
Milí priatelia, 
každý z nás vie, že milovať život, 

znamená predovšetkým jeho 

rešpektovanie. V tomto kontex-

te prebieha množstvo aktivít, za 

ktorými stoja ľudia oddaní myš-

lienke ochrany života vo všet-

kých jeho formách. To, ako si 

ceníme ľudský život, sa premieta 

aj do tých najmenších detailov. 

Spoločnosť, ktorá život chráni 

za každých okolností, dokáže 

pochopiť aj význam prirodzenej 

rodiny. Chápe dôležitosť kvalit-

nej zdravotnej starostlivosti a 

tiež potrebu kvalitného vzdelá-

vania dostupného pre každého. 

Spoločnosť, ktorá si cení každý 

ľudský život, nemôže tolerovať  

chudobu. Vie, že každý 

počatý život je prísľubom, po-

tenciálom, ktorý sa môže rozvi-

núť a prísľubom pre všetkých 

ostatných. V tejto myšlienke ide 

o deti, ktoré sú počaté, aby mali 

šancu narodiť sa, aby tehotná 

žena mala starostlivosť, ktorá 

zabezpečí zdravie jej i dieťaťu. 

Aby každé dieťa malo svoju 

rodinu a nikdy sa nestalo tova-

rom, s ktorým sa obchoduje. 

Aby rodiny, mali šancu 

a možnosť vytvárať podmienky 

pre šťastný a dôstojný život 

všetkých svojich členov. Aby 

človek na sklonku staroby nezo-

stal sám a mohol dôstojne pre-

žiť jej koniec. Spolu s vami sa 

do mnohých aktivít zapájam 

V Kolíne nad Rýnom zasadalo 

rozšírené predsedníctvo poli-

tickej skupiny Európskej ľu-

dovej strany v EP, ktorého som 

členom ako vedúca slovenskej 

delegácie. Rokovali sme o 

dvoch existenčne dôležitých 

témach pre budúcnosť Európy. 

Boli to  Konkurencieschopnosť 

priemyslu EÚ, sloboda a plural-

izmus a Zodpovednosť médií v 

súčasnej dobe. S veľkým záu-

jmom som sledovala prednášku 

p. Kirchhoffa, predsedu Fed-

erácie nemeckých podnikate-

ľov, ktorý je sám na čele 

stredne veľkého rodinného 

podniku. Tento podnik začal v 

roku 1894 vyrábať remene a 

diely pre vagóny. Prežil dve 

svetové vojny, krízy a dnes má 

svoje podniky v 11- tich kra-

jinách na rôznych kontinentoch 

s obratom v r. 2014 1,2 Mld €.  

Dúfam, že aj my na Slovensku 

čo najskôr pochopíme dôleži-

tosť rodinných podnikov pre 

rast hospodárstva a tým aj rast  

životnej úrovne. KDH v pre-

došlom volebnom období pred-

ložilo v NR SR 3x svoj zákon o 

rodinnom podnikaní. Zákon 

bohužiaľ nebol schválený. Vtedy 

vládnucej ľavicovo orientovanej 

strane asi nevoňala nezávislosť 

rodín od štátnej kasy a sociál-

nych dávok. Dúfam, že nová 

vláda súčasný stav zmení.  

 
 

Kolín nad Rýnom, 3. marec 2016 
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 Vaša poslankyňa                                           

v Európskom parlamente 

a úprimne vám za vašu spolu-

prácu a obetavosť v boji za 

ochranu života počas celého 

trvania ďakujem.  

 

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/


S T R A N A 2  

Podpora zdravých potravín na školách 

 

VYZVALA SOM IRÁNSKEHO PREZIDENTA 

HASANA RÚHÁNÍHO K ZRUŠENIU TRESTU SMRTI 

súčasnosti má Irán najvyšší 

počet popráv na obyvateľa na 

svete. Režim popravuje aj 

mladistvých. Je väznených 

mnoho novinárov. Na stret-

nutí sa zúčastnila aj Maryam 

Rajavi, líderka opozície 

Iránu, prezidentka Na-

tional Council of Resis-

tance of Iran (NCRI) 

Na strenutí som vystúpila s 

prejavom, v ktorom som 

vyzvala prezidenta Rúháního, 

aby zrušil trest smrti, čo by 

krajine dodalo novú nádej a 

potrebnú slobodu.    

 

 Brusel, 2. marca  2016 

že konzumácia ovocia, zeleniny 

a mlieka klesá v celej Európe. 

Nadváhou trpí v EÚ viac ako 20 

miliónov detí (každé tretie 

dieťa), Dospievajúci mladí ľudia 

skonzumujú v priemere iba 30 

až 50 % odporúčaného denného 

príjmu ovocia a zeleniny. 

Zvýšenie konzumácie mlieka a 

ovocia a zmena stravovacích 

návykov nepochybne patrí do 

sféry starostlivosti o verejné 

zdravie, ktorá je jednou z 

kompetencií EÚ.Tieto dva 

samostatné programy by sa 

podľa plánu mali zlúčiť a príde aj 

k zvýšeniu ročného rozpočtu, z 

k torého  bude  program 

financovaný z prostriedkov 

EÚ (z 230 na 250 miliónov 

Eur). Obidva programy  začnú 

fungovať v rovnakých 

legislatívnych a finančných 

rámcoch. Budú spojené  so 

vzdelávaním, aby sa predišlo 

nezdravým stravovacím 

návykom, ktoré spôsobujú  

vznik mnohých ochorení 

včetne obezity. 

 Štrasburg, 8. marca  

2016 

EP rokoval na pléne o  dvoch 

zmysluplných programoch 

záväzných pre všetky členské 

štáty. Jedná sa o podporu 

mlieka a mliečnych výrobkov 

ako súčasti jedálneho lístka na 

školách. Druhý program je o 

niečo mladší a hovorí o 

čerstvom ovocí a zelenine  

tiež ako súčasti stravy na 

školách. Na mliečnom 

programe participuje už 

všetkých 28 štátov Únie. 

