Vyhlásenie Pavla Kraveca k vráteniu odstupného štátu
formou dobročinných projektov
V súvislosti s mojím odvolaním z funkcie GR ZSSK Slovensko k 30.4. 2012 mi bolo
vyplatené odstupné vo výške 169 994,20 € . Z tejto sumy bolo ihneď vrátené štátu odvedením
dane 32 298,89 €, čiže na vrátenie formou dobročinných projektov zostalo 137 695,31 €.
Tak, ako som sa vyjadril už v minulosti, moje odstupné som rozdelil na dobročinnosť, ktorej obsah
je taký široký, že to považujem za jeho vrátenie štátu. Ak podľa politológie - štát sú občania,
organizácie a inštitucionálny systém jeho fungovania, tak počet a šírku príjemcov
považujem za reprezentantov štátu zodpovedajúcich finančnému objemu vyplateného
odstupného.
Veď, ak som zakúpil škole doskočisko, skrine, pracovné stoly, či som to nevrátil štátu, ktorý už na
toto nemusí vynakladať finančné prostriedky ? Alebo, ak som zakúpil človeku, ktorý je nemocný
alebo handicapovaný zdravotnú pomôcku, či to tiež nie je úspora pre štát, ktorý ju už nemusí
financovať ?
Niektoré médiá pojem dobročinnosť zúžili na pojem charitatívnosť. Myslím si, že charita je len
užšie a konkrétnejšie vymedzenie dobročinnosti. Dobročinnosť sa týkala tak organizácií ako aj
jednotlivcov.
Upozorňujem, že organizácie sú v prehľade o rozdelení odstupného uvedené v plnom názve, ale
u fyzických osôb je uvedený len signifikantný znak, koho sa týka a o akú pomoc išlo. Mnohí
žiadatelia podmieňovali prijatie pomoci zárukou nezverejňovania ich identity, keďže svoj
sociálny status nesú a vnímajú aj oni sami negatívne. Preto som prijal zásadu nezverejňovania
ich identity, mimo tých, ktorí súhlasili so zverejnením svojho mena.
Pre zaujímavosť uvádzam, že prvým žiadateľom o podporu bol Peter Lavo z Nitry pre
projekt vydania knihy, ktorú napísal o záchranároch s názvom: „Tiesňové volanie.“
Niektoré projekty sa týkajú celoplošne všetkých občanov Slovenska, takým je napr. projekt
špeciálnej web stránky pre darovanie vecí, prostredníctvom ktorej občania budú môcť ponúkať
veci na darovanie a zase iní občania, hlavne tí, v nepriaznivej sociálnej situácii, sa môžu o tieto
veci uchádzať. Táto stránka bude fungovať aj v spolupráci s dobročinnými a charitatívnymi
organizáciami.
Web stránka má názov:

www.darujemvam.sk

Ďakujem všetkým, ktorí mi počas realizácie vrátenia odstupného akýmkoľvek spôsobom
vyjadrili pochopenie, podporu a povzbudenie pre moje rozhodnutie.
Zároveň vyjadrujem osobnú ľútosť, že som nemohol pokryť potreby všetkých tých, ktorí sa na mňa
obrátili so žiadosťou o pomoc. Počas medializácie mi bolo doručené niekoľko desiatok emailov
a listov so žiadosťou o podporu.
Vyzývam všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí môžete a chcete pomôcť, aby ste pomáhali,
pretože bolestí, trápení a „krížov“ je v našom okolí veľa a vaša pomoc je dobrom, ktoré ak
je dôsledkom lásky, je zmyslom, ktorý nás vedie za prah nášho bytia.....
Prehľad o rozdelení odstupného Pavla Kraveca
Dobročinné príspevky boli rozdelené pre tieto cieľové skupiny a oblasti:
Deti predškolského a školského veku
Mládež
Seniori
Občania so zdravotnými problémami resp. handicapom
Rómovia
Občania v hmotnej núdzi
Železničiari
Kultúra

Skupina

Prijemca

Forma pomoci

Suma v €

deti

Materská škola Trnavá Hora

Hračky (autá, bábiky, záhradný domček), notebook,
fotoaparát

2 200,00

žiaci
žiaci
mládež

Základná škola Trnavá Hora
Základná škola Podolí
Klub mládeže farnosti Trnavá
Hora
Obec Hronská Dúbrava
Centrá mládeže saleziánov

Pracovné stoly do školského klubu, skrine, kriedy
Doskočisko, dresy
Pracovné stoly

1 800,00
800,00
650,00

Športové potreby
informačný systém s riadiacimi jednotkami a
veľkoplošnými obrazovkami
Podpora činnosti
veľkoplošná obrazovka + DVD prehrávač
Pomoc v hmotnej núdzi -úhrada inkasa, školské
potreby, obuv a oblečenie pre deti, úprava bývania výmena okien, zasklenie a maľovanie okien, šporák,
potraviny

200,00
7 540,00

web portál www.darujemvam.sk, určený pre
darovanie vecí slabým soc. skupinám, zriadenie a
prevádzka portálu na 2 roky, do prevádzky budú
zapojené aj charitatívne organizácie

