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Je pozoruhodné, akú vlnu od-
mietania a kritiky, akú masovú 
reakciu vyvolali zmienky pred-
sedu vlády Roberta Fica, týka-
júce sa minulosti slovenského 
národa. Ako rečnícke zvraty – 
jeden týkajúci sa starých Slo-
vákov a Svätopluka, druhý Já-
nošíka – spôsobili, že pred 
mikrofóny, kamery a magne-
tofóny nastúpili skutočné, či 
domnelé ťažké váhy vedecké-
ho života, aby nám na ploche 
stonásobne väčšej vysvetlili, 
že nemáme nijakých starých 
predkov a náš najväčší hrdina 
bol obyčajný lupič. 
Pozoruhodné je to preto, že sa to 
využíva na nálepkovanie vlády (čo 
je jej problém), ale spakruky sa 
hneď označuje za slovenský na-
cionalizmus, čo už je problém nás 
všetkých. Pokiaľ ide o vládu – tá 
už pred nástupom dostala názov 
extrémistická, nacionalistická a 
antireformná – a tento trend zrej-
me treba udržať. Za každú cenu. 
Všetci vieme, že je to opako-
vanie starej hry. Chybou pred-
sedu vlády a všetkých troch 
vrcholných ústavných čini-

teľov bolo, že šli do Martina 
a ešte k tomu rovno do Mati-
ce slovenskej. Keby čokoľvek 
boli povedali, vždy by sa naš-
lo niečo. Podstata tkvie v tom, 
že akékoľvek národovectvo – 
ak sa nekryje s česko-sloven-
ským – vyvoláva odpor mno-
hých dnešných médií. Ako 
keby bolo namierené proti ve-
rejnosti a proti menšinám, ako 
keby bolo priam neeurópskym 
prejavom spiatočníctva a du-
cha ani nie tak XX. ako XIX. 
storočia.
S ohromením som si o najnov-
šom výbuchu agresívneho slo-
venského nacionalizmu prečítal 
v zahraničných médiách. Tie sa-
mozrejme neboli v Martine, ale 
zato sledovali slovenské médiá, 
či lepšie povedané médiá na Slo-
vensku. Neuveriteľné závery z Fi-
cových slov vyvodil istý maďarský 
denník: na Slovensku rastie zne-
pokojenie menšiny, lebo R. Fico 
sa dovolával kráľa Svätopluka a 
tomu ako je známe sa pripisuje, 

že panoval na území hlboko sia-
hajúcom do dnešného Maďarska 
a takýto výklad dejín samozrej-
me naháňa maďarskej menšine 
strach. 
Pravda, autor sa nezmieňuje o 
tom, či ide o Svätopluka I. ale-
bo Svätopluka II. – z autorovho 
hľadiska je to fuk, lebo za pr-
vého, najvýznamnejšieho pa-
novníka z rodu Mojmírovcov 
dosiahla Veľká Morava najväč-
ší územný rozsah, teda fakt 
celý sever dnešného Maďar-
ska a keby len. Druhý sa zasa 
snažil o rozšírenie svojej moci. 
Je vedecký fakt, že „Nitrianske 
kniežatstvo položilo národné, 
územné a historické základy 
Slovenska, je historickým po-
čiatkom Slovenska a stabilizo-
valo národ, ktorý potom zánik 
kniežactva prežil.“ (J. Steinhu-
bel: Nitrianske kniežactvo, vyd. 
Veda r.2004). Pravda, ak sa to v 
Maďarsku neoznačí za megalo-
manstvo malého národa, tak ako 
kedysi za komunistického Káda-
rovho režimu vydanie Encyklopé-
die Slovenska.