P r o g r a m  p o d p o r y 

konzumácie ovocia využíva 25 

členských štátov, s výnimkou 

Spojeného kráľovstva, Fínska 

a Švédska.Treba si uvedomiť, 

E U R O P O Š TA  

2. marca sa v Európskom par-

lamente uskutočnilo stretnutie 

skupiny “Priatelia slobodného 

Iránu”. Angažujem sa v tejto 

skupine takmer 10 rokov, 

kvôli porušovaniu ľudských 

práv v tejto krajine. 

Po prijatí “nukleárnej do-

hody” medzi Iránom a OSN 

je načase upriamiť pozornosť 

na rešpektovanie ľudských 

práv. Dva a pol roka od nás-

tupu Hasana Rúháního do 

prezidentského úradu sa tam 

situácia neustále zhoršuje. 

Počas jeho funkčného obdo-

bia bolo popravených 2300 

ľudí, z toho 63 žien, čo sú 2  

popravené ženy za mesiac. V 

Obmedzenie používania antibiotík v 

poľnohospodárstve 
Parlament hlasoval na  pléne 

o revízii právnych predpisov 

EÚ,  ktoré sa  týka jú 

veterinárnych liečiv a o 

správe, ktorá upravuje 

legislatívu v oblasti vydávania 

povolení na uvádzanie 

veterinárnych liekov na trh. 

Povolenia pre lieky používané 

pre zvieratá by mali byť v 

budúcnosti oddelené od 

povolení, ktoré sa vydávajú na 

lieky pre ľudí. Bude to aj v 

prípade, že obsahujú rovnakú 

účinnú látku. Vystúpila som v 

rozprave a zdôraznila som, že 

rastúca rezistenia  baktérií  na 

antibiotiká je problémom, 

ktorý je potrebné riešiť na 

ce loeurópske j  ú rovn i . 

Baktérie  nerešpektujú 

hranice. Navyše, účinné látky 

v antibiotikách pre zvieratá a 

pre ľudí sú často rovnaké, a 

následne konzumáciou mäsa z 

týchto zvierat sa znižuje 

ú č i n n o s ť  l i e č e n i a 

bakteriálnych infekcií aj u ľudí. 

Veterinárne lieky sa navyše 

ešte stále často používajú aj 

na zlepšenie výkonnosti 

chovu. Preto by každé 

rozhodnutie o podaní 

antibiotíka zvieraťu malo byť  

zdôvodnené veterinárom. To, 

že rastúca rezistencia   

m i k r o o r g a n i z m o v  n a 

ant ib iot iká  je  veľkým 

problémom, poznám veľmi 

dobre ešte z obdobia, keď 

som pracovala ako krčná 

lekárka na ambulancii. 

 Štrasburg, 16. marca  

2016 



MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN  

a procesné záruky pre deti 
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Európsky parlament si tak ako 

každoročne počas plenárneho 

zasadnutia pripomenul MDŽ. 

Tento rok bol venovaný ženám - 

utečenkyniam. Na pléne vystúpil 

vysoký komisár OSN pre 

utečencov Filippo Grandi, ktorý 

hovoril o migračnej kríze s 

dôrazom na situáciu žien. 

EP pri tejto príležitosti schválil 

dve spravy. Prvá sa týkala 

ekonomickej situácie utečenkýň a 

žiadateliek o azyl v krajinách EÚ. 

Podľa informácií, na ktoré sa 

správa odvoláva, sú ženy a 

dievčatá počas cesty, ale aj po 

príchode do EÚ, vystavované 

sexuálnemu násiliu. Mnohé z nich 

prichádzajú do krajín Únie v 

pokročilom štádiu tehotenstva. 

Súhlasím s tým, že musíme urobiť 

maximum pre pomoc týmto 

ženám a na ich ochranu. Zároveň 

však zásadne odmietam, aby sme 

si túto pomoc zjednodušovali len 

na zabezpečenie bezplatného 

potratu pre ženy, ktoré požiadali 

o azyl, tak ako to požaduje prijatý 

text. Zabitie nenarodených detí 

n i j ako nezmenš í  z lyhan ie 

spoločnosti pri ochrane ich 

matiek pred násilníkmi, a to ani v 

prípade utečenkýň. Naopak, 

znásobí ho, pretože aj deti 

znásilnených matiek majú právo 

na život. Potrat nikdy nič nerieši, 

p re to  som tú to  správu 

nepodporila, hoci s textom v 

iných odsekoch súhlasím. 

 

Nemohla som podporiť ani 

druhú schválenú správu o 

rodovej rovnosti. Považujem 

totiž za absurdné, aby Parlament 

míňal finančné prostriedky na 

pravidelné školenia o uplatňovaní 

rodového hľadiska organizované 

pre  eu ropos l ancov ,  i c h 

asistentov a zamestnancov 

politických skupín. Presne toto 

správa požadovala. Považujem 

takéto školenia za ideologické 

vymývanie mozgov. Rovnako za 

nezmyselné považujem aj 

z r i a d e n i e  v n ú t o r n é h o 

monitorovacieho orgánu, ktorý by mal podľa predstavy 

ľavicových liberálov monitorovať to, či sa zamestnanci 

Parlamentu vyjadrujú rodovo korektne. Celá správa je vlastne 

snahou povýšiť Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť nad 

ostatné výbory a dať mu právomoci, ktoré mu nepatria. 

Našťastie, ide len o nelegislatívne uznesenie a ja dúfam, že 

vedenie Parlamentu ho bude ignorovať. 