8 450,00

mládež
mládež

seniori
Klub dôchodcov Trnavá Hora
seniori
Domov dôchodcov Žiar n Hr.
9 rómskych rodín nezverejnené

2 000,00
750,00
9 585,00

Občania

Všetci občania SR

zamestnanci
železníc a ich
rodiny

Fond SOLIDARITA, ktorý
finančný príspevok
prispieva na ťažké životné
situácie rodín, ZSSK Slovensko,
ŽSR, ZSSK Cargo

5 000,00

železničiari

príspevok na podporu akcie + nákup materiálu

2 000,00

fyzická osoba

Preteky parných rušňov vo
Zvolene
nezverejnené

kultúra

železničiari

1 000,00

fyzická osoba
fyzická osoba

nezverejnené
nezverejnené

rodina

nezverejnené

fyzická osoba
fyzická osoba

nezverejnené
nezverejnené

televízny prenos sv. omše z košického Dómu 25.11.
2012 pri príležitosti sviatku patrónky železničiarov
príspevok na onkologickú liečbu v Nemecku
notebook pre ťažko onkologicky nemocného, ktorý si
ho nemohol kúpiť zo svojho ivalidného dôchodku
pobyt pri mori pre rodinu s deťmi trpicimi na chorobu
dýchacích ciest
elektrická štvorkolka pre telesne handicapovaného
lieky pre invalidného dôchodcu trpiaceho
bronchitídou, astmou, fibrózou a pľúcnou
ventilačnou poruchou v III. štádiu

fyzická osoba

nezverejnené

1 000,00

fyzická osoba

nezverejnené

fyzická osoba
fyzická osoba

nezverejnené
nezverejnené

kniha

Peter Lavo, Nitra

film

Produkčná spoločnosť Blac
Cloud Picture

mobilný dýchací prístroj pre dieťa trpiace cystickou
fibrózou
čistička vzduchu DAIKIN pre deti trpiace oslabenou
imunitou
polohovacia posteľ pre telesne handicapovaného
onkologická liečba - príspevok na lieky a dopravu na
liečenie
podpora vydania knihy o záchranároch "Tiesňové
volanie"
natáčanie filmu v USA - "TEGSSAS" , o splnenom sne
jedného Slováka

pomoc pri odvrátení exekúcie nezamestnanému
bývalému železničiarovi, poberateľovi príspevku v
hmotnej núdzi

316,00

2 000,00
550,00
1 500,00
2 500,00
500,00

500,00
1 300,00
1 000,00
900,00
1 000,00

hudobný festival Peter Kniez

podpora jednodňovému hudobnému festivalu
"musictime"
podpora zriadeniu obecného múzea s pamätnou
izbou biskupa Mons. Rudolfa Baláža
kaplnka, výmena strešnej krytiny
príspevok na opravu strechy kostola
Záchrana národnej kultúrnej pamiatky zapísanej v
Ústrednom zozname KP pod č. 1275/0 - kostol sv.
Jána Nepomuckého, dokončenie sanácie vhkosti,
rekonštrukcia veže, reštaurovanie oltára, fresiek a
interieru oprava vonkajšieho schodišťa, práce sú
vykonávané so súhlasom a pod dohľadom Krajského
pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

zriadenie
obecného múzea
kaplnka
kostol
národná kultúrna
pamiatka

Nevoľné -obec

pamätník

Matica Slovenská

Príspevok na pamätník sv. Cyrilovi, Metodovi a
Gorazdovi, ktorý bude odhalený v roku 2013 na
Hurbanovom námestí v Bratislave

rodina

nezverejnené

fyzická osoba
fyzická osoba
fyzická osoba

nezverejnené
nezverejnené
nezverejnené

rodina

nezverejnené

pomoc pri odvrátení exekúcie bytu mnohočlenej
rodiny
pomoc v hmotnej núdzi osamelej matke
pomoc v hmotnej núdzi osamelej matke
pomoc pri odvrátení exekúcie bytu mnohočlenej
rodiny, rodičia nezamestaní
pomoc v hmotnej núdzi pre viac člennú rodinu bez
príjmu, komplikovanú nákladmi na liečbu ťažkej
nemoci

rodina

nezverejnené

rodina
rodina

nezverejnené
nezverejnené

rodina

nezverejnené

Ladno -farnosť Trnavá Hora
Modrý Kameň -farnosť
Trnavá Hora - farnosť

osamelé matky
Fórum života
osoby vo výkone Ordinariát OS a PZ SR
trestu odňatia
slobody

pomoc v hmotnej núdzi, príspevok na dopravu
dieťaťa na onkologickú liečbu
pomoc v hmotnej núdzi, potreby pre domácnosť
pomoc v hmotnej núdzi, zakúpenie kotla na kúrenie
pre rodinu bez príjmu
pomoc v hmotnej núdzi rodine, ktorá náhle stratila
živiteľa, hypotéka
príspevok na pomoc osamelým matkám
príspevok na zakúpenie vianočných darčekov pre
osoby vo výkone trestu odňatia slobody
Spolu:

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
64 259,00

500,00

4 200,00
1 000,00
500,00
1 000,00
1 000,00

200,00
200,00
600,00
3 000,00
1 000,00
1 500,00

138 000,00