Pokračovanie na 2. strane

Slovenská politika na začiatku 
roka 2008 pôsobí na tuctového 
plátcu daní tak, akoby mala cieľ 
stať sa nepríťažlivou. Neobjavuje 
sa totiž nijaký nový konflikt, opa-
kujú sa príbehy, situácie, ktoré sú 
nám povedomé. Treba povedať, 
že leví podiel na tejto situácii pri-
padá opozícii. Tá ako by sa nič ne-
naučila od roku 1998, keď tiahla 
proti väčšinovému HZDS a pred-
sedovi hnutia. Technológia je stále 
rovnaká. Mnohé vystúpenia opozí-
cie, najmä bývalého predsedu vlá-
dy, pripomínajú len lacné reklam-
né heslá. Ako keby ich vymyslel 
reklamný expert. Ich ustavičným 
opakovaním pomocou médií opo-
zícia chce označkovať nielen teraj-
šiu vládu, ale Ficov režim, takmer 
už totalitným, autoritárnym, osla-
bujúcim demokraciu a potláčajú-
cim slobodu tlače. A samozrejme, 
ako to ukázali napríklad otázky po-
slankyne Vášáryovej počas noč-
ného rokovania parlamentu, nasa-
dzuje sa aj zahraničie, veľvyslanci, 
ktorí sa u členov vlády znepokoje-
ne spytujú na to, čo ten nový tlačo-
vý zákon vlastne znamená.
Nijakú vládu netreba šetriť, každá 
opozícia má právo, aby jej pod-
kúrila. Problém na Slovensku je 
v tom, že opozícia vláde nepod-
kuruje – všetko čo robí je snaha 
po obsadení titulkov, mediálnej 
pozornosti, vytvorení a utrvácne-
ní negatívneho dojmu verejnos-
ti z tejto vlády. Nemožno nevidieť, 
že prepad autority, povesti, dob-
rého mena čelných predstavite-
ľov opozície nespôsobila vláda, 
alebo potláčanie slobody, ale ich 
vlastné správanie, ignorácia verej-
nosti a nedostatok a nepresvedči-
vosť programových cieľov. Okrem 
jediného – využiť priaznivú mediál-
nu situáciu na nepretržité konfron-
tačné úsilie proti vládnej väčšine. 
Predstavitelia opozície vystupujú s 
reklamnými heslami tak, aby obsa-
dili prvé vety spravodajstva v elek-
tronických médiách a s takými ob-
vineniami, aby ich nebolo možné 
ignorovať v zahraničí. Motivácia 
opozície, prečo sa vydala cestou 
konfrontácie a odmietania akejkoľ-
vek možnosti parlamentnej spolu-
práce s vládnou väčšinou, ktorú si 
napokon nikto neidealizuje, je lac-
né opakovanie príbehu spred vo-
lieb v roku 1998. Opozícia veľ-
mi dobre vie, že je to odsúdené 
na neúspech. Na cestu konfron-
tácie vydala Csákyho SMK. KDH 
nevie nájsť tretí dych. Jednotlivé 
časti opozície sa chystajú na to, 
kto vypadne v budúcich voľbách 
z vládnej koalície, aby mohli zau-
jať vládne miesta - trebárs aj rov-
no s Ficom. Preto treba skresať 
jeho väčšinu najväčšmi ako sa len 
dá. Každý prostriedok svätí ten-
to cieľ. Je to hra, je to boj reklam-
ných a mediálnych agentov a nie 
demokracia. Musíme si preto po-
ložiť otázku, či práve toto si Slo-
venská republika po pätnástich ro-
koch zasluhuje.

Muž s budúcnosťou potrebuje minulosť

DUŠAN D. KERNÝ

DUŠAN D. KERNÝ

Lacné príbehy

V centre hlavného mesta Slovenskej republiky v Bratislave za-
tiaľ dominujú objekty a budovy s historickou architektúrou. Je 
žalostné, že niektorým „odborníkom“ a najmä podnikateľom to 
začína prekážať. Trend likvidácie aj významných chránených 
objektív je príliš rýchly, veľmi škodlivý a nepochopiteľný.

Text a foto: MarTin PeTrenko

Premiér a predseda strany 
SMer-SD robert Fico zdôraznil 
na konferencii k vstupu Sr do 
európskej menovej únie, ktorá 
sa konala pod záštitou predse-
du nr Sr Pavla Pašku 17. a 18. 
januára 2008 v Bratislave, že 
vláda Sr plní všetky maastricht-
ské kritéria potrebné na zave-
denie eura od 1. januára 2009, 
či už ide o deficit verejných fi-
nancií alebo o infláciu. Zároveň 
sa jej rovnako darí realizovať 
svoj sociálny program. robert 
Fico však vyjadril svoje znepo-
kojenie nad atmosférou, ktorá 
sa v poslednom období začína 
na Slovensku okolo zavedenia 

eura vytvárať. V poslednom ob-
dobí sa totiž začína veľmi inten-
zívne vtláčať do myslí ľudí jed-
noduchá rovnica: zavedenie 
eura = bude drahšie a horšie. 
robert Fico však na konferen-
cii všetkých ubezpečil, že vlá-
da neponechá ľudí napospas 
špekulantom a podvodníkom, 
ktorí by chceli zneužiť prechod 
na euro na neodôvodnené zvy-
šovanie cien. „euro nechceme 
predsa zaviesť preto, aby sa 
ľuďom ublížilo, ale preto, aby 
sme urobili ďalší krok k vysní-
vanej priemernej životnej úrov-
ni európskej únie“, zdôraznil pre-
miér. 