 

Ďalšou zaujímavou témou, ku ktorej som vystúpila boli 

procesné záruky pre deti podozrivé alebo obvinené v 

trestnom konaní. Je zarážajúce, že v EÚ neexistuje 

vymedzenie „spravodlivého procesu“ s deťmi, a preto 

súdy musia vynášať rozsudky na základe neúplného a 

roztriešteného právneho poriadku. Žiadne dieťa by sa 

nemalo stať obeťou komplikovaného právneho systému. 

Návrh Komisie som preto privítala. Chápem ho ako 

nástroj na posilnenie spravodlivosti, nie ako spôsob, ako 

sa jej vyhnúť.  

 

Štrasburg, marec 2016 

Stretnutie vyvolalo veľký záujem 

zo strany poslancov, ich 

spolupracovníkov i zástupcov 

v i a c e r ý ch  m i mov l á dny ch 

organizácií. Pripravujeme z 

vystúpení malú brožurku, ktorú 

vám potom rada prepošlem.  

 
        Štrasburg, 10. marec 

2016 

Vo štvrtok 10. marca som ako 

koordinátorka pracovnej skupiny 

pre Politiku priaznivo naklonenú 

rodine zorganizovala kolokvium 

na tému Náhradné materstvo - 

desivá realita. Tému rozobrali z 

troch uhlov pohľadu na slovo 

vzatí odborníci. Riaditeľ Centra 

pre právo a spravodlivosť zo 

Štrasburgu Grégor Puppinck, 

detská psychologička z Bruselu 

Marie Annet a predsedníčka 

M a n i f  p o u r  t o u s  a 

podpredsedníčka organizácie Nie 

obchodovaniu s materstvom 

Ludovine de La Rochere z Paríža. 

NÁHRADNÉ MATERSTVO 

Desivá realita 
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Migrácia medzi krajinami AKT a členskými štátmi 

ONE OF US 
v ktorej sa vyzbieralo 1,8 

milionóna podpisov zo 

všetkých členských štátov EÚ. 

Teším sa, že som mohla byť 

pri jej zrode. Na Slovensku v 

tom čase zbieranie podpisov  

organizovalo Fórum života a 

Donum vitae. 

 

Paríž, 12. marec 2016 

venujeme aj na pôde parla-

mentného zhromaždenia 

AKT-EÚ. Je potrebné 

vyzdvihnúť, že predložená 

správa kladie dôraz na spolu-

prácu medzi krajinami 

pôvodu migrantov a štátmi, 

do ktorých migranti smerujú. 

Rovnako treba zdôrazniť, že 

rozvojová a humanitárna 

spolupráca predstavuje jediný 

rámec, v ktorom je možné 

vnímať migráciu nie ako 

problém, ale ako zvládnuteľnú 

výzvu. 

Prisťahovalectvo nie je 

riešením demografickej krízy 

v štátoch Európskej únie. 

Nedostatok kvalifikovanej 

pracovnej sily vo vedo-

mostných ekonomikách môžu 

nahradiť len kvalifikovaní 

prisťahovalci - lenže práve 

oni sú zároveň nositeľmi 

ekonomického aj sociálneho 

pokroku v materských kra-

jinách. Naopak, prílev ne-

dostatočne kvalifikovaných 

migrantov zaťažuje verejné 

rozpočty, vyčerpané nárokmi 

rastúceho počtu dôchodcov. 

Tu hovorím o ekonomickych 

migrantoch nie o utečencoch, 

ktorí sú vo svojich krajinách 

vystavení vojnám a prenasle-

dovaniu.  

 

Brusel, 17. marec  

V Parlamente v Bruseli sa 

konalo rokovanie sociálneho 

výboru Spoločného parla-

mentného zhromaždenia EÚ-

AKT (Afrika, Karibik, Ticho-

morie). Na programe sme 

mali dôležité aktuálne témy 

ako je migrácia medzi kraji-

nami AKT a EÚ, rozvoj 

rodinných fariem a malých 

poľnohospodárskych pod-

nikov v rozvojových krajinách  

či únik mozgov v oblasti zdra-

votníctva z týchto krajín. K 

obidvom týmto textom som 

spravodajkyňou za moju poli-

tickú skupinu (EĽS). 

Považujem za veľmi dôležité, 

že sa téme prisťahovalectva 

E U R O P O Š TA  

Európska federácia za život 

ONE OF US / JEDEN Z NÁS 

zorganizovala I. Európske 

fórum za život. Konalo sa v 

Paríži. Som veľmi rada, že som 

sa ho mohla zúčastniť spolu s 

veľkou skupinou Slovákov, 

ktorí pricestovali vďaka 

zájazdu Fóra života. V Paríži sa 

zišli osobnosti a občania (viac 

ako 1000 prihlásených) z 

mnohých aj mimoeurópskych 

krajín, aby sa zmobilizovali k 

ochrane ľudského života a 

jeho dôstojnosti. Zo Slovenska 

boli prítomní aj europoslanci 

Miroslav Mikolášik a Branislav 

Škripek. Fórum združilo 

všetkých, ktorí sa pred troma 

rokmi zapojili do rovnomennej 

európskej občianskej iniciatívy, 

 VYBER SI ŽIVOT  

S kolegami z Fóra živ-
ota sme zorganizovali v 
Rajeckých Tepliciach 
XVII. medzinárodnú 
konferenciu Vyber si 
život. Tento rok na 
tému Násilie a ľudská 
dôstojnosť. V mojom 
príspevku som sa veno-
vala prevencii násilia ako 
účinnému nástroju och-
rany ľudskej dôstojnosti. 
Text môžete nájsť na 
mojej stránke.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.zaborska.sk 
Rajecké Teplice, 18. marec 2016  



Svetový deň Downovho syndrómu  
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Vo Svetový deň Downovho syndrómu 

som s obdivom a úctou spomínala na 

dvoch vzácnych ľudí, s ktorými som 

mala česť osobne sa stretnúť. Pro-

fesora Jérôma Lejeuna, francúzskeho 

lekára a profesorku Máriu Šustrovú, 

predsedníčku Slovenskej spoločnosti 

zariadeniach sú vždy  hodnotné a 

odborne i duchovne fundované. V 

neľahkých situáciach a problémoch sa 

snažia hľadať aj riešenia. Táto konfe-

rencia je pre mňa každoročne veľmi 

povzbudzujúca.   

