu-

práce, keďže vzájom-

ný obchod zvyšuje 

ekonomickú previaza-

nosť krajín a znižuje 

riziko ich vzájomného 

konfliktu. Európska 

únia je tiež neobyčaj-

ným projektom udržovania mie-

ru, za ktorý bola aj patrične oce-

nená jednou z najpresížnejšich 

cien na svete. Získala Nobelovú 

cenu za presadzovanie mieru, 

uzmierenia, demokracie a ľud-

ských práv v Európe. Ako každý 

laureát Nobelovej ceny tak i EÚ 

získala finančnú odmenu, ktorá 

v mnohých problémoch, nezabú-

dajme na slávny citát nemeckého 

spisovateľa Thomasa Manna:     

 

„Vojna je 

iba zbabelý útek od           

problémov v mieri.“  

Bruxelles 

Parlement européen 

Bât. Altiero Spinelli 

06F247 

60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 

B-1047 Bruxelles/Brussel  

Phone: +32(0)2 28 45923 

Fax: +32(0)2 28 49923 

E-mail: anna.zaborska@europarl.europa.eu  

Web: http://zaborska.sk/ 

Vedeli ste že? 

Milí priatelia, prepáčte 

neskorší príchod februáro-

vej Europošty. Nebola to 

chyba poštára, ale odosie-

lateľa. :) 

Medzitým už aj prebehli 

voľby do NR SR, ktoré 

boli čiastočne príčinou 

tohto omeškania. Tie však 

teraz rozoberať nebudem 

a teším sa na stretnutie 

pri čítaní marcovej Euro-

pošty. 

 

Vaša Anna Záborská 

KTO JE ANNA ZÁBORSKÁ? 

Anna Záborská je konzervatívna poslankyňa Európskeho 

parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie. Patrí 

k najvýraznejším osobnostiam EP presadzujúcich ochranu 

života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa 

svojho svedomia.  

Je spoluzakladateľkou Fóra života a dlhodobou aktívnou 

členkou jeho predsedníctva. Je predsedníčkou Paneurópska 

únie na Slovensku, Slovenskej spoločnosti pre rodinu 

a patrónkou projektu „Zachráňme životy“ na pomoc te-

hotným ženám v núdzi a ich deťom. Je dcé-

rou  významného humanistu, diplomata a disidenta MUDr. 

Antona Neuwirtha a nevestou akademického maliara Ladi-

slava Záborského.  

Kontakt 

http://www.epp.eu/
http://kdh.sk/