„Vážnym problémom na Slovensku 
sa stáva skutočnosť, že zavede-
nie eura môže byť spojené so sú-
časnou vládnou garnitúrou. A keď-
že prognózy pre zavedenie eura sú 
priaznivé, objavujú sa v posledných 
týždňoch, ako huby po daždi, de-
siatky rôznych výstupov poukazujú-
cich na to, aká katastrofa to bude 
pre Slovensko, ak sa rozhodneme 
1. januára 2009 pre euro. Priznám 
sa, že o eure som už dávno nepo-
čul nič priaznivé, nič pozitívne. Len 
samé zlé správy. Samozrejme, že 
nie sme politicky naivní a dokáže-
me si predstaviť, čo by sa na Slo-
vensku dialo jednu minútu po tom,

Pokračovanie na 2. strane

R. Fico: Sme presvedčení o výhodách eura

Každé nové odvolávanie pre-
miéra Roberta Fica je potreb-
né privítať. Zakaždým sa totiž 
opozícia ukáže vo svojom sku-
točnom svetle pred voličmi. Je 
to výborná príležitosť, aby ľudia 
pochopili, s kým majú tú česť. A 
pritom im vôbec koalícia nemu-
sí k historickému znemožne-
niu pomáhať. Dokážu to vďaka 
vlastným silám úplne v pohode 
sami.
Prvé tohtoročné odvolávanie pre-
miéra prinieslo hneď niekoľko tuc-
tov vynikajúcich kabaretných pred-
stavení opozičných predstaviteľov. 

Hoci sa herečka a poslankyňa 
Magda Vašáryová snažila, pred-
sa len politické úlohy idú lepšie 
jej nehereckým kolegom. Exce-
lentné boli najmä dve vystúpenia. 
Obe boli opozičné a jedno pripad-
lo KDH, druhé SDKÚ. Šlo o ne-
prekonateľné výkony Vladimíra 
Palka a Milana Horta v parla-
mentnom predstavení. Prvý z 
menovaných má za sebou minis-
terskú skúsenosť v rezorte vnút-
ra a tak nečudo, ak siahol k vyjad-
reniam zo zbrojeného arzenálu, 
keď komentoval odchod premiéra 
zo sály slovami, že akoby odchá-

dzal do prírody so samopalom na 
Kubu.
Takéto neslušné a nezmysel-
né vyhlásenia Palka diskvalifi-
kujú ako kresťanského demok-
rata. Nemajú totiž nič spoločné 
s obyčajnou ľudskou etikou. 
Jeho slová patria skôr do niž-
šej cenovej skupiny. Kto si do-
teraz myslel, že kedysi nekom-
promisne sa tváriaci minister 
vnútra patrí ku konzervatívnym 
politikom, ten musel zostať 
prekvapený nad slovníkom, aký 
charakterizuje skôr hulvátov. 

Pokračovanie na 2. strane

OpOzičný StRMhLavý pád

Deklaráciu spoločenskej zhody o zavedení a používa-
ní eura v SR spoločne podpísali predstavitelia Vlády 
SR, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), Aso-
ciácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), 
Konfederácie odborových zväzov (KOZ) a Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS). Deklarácia má vyjad-
rovať spoločenský konsenzus a jej cieľom je dosiah-
nuť dôveru občanov a podnikateľského sektora v euro 
ako významného nástroja na zvyšovanie životnej úrov-
ne ľudí a dynamického rozvoja hospodárstva, pris-
pieť k úspešnému a plynulému prijatiu spoločnej eu-
rópskej meny na Slovensku a taktiež chrániť občanov 
pred možnými negatívnymi dosahmi zavedenia eura 
pred a po 1. januári 2009.
„Podpísali sme dokument, ktorý bude prinaj-
menšom významným a možno aj historickým 

medzníkom na ceste Slovenska k jednotnej eu-
rópskej mene euro,“ uviedol po podpise deklarácie 
predseda vlády Robert Fico. Sociálni partneri sa v nej 
podľa premiéra zaviazali prispieť k naplneniu spoloč-
ného cieľa stať sa definitívnou súčasťou spoločnej Eu-
rópy. „Spoločne sme dokázali, že ak sa chce, tak 
sa dokáže na Slovensku dosiahnuť v závažných 
veciach názorový súlad,“ vyhlásil Robert Fico.
Rozhodnutím podpísať sa pod deklaráciu jej signatá-
ri podľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča vyslali obča-
nom Slovenska dobrú správu a jasný signál o tom, že 
cieľ zavedenia eura na Slovensku je reálny a zároveň 
nespochybniteľný. „Je to cieľ nielen vlády Sr, ale 
aj predstaviteľov zamestnancov, zamestnávate-
ľov, miest a obcí Slovenska,“ zdôraznil Gašparo-
vič. (kr)