Marin, 2. apríl 2016 

Z  Martina som sa ponáhľala do Prie-

vidze, kde sa konal regionálny Naj-

milší koncert roka organizovaný 

SPDDD (Spoločnosť priateľov det-

ských domovov) Úsmev ako dar. 

Čakala ma tam úloha porotcu. Bol to 

už 15. ročník koncertov a zároveň 

Úsmev ako dar oslávil v ten deň 25. 

výročie svojho založenia. Vystupovali 

deti z detských domovov nášho regió-

nu. Chodievam na regionálne i celo-

slovenské koncerty takmer pravidelne 

V Martine sa konala 11. me-

dzinárodná konferencia Kres-

ťan v dnešnej nemocnici. 

Konferenciu usporiadala, ako 

každoročne, Rada pre pastorá-

ciu v zdravotníctve pri KBS v 

spolupráci s Duchovnou služ-

bou v nemocnici a Katolíckou 

zdravotníckou úniou. V súčas-

nej zložitej situácii v zdravot-

níctve vybrali veľmi príhodnú 

tému: "Sprevádzanie - služba 

zdravotníka". Každý rok sa 

zúčastňujem tejto konferencie. 

Pre iné pracovné povinnosti 

nie vždy celej, ale úprimne 

môžem potvrdiť, že prednáš-

ky, diskusie a skúsenosti tých 

čo pracujú  v duchovnej služ-

be v našich zdravotníckych 

a vždy je to pre mňa veľký, hlavne citový 

zážitok. Človek vidí všetky kategórie detí, 

od tých najmenších až po skoro dospelých 

ako sa snažia prezentovať v rôznych ume-

leckých kategóriách. Čo ma však dojíma 

najviac je, že väčšina pesničiek, básničiek 

i scénok je o mame, otcovi a rodine. O 

tých, pre ktorých zlyhanie sú deti najčas-

tejšie v detskom domove alebo náhradnej 

rodine. Mojim najsilnejším zážitkom pred 

niekoľkými rokmi, bola v Bratislave pie-

seň dvoch súrodencov svojej mame, ktorú 

deň predtým zavraždili v Čechách. Táto 

pieseň bola plná lásky. Chcem poďakovať 

všetkým pracovníkom i dobrovoľníkom 

organizácie Úsmev ako dar, že sa úprimne 

snažia, aby každé dieťa malo rodinu. 

Prievidza, 2. apríl 2016 

Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedo-

mie o tomto celospoločenskom prob-

léme nielen u verejnosti, ale aj u štát-

nych predstaviteľov. Podobne ako 

brána Bojnického zámku sa na modro 

rozsvietil aj Bratislavský hrad a viac 

ako 200 významných budov po celom 

svete, napríklad Opera v Sydney, 

Empire State Building a Rockefeller 

Center v New Yorku, Willis Tower v 

Chicagu či parlament v Budapešti. 

2. apríl 2016 

.2. apríl je Svetovým dňom povedomia o 

autizme. Aj naše mesto Bojnice sa pri tejto 

príležitosti pripojilo k medzinárodnej akcii a 

Slovenské národné múzeum - Múzeum 

Bojnice osvetlilo bránu Bojnického zámku 

na modro. Veľa ľudí na Slovensku i v za-

hraničí nosilo v tento deň modré stužky.  

Modrou blúzkou, ktorú som mala v tento 

deň oblečenú na všetkých podujatiach som 

chcela vzdať vďaku a úctu všetkým, ktorí sa 

starajú o deti i dospelých s autizmom. Au-

tizmus postihuje približne 70 miliónov ľudí 

na svete.  

Kresťan v dnešnej nemocnici 

ÚSMEV AKO DAR 

Downovho syndrómu. Obaja, 

profesor Lejeune, ktorý už zom-

rel, i pani profesorka, nielenže sa 

svojim pacientom s týmto 

vrodeným defektom venujú ako 

vynikajúci lekári a svetoznámi 

odborníci, ale hlavne ich majú 

radi. Na ich starostlivosti vidieť, 

že každý človek je hodný rovnakej 

lásky a rešpektu ľudskej dôsto-

jnosti. Ďakujem im o to viac, že v 

dnešnom svete veda a výskum 

miesto toho, aby hľadali pre tieto 

deti možnosť liečby, navrhujú 

spôsoby, aby sa vôbec nenarodili. 

Dokážme, že naša spoločnosť je 

naozaj ľudská a váži si rovnako 

každý ľudský život! 

 

 

22. marec 2016 
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ZASADNUTIE VEDENIA EĽS 

stále je na predných miestach 

mojich aktivít. Producenti, 

lekári i politici predstavili svoje 

veľmi zaujímavé názory a od-

borné štúdie. Možno jednu 

myšlienku na záver: viaceré 

štúdie ukázali, že na vzniku 

obezity detí má väčší podiel 

nedostatok pohybu počas dňa, 

ako nevyvážená strava. Určite 

je jednoduchšie zakázať v ško-

lách predaj sladkostí ako nau-

čiť deti pravidelnému športo-

vaniu , 
 

 

 

 

Brusel,4. - 5. apríl 2016  

ratórium na odpájanie vyku-

rovania v zimnom období. 

Takého moratórium by za-

bezpečilo, aby počas vyme-

dzeného zimného obdobia 

nebola žiadna domácnosť 

odpojená od dodávok ener-

gie. Rovnako by sa odpoje-

ným domácnostiam v tomto 

období museli obnoviť dodáv-

ky energie tak, aby priemerná 

teplota v domácnosti spĺňala 

teplotné normy Svetovej 

zdravotníckej organizácie. 

Cieľom takéhoto moratória 

je chrániť zdravie, znížiť nad-

mernú úmrtnosť v zimných 

mesiacoch a podporiť najohroze-

nejšie skupiny - najmä malé deti, 

starších, trvalo chorých,  a tiež 

osoby so zdravotným postihnutím. 

Správa EP, ktorá rieši tento prob-

lém bola na aprílovom pléne 

schválená. 

Györ, 8. apríl 2016 

V Györi sa konalo stretnutie 

cezhraničného fóra venované 

sociálnej a energetickej politike 

EÚ s názvom Boj proti chudobe 

s ohľadom na rastúce náklady 

domácností. Takéto fóra organi-

zuje Kancelária EP na Slovensku 

v spolupráci s partnerskou kan-

celáriou v Budapešti alebo vo 

Viedni. Najväčšiu časť auditória 

tvoria slovenskí a maďarskí 

prípadne rakúski študenti stred-

ných škôl so svojimi profesormi, 

ale aj občania. Bolo to štvrté 

fórum, na ktorom som aktívne 

vystúpila. Podporila som, aby 

členské štáty EÚ podpísali mo-

E U R O P O Š TA  

4. a 5. apríla zasadalo v Bruseli 

politické vedenie Európskej 

ľudovej strany. Privítala som, 

že mi môj program dovolil 

zúčastniť sa  takmer celého 

rokovania. Preberali sa dôleži-

té témy, ktorými v súčasnosti 

žije EÚ. Hlavne utečenecká 

kríza, ohrozenie Únie zo stra-

ny terorizmu, ale aj otázky 

týkajúce sa energetickej politi-

ky či boja proti chudobe. 

 

Prvý deň sa vo večer-

ných hodinách konal v 

EP seminár o označo-

vaní potravín. Téma, 

ktorej som sa venovala 

hlavne v minulom vo-

lebnom období, ale 

BOJ PROTI CHUDOBE 

ŠTRASBURG -  apríl 2016 

Už niekoľko mesiacov je témou dňa utečenec-

ká kríza. Jej riešenie má kontúry, ale definitíva 

stále chýba.  Príchod veľkého počtu utečencov 

rozdelilo spoločnosť v členských štátov aj v 

celej Európe. Návrh Európskej komisie a rezo-

lúcia EP na  povinné prerozdeľovanie utečen-

cov na základe kvót   nemá podporu 28-čky. Je 

to logické , lebo kvótami, sa nedá vynútiť soli-

darita. Treba hľadať riešenie kde bude dohoda.   

Zopakujem to, čo som už niekoľkokrát pove-

dala: kritériá ako je HDP, ktoré sa používajú 

pri určovaní kvót vynucovanej solidarity, neod-

rážajú vždy realitu. Podľa údajov indexu sociál-

neho pokroku regiónov   sú v tzv. nových člen-

ských štátoch EÚ spolu s Talianskom 

Nie je fér 

vnucovať 

povinnosť 

členským štátom 

prijímať 

utečencov, 

pokiaľ nedokážu 

zabezpečiť 

dôstojné 

podmienky pre 

vlastných 

občanov. 

a Gréckom výrazne horšie podmienky pre život, 

než v tzv. starých členských štátoch. Tieto štáty 

jednoducho nedokážu zabezpečiť dôstojné pod-

mienky pre život ani pre veľkú skupinu vlastných 

občanov. Nie je preto fér vnucovať im povinnosť 

prijímať ďalších odkázaných ľudí z radov utečen-

cov.  Som presvedčená, že aktuálna utečenecká 

kríza je príležitosťou prehodnotiť sociálne systé-

my predovšetkým v nových členských štátoch. Je 

dôvodom otvoriť diskusiu o sociálnych nárokoch 

vyplývajúcich z ľudskej dôstojnosti. Určité mini-

málne sociálne štandardy na úrovni EÚ by boli 

možným riešením. V tejto komplikovanej situácii 

nemôžeme v prvom rade zabúdať na  pomoc blíž-

nemu v núdzi. 
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V rozprave k naplneniu cieľov boja 

proti chudobe som uviedla, že Únia 

má len slabé kompetencie v sociál-

nej oblasti. Preto sú jej opatrenia 

proti chudobe málo účinné. Sociál-

ne systémy mnohých členských 

štátov vychádzajú zo životného 

minima, ktoré by malo pokryť 

náklady na ubytovanie, stravu, šat-

stvo, energie, lieky a podobne. Ale 

suma vypočítaná úradníkmi niekedy 

nestačí na zachovanie ľudskej dôs-

tojnosti tých, ktorí žijú v chudobe. 

Riešením nie je rozdeľovanie chu-

doby na energetickú, potravinovú, 

zdravotnú či inú, ako to robí aj 

uvedená správa. Treba zmeniť 

rozmýšľanie o sociálnej politike. 

Stanoviť minimálne štandardy pre 

dôstojný život. Aby mal každý ob-

čan EÚ strechu nad hlavou, jedlo, 

šaty a nevyhnutnú zdravotnú sta-

rostlivosť. Keď to vieme zabezpe-

čiť pre chudobných ľudí zo Sýrie, 

tak sa musíme vedieť postarať aj o 

vlastných občanov. 

Súkromný sektor a rozvoj 

Vo svojom vystúpení som privítala 

túto správu, pretože verím, že 

prosperita krajiny je výsledkom 

snahy jej občanov o lepší život. 