dekLaRácia SpOLOčenSkej dOhOdy

STANISLAV HÁBER

Láska takmer vyschla
Všetky národy – celé ľudstvo kráča do neznáma – do tmy, kto-
ré sa nám črtajú vo vysríhajúcich obrysoch. Ľudstvo, ako „zlé 
deti“, si pomaly ale iste a vedome dusí, zabíja (otravuje a zra-
ňuje) svoju matku živiteľku ZeM. Svetový pohyb (ekonomický, 
výroba, obchod a zisk) sprevádzaný terorom, okupačnými voj-
nami je negatívny. Pažravosť, ziskuchtivosť globálneho kapitá-
lu nadobúda katastrofálne parametre. Po skončení najväčšej 
vojny v dejinách ľudstva (druhej svetovej) som si naivne mys-
lel, alebo chcel veriť, že ľudstvo sa potešilo, poučilo, uskrom-
nilo a umravnilo, prišlo k rozumu, že sa bude snažiť vyhnúť 
akejkoľvek vojne. Čo vidím od jej skončenia po dnešné dni? 
Desiatky vojen. V podstate jednu permanentnú vojnu. Príči-
na je všeobecne známa a výsledok katastrofálny. Zopakujme 
si tiež hlavné príčiny: Dobíjaním dobývať, vziať a mať, brať a 
brať, samozrejme že z cudzieho v cudzích krajinách, nič ne-
dať, obsadenie vyhlásiť za oslobodenie, diktatúru za demokra-
ciu. Všetkých čo to neuznávajú, čo sa proti tomu stavajú, potla-
čiť, odstrániť, zabiť. na svete je hrozivo málo lásky. V ľudstve 
takmer vyschla. namiesto srdca bijú kanóny, vybuchujú bom-
by. Lásku víťazne vytláča z človeka nenávisť a strach. a to je 
smrteľné nebezpečenstvo ľudstva. Bezohľadnosť je cnosťou 
tých čo hýbu svetom a vládnu mu. nič som neobjavil. To každý 
vie. a ten, čo by to predsa len nevedel, to cíti. Ľudstvo by ne-
malo pustiť do politiky, do spravovania štátu a jeho majetku 
arogantných, ctižiadostivých,  nemorálnych, neľudských tvo-
rov, aj keď sa nazývajú „ľuďmi,“ ba navyše „lídrami“, vodcami,

Pokračovanie na 2. strane

LADISLAV ŤAŽKÝ Dr.h.c.
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Tohoročná zima na Donovaloch potešila lyžiarov a turistov, ale vážne problémy spôsobuje motoristom.   
Foto: Ladislav CUPer

Dokončenie z 1. strany
Tvrdenie maďarského denníka je o to smieš-
nejšie a hlúpejšie, že sme boli svedkami priam 
pútí najvyšších maďarských činiteľov na juh 
Slovenska, či už do Diakoviec, alebo do Ko-
márna, alebo pri vstupe do Schengenu. To sa 
stalo včera kým Svätopluk bol pred vyše tisíc 
rokmi! A keby šlo iba o národnú hrdosť a seba-
vedomie – ale išlo aj o neskrývanú podporu et-
nickej strane, ktorej dnešné vedenie vyvoláva 
mnohé otázky a aj znepokojenie.
Tu sa už nevedie totiž spor o dejiny, alebo 
ich menej, či väčšmi spolitizovaný výklad. 
Ide o to oddeliť troch vrcholných ústavných 
činiteľov od vplyvu na verejnosť. Je jasné, 
že národná hrdosť je dôležitým stavebným 
kameňom nielen pre politika a jeho karié-
ru. Ale je dôležitá pre každý národ a štát. 
Národná hrdosť a sebadôvera – to je nie-
čo, bez čoho sa neobíde nijaký národ, ni-
jaký štát a napokon nijaké spoločenstvo, 
ktoré chce dosiahnuť prosperitu. Bolo to 
základom toho, čím sa dnes stalo Maďar-
sko. Bolo to spojivo, ktoré dalo dovedna 
Nemecko. Nehovorím o Chorvátsku, to poz-
náme azda všetci. Je to, čo dnes dvíha Gruzín-
sko, či Ukrajinu. A ich národné legendy prijíma-
me bez akéhokoľvek výsmechu. Vieme totiž 