Európska únia má dnes nástroje, 

ktorými môže vo vzťahu k rozvo-

jovým krajinám takéto snaženie 

ľudí významne podporiť. Vo vzá-

jomnom dialógu situáciu v tejto 

časti sveta postupne vylepšujeme, 

či už ide o oficiálnu rozvojovú 

pomoc, bilaterálne projekty, alebo 

odstraňovanie bariér v prístupe na 

európsky trh. V budúcnosti by sme 

však mohli venovať pozornosť aj 

rodinnému podnikaniu. V tradič-

ných kultúrach ide o formu eko-

nomickej aktivity, ktorá najviac 

pomáha prekonávať chudobu. 

Viacgeneračný rozmer rodinných 

podnikov je zároveň zárukou spo-

ločenskej zodpovednosti a prispie-

va k  udržateľnému rozvoju účin-

nejšie, než iné formy podnikania. 

 

zamerané na prístup k potratom, 

nestojí na medicínskom konsenze, 

ale na  ideologickom aktivizme 

liberálnej ľavice v tomto parla-

mente. Takýto text som nemohla 

podporiť. 

Epidémia vírusu Zika predstavuje 

dnes závažné ohrozenie. Je to,  

hlavne kvôli stále nedostatočnej 

úrovni medicínskeho chápania 

prenosu vírusu a účinkoch, ktoré 

má na ľudský organizmus. Schvále-

ný text uznesenia EP považujem 

však za zlý lebo z domnienok a 

čiastkových informácií o víruse 

robí predčasné závery. Politické 

odporúčania, vyvodené z takýchto 

záverov, prinášajú často oveľa viac 

škody, ako úžitku. Výzva v správe, 

aby EÚ podporila v štátoch s vý-

skytom vírusu Zika opatrenia  

k textu) pripomínajú odpoveď na 

návrh európskej občianskej inicia-

tívy Jeden z nás - One of us. Vanie 

z nich akýsi duch nadradenosti. 

Predložené uznesenie na viacerých 

miestach upozorňuje na sklon 

Komisie vo svojich odpovediach 

za každú cenu presadzovať vlastný 

pohľad a zároveň s ľahkosťou 

ignorovať námietky zo strany 

národných parlamentov a občian-

skych iniciatív. Petícia Jeden z nás 

je toho dôkazom. Samostatnou 

kapitolou sú iniciatívne správy EP. 

Mnohé sú písané tak, akoby ich 

autori o subsidiarite a proporcio-

nalite nikdy ani nepočuli. Vyzvala 

som preto vedenie Parlamentu na 

zavedenie prísnejších pravidiel pre 

tieto správy ešte pred hlasovaním  

v pléne. Ak Komisia a Parlament 

nezačnú brať vážne odôvodnené 

námietky a návrhy zdola, natrvalo 

svojím formalizmom otrávia celý 

európsky projekt. A potom, žiaľ, 

už ich názor nebude nikoho zaují-

mať. 

 

Vo svojom vystúpení som v prvom 

rade poďakovala kolegovi Saydovi 

Karimovi z Veľkej Británie, ktorý 

vypracoval predložený text. V 

rozprave som uviedla, že odôvod-

nené stanoviská národných parla-

mentov k predkladaným doku-

mentom EÚ majú rovnaký cieľ ako 

Európska iniciatíva občanov. Majú 

priblížiť európsku politiku obyva-

teľom EÚ a posilniť demokratickú 

zodpovednosť európskych inštitú-

cií. Je tu však aj ďalšia podobnosť. 

Odpovede Komisie na tzv. žlté 

karty národných parlamentov 

(výhrady národných parlamentov 

Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite                  
a proporcionalite 

Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na 
rastúce náklady domácností  a súkromný sektor 

Epidémia vírusu ZIKA  
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Pochod za život v Bruseli 

Slovenskí návštevníci v sídle EP 

omšu v krypte gotickej kated-

rály Notre Dame. Nie je to 

pravidlo a som vďačná, že  to 

manžel dokázal vybaviť. Všetci 

sme mali z tejto liturgickej 

slávnosti hlboký duchovný 

zážitok. Určite aj pre našich 

kňazov poznanie tohto unikát-

neho šperku gotickej architek-

túry bolo výnimočné. Návšte-

vu sídla EP kňazi spojili s pú-

ťou do Paray-le-Monial. V 

rámci prežívaného Roka Milo-

srdenstva, modlitby,  meditácie 

a omša v chrámoch mestečka, 

boli určite vrcholom návštevy 

Francúzska.   

Tu sa v kaplnke Zjavenia sv. 

Margite Márii Alacoque, apoš-

tolke úcty k Božskému Srdcu, 

v rokoch 1673 až 1675 štyrik-

rát zjavil  Pán Ježiš. 

Kto má záujem poznať de-

tailnejšie tieto zjavenia, ponú-

kam  stranku: 

www.farnostokolicne.sk   

deti v žiadnom prípade nestávali 

tovarom, aby miesto eutanázie 

bola paliatívna starostlivosť a 

láskavé doprevádzanie zomiera-

júcich a aby sme chránili životné 

prostredie Účastníci z Francúz-

ska pozvali na  pochod do Parí-

ža, ktorý sa bude konať 22. 

januára 2017. Termín budúceho 

belgického pochodu je 26. mar-

ca 2017.  

 Brusel, 17. apríl 2016 

V tento deň sa v Bruseli konal 

Pochod za život. Pôvodne 

som mala v pláne zúčastniť sa, 

ale nakoniec ma zastúpil man-

žel. Musela som pracovne 

odísť do Ríma. Na určenom 

mieste sa zhromaždilo cez 

2000 ľudí, ktorí  v pokojnom 

sprievode kráčali k Justičnému 

palácu. Žiadali, aby deti pred 

narodením mali rovnakú šan-

cu na život ako každý, aby sa 

tehotným matkám venovala 

patričná starostlivosť, aby sa 

E U R O P O Š TA  

Na aprílovom pléne som mala 

česť privítať v Európskom 

parlamente 44 kňazov zo Slo-

venska. Som rada, že prijali 

moje pozvanie, mali možnosť 

vidieť prácu europoslancov a v 

kaplnke EP odslúžili sv. omšu.  

Určite aj európske inštitúcie 

potrebujú požehnanie a du-

chovnú posilu, ktoré títo kňazi 

priniesli.  Na druhý deň si 

prezreli historické centrum 

Štrasburgu a celebrovali svätú 

Spomienka na Dr. Antona NEUWIRTHA 

Trnavská univerzita pred 

rokom pripravila zaujímavý 

projekt. Každoročne chcú 

venovať spomienkové 

stretnutie jednému z čest-

ných doktorov Univerzity. 

Tento rok bol venovaný 

nášmu otcovi, lekárovi, 

vysokoškolskému profeso-

rovi, politickému väzňovi, 

politikovi, prvému veľvys-

lancovi Slovenska pri Svä-

tej Stolici, ale hlavne  láska-

vému a milujúcemu manže-

lovi a tatinkovi. Vďaka pat-

rí všetkým predstaviteľom 

Univerzity, osobitne prof. 

Šmidovi a prof. Chmelíko-

vi, ktorí so svojimi kolega-

mi zorganizovali tento pre 

nás   nezabudnuteľný pod-

večer. Plná aula svedčila o 

tom, že spomienka na ne-

ho je stále živá a preto 

všetkým, ktorí ste prišli 

chcem aj v mene svojich 

súrodencov úprimne zo 

srdca 

poďakovať . 
 

Trnava, 22. apríl  2016 



 

66. výročie „ AKCIE K“ 
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Považujem si za povinnosť v aprí-

lovej Europošte pripomenúť za-

tváranie kláštorov začiatkom 50-

tych rokov. V túto osudovú noc 

bol náš tatino v dominikánskom 

kláštore v Košiciach, kde bol uby-

tovaný.  

Tajná akcia ŠtB s názvom „Akcia K 

(kláštory)“ sa uskutočnila v noci 

z 13. na 14. apríla 1950. Príslušníci 

národnej bezpečnosti (dnešná 

polícia), ľudových milícii, ŠtB nie-

kde aj za asistencie armády vnikli 

do mužských kláštorov v celom 

Československu a konkrétne na 

Slovensku internovali 881 rehoľní-

kov z 11 reholí. Akcia takéhoto 

rozsahu a za asistencie všetkých 

bezpečnostných zložiek patrila 

k najrazantnejším akciám nie len 

v Československu, ale v celej 

strednej Európe. Po tejto prvej 

„barbarskej noci“ nasledovalo 

rušenie ďalších kláštorov a 

v auguste sa uskutočnila „Akcia R 

(rehoľníčky)“ zameraná na likvidá-

ciu ženských reholí. Po týchto 

akciách mnohí rehoľníci nastúpili 

cestu utrpenia v táboroch núte-

ných prác, PTP a po zinscenova-

ných politických procesoch strávili 

roky vo väzeniach. „Bol to hlboký 

zásah do našich osobných živo-

tov“, povedal mi Dr. Ladislav 

Lencz, ktorého Akcia K zastihla 

v mládeneckom veku ako novica 

v jezuitskom kláštore. Namiesto 

štúdia nastúpil do PTP, no jeho 

priateľ, ktorý bol rakúskym štát-

nym občanom mohol vycestovať 

a neskôr sa stal rektorom univer-

zity v Tokiu. Ladislavovi Lenczovi 

a stovkám ďalších to bolo zne-

možnené. 

Páter Andrej Konc spomínal ešte väčšie útrapy starších rehoľ-

níkov: „Tí starší pátri zomierali jeden za druhým.“ Vytrhnutie 

z kláštorov, hlad, chlad, kruté zaobchádzanie spôsobili ich 

predčasný odchod na večnosť bez toho, aby boli evidovaní ako 

smrteľné obete komunistického režimu. Nemôžeme zabudnúť 

ani na bežných ľudí. Emma Olbrichová, ktorá v čase 2. svetovej 

vojny ukrývala Židov, pomáhala v čase komunizmu kňazom. 

Režim túto jednoduchú ženu (a nie len ju) odsúdil, drasticky 

mučil, zomrela na následky mučenia. V okolí Podolínca po 

vzburách veriacich proti internácii rehoľníkov 

v centralizačnom kláštore nastala tvrdá odplata režimu. „Môjho 

muža bili dovtedy obuškami po chodidlách, až kým mu nezačala 

zliezať tá tvrdá koža z chodidiel. Na fúriku v noci som ho vozila 

k židovskej lekárke, ktorá mu tie rany liečila,“ spomína pamätníč-

ka z Vyšných Ružbách. 13. apríl sa stal pamätným dňom SR -

  Dňom nespravodlivo stíhaných. Nejde pri tom len 

o historickú udalosť, ale aj o pohľad na tých, ktorí zakúšali 

(zakúšajú) bezprávie či už na Slovensku, alebo za hranicami 

našej vlasti. (autor František Neupauer) 

13. apríl 2016 

jednotný trh s plynom v strednej 

Európe, nová plynárenská infra-

štruktúra ako nástroj pre zvýšenie 

bezpečnosti dodávok a budúcnosť 

plynárenstva v strednej Európe. 

Účastníci sa zhodli, že riešenia 

musia byť spoločné pre celú 

strednú Európu. Plynárenský kon-

gres sa konal za účasti podpredse-

du EK Maroša Šefčoviča, predsedu 

Rady riaditeľov Gazpromu, minis-

tra hospodárstva SR a približne 

180 účastníkov. Foto s preziden-

tom Slovenského plynárenského a 

naftového zväzu Tomášom Mala-

tinským. 

Bratislava, 26. apríl 2016 

 Ako členka výboru EP pre prie-

mysel, výskum a energetiku som 

bola pozvaná na Stredoeurópsky 

plynárenský kongres, ktorý sa 

konal tento mesiac v Bratislave. 

Nebolo to náhodou, ale preto, že 

si tento rok pripomíname 160. 

výročie založenia plynárenského 

priemyslu na Slovensku. V roku 

1856 sa v Bratislave po prvýkrát 

rozsvietili plynové lampy. Nočné 

ulice osvetľovalo 209 lámp celo-

nočne a 167 lámp svietilo do pol-

noci. V tom období bola bratislav-

ská plynáreň prvou v celom Uhor-

s k u .   

Hlavnými témami kongresu boli: 

energetická bezpečnosť krajín V4, 

Stredoeurópsky plynárenský kongres 



Dôsledky konfliktov na Strednom východe na kresťanov  

a na ich budúcnosť 
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Na návšteve Bruselu bol J.E. Mar 

Béchara Butrus Al Rahi, 77. maro-

nitský patriarcha Antiochie a celé-

ho Orientu. V roku 2012 bol pá-

pežom Benediktom XVI. menova-

ný do kardinálskeho zboru. Ako 

kardinál sa zúčastnil voľby pápeža 

Františka. Celebroval omšu v kos-

tole maronitskej katolíckej cirkvi a 

som rada, že som ho mohla v 

priebehu večera pozdraviť. Napo-

sledy sme sa stretli v septembri m. 

r. na konferencii v Krakowe, kde 

sme obaja prednášali. Takmer pol 

hodinový rozhovor s ním bol pre 

mňa nezabudnuteľným zážitkom. 

 

Na druhý deň sa zúčastnil v EP 

konferencie, kde ako hlavný rečník  

predniesol príspevok na tému: 

"Dôsledky konfliktov na Strednom 

východe na kresťanov a ich bu-

dúcnosť." Do EP prišiel na pozva-

nie politickej skupiny EĽS. Vo 

svojom prejave hovoril o takmer 

dvojtisícročnej histórii Cirkvi v 

tejto oblasti, ale aj o súčasnom 

zmenšovaní jej vplyvu na spoloč-

nosť. Sústredil sa najmä na rieše-

nie súčasnej krízy v krátkodobom 

a dlhodobom horizonte. Zdôraz-

nil, že pre dosiahnutie pokoja v 

tomto dlhom ekonomickom, stra-

tegickom a náboženskom konflik-

te, ktorý je ovplyvňovaný sebecký-

mi záujmami niektorých "hráčov", 

je potrebné konať predovšetkým 

zodpovedne, nezištne a dobro-

prajne. Rešpektovať morálne, 

kultúrne a náboženske hodnôty 

jednotlivých skupín obyvateľstva. 

A to v mene ľudskosti, nie len v 

mene Evanjelia. Kardinál je pre-

svedčený, že po upokojení situácie 

sa utečenci musia povinne vrátiť do svojej vlasti, aby táto ob-

lasť nestratila pestrosť stáročnej farebnej mozaiky rôznych 

kultúr a náboženstiev, ktoré tu spolu žili temer jeden a pol 

tisíročia. „“ 

Jeho návšteva bola nielen zdrojom informácií o vojne a prena-

sledovaní kresťanov v oblasti kde žije, ale aj požehnaním pre 

ľudí a priestory EP.  

V ten istý deň sme mali stretnutie Výboru pre politiku priateľ-

skú rodine, ktorý vediem a venovali sme sa téme špecifických 

potrieb rodín, ktoré sa stali obeťami terorizmu.  
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voľby nerozhodli utečenci, ale pocit 

veľkej časti občanov, že Slovensko ako 

štát nefunguje dobre. KDH musí prísť s 

ponukou autentickej sociálnej politiky 

inšpirovanej kresťanskými hodnotami. 

Politiky, ktorá posilní rodinu a oslobodí 

ju z ekonomickej závislosti na štáte. 

Musíme prichádzať s nápadmi, 

polemizovať a niekedy aj provokovať. 

KDH zosobňuje politickú tradíciu a 

kultúru. Potrebuje aj novú krv, ale 

hlavne viac hovoriť s občanmi, počúvať 

ich, odpovedať na otázky spoločnosti a 

predstavovovať svoju politiku. 11. júna si 

KDH zvolí  nové vedenie strany. 

Zvažovala som kandidatúru na predsedu 

hnutia a chcela som urobiť všetko preto, 

aby nám ľudia na Slovensku začali znovu 

veriť. Dnes však už môžem povedať, že 

na túto funkciu kandidovať 

nebudem, lebo moju plnú  

podporu má kandidátka pani Dr. 

E l e o n ó r a  P o r u b c o v á .  

Potrebujeme  predsedu, ktorý 

vyrástol v KDH, vyzná sa v 

regionálnej a komunálnej 

politike, je dobrým manažérom, 

ktorý má prirodzenú charizmu, 

vie hovoriť s ľuďmi a vie ich 

hlavne počúvať. Ktorému záleží 

na budúcnosti slovenskej 

kresťanskej demokracie. A 

takou Eleonóra Porubcová je. 

Preto má moju dôveru a verím, 

že ju získa aj v radoch KDH. 

Na záver sa 

krátko vrátim k 

p a r l amen tn ým 

voľbám. Moja 

úprimná vďaka 

patrí všetkým, 

pre ktorých je 

KDH politickou 

stranou hodnou 

ich volebného 

hlasu. KDH po 

voľbách zostalo 

na okraji „vysokej 

politiky. Slovenská i európska 

politika však KDH potrebuje a 

ja verím, že súčasná situácia je 

len prechodnou. Výsledok 

KDH vo voľbách ukázal, že 

potrebujeme nový štart. Tieto 
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