aké dôležité sú vzhľadom na ciele, ktoré si 
vedenie oboch štátov najnovšie dáva – aj 
to s podporou celej Aliancie či Únie a na-
pokon aj Rady Európy – to bez národnej 
hrdosti a sebadôvery, ako základných sta-
vebných kameňov jednoducho nejde. 
Obracanie sa do minulosti nie je návratom, 
spiatočníctvom, ale súčasťou toho, ako sa vy-
rovnáme s budúcnosťou. Z dnešného pohľa-
du je Robert Fico mužom budúcnosti. A kvô-
li nej potrebuje minulosť. To je zrejme zmysel 
historickým prímerov, metafor po ktorých 
siahol v Martine. Tak, ako to napokon uro-
bil vlani v auguste aj v prípade SNP. A jeho 
vtedajšie volanie po národnej hrdosti a se-
badôvere, vyjadrené v metafore, že potre-
bujeme rovnakú odvahu, ako generácie v 
roku 1944, vyvolalo takisto mediálnu búr-
ku odporu a odmietania. Nejde o to aby 
sme nejakého predsedu vlády obhajova-
li, ide o to, aby sme nezosmiešňovali poli-
tika tým, že zosmiešňujeme vlastnú minu-
losť ako bezcennú.
Samozrejme, že v druhom pláne ťaženia pro-
ti vyjadreniam ústavných činiteľov v matičnom 
Martine ide aj o to, aby sa v roku 2008 hlav-
ným symbolom Bratislavy stalo znovupostavbe-
nie sochy jedného zo zakladateľov prvej Česko 

– Slovenskej republiky generála M. R. Štefáni-
ka a do úzadia sa potlačila idea vytvorenia so-
chy kráľa Svätopluka. Na tomto sa má deliť ve-
rejnosť, viesť mediálne kampane a otvorené, či 
skryté spracovávanie verejnosti.
Doteraz sa pod levom, ktorý bol súčasťou 
pôvodného pomníka gen. Štefánika (práve 
znovupostavenie pilonu s levom na dneš-
nom mieste pred budovou SNM v Bratisla-
ve za priamej účasti prezidenta a gen. ta-
jomníka ÚV KSČ Gustáva Husáka (mala 
dokumentovať silnú československú väz-
bu a štátnosť) schádzali československí 
stúpenci. Je otázne, či sa chystané zno-
vupostavenie pôvodnej generálovej sochy 
stane národnou slávnosťou, alebo skupi-
novým privatizovaným podnikom. Spory o 
výjazd vlády, prezidenta a predsedu par-
lamentu do matičného Martina nám však 
ukazujú reálne, aká rozdelená je verej-
nosť na Slovensku. Rôzne krycie farby sa 
používajú na zástupné politické boje, aby 
sa táto rozdelenosť udržala a generačne 
ustálila na odmietaní slovenskej štátnos-
ti. A to napriek tomu, že dnešná slovenská 
štátnosť je definovaná a určovaná Úniou a 
Alianciou.

DUŠAN D. KERNÝ

Muž s budúcnosťou potrebuje minulosť

O eure sa v posledných mesiacoch hovorí sku-
točne veľa. Veď tak to aj má byť. Zdá sa, že 1. 
januára 2009 sa skutočne stane našou menou. 
Škoda však, že na druhej strane sa tak málo hovo-
rí o našej, teda slovenskej korune, ktorá „zomrie“ 
ako 15-ročná. Dnes si už málokto spomenie na jej 
dni a týždne v tzv. plienkovom veku, kedy musela 
doslova bojovať o svoj život.
Napriek tomu, že sa narodila predčasne, vyrástla 
na životaschopné zdravé dieťa. Narodila sa 6. feb-
ruára 1993 v čase, kedy s tým nikto nerátal. Po 
vzniku dvoch samostatných nástupníckych štá-
toch po rozpade Česko-Slovenskej federatívnej 
republiky (ČSFR) 1. januára 1993 vznikla colná i 
finančná únia medzi ČR a SR. Tá prvá vydržala až 
dotýchto dní, i keď po vstupe oboch krajín do EÚ 
už v inej podobe, tá druhá zanikla spomínaného 
6. februára 1993. Teda iba po šiestich týždňoch 
svojej existencie (!) a to jednoznačným vypoveda-
ním zo strany Českej republiky.
Nebolo to náhodou. Pamätáme sa ešte na „práce“ 
niektorých českých kolegov – novinárov z konca roka 
1992, kedy už spoločnému štátu zvonil umieráčik. Pí-
sali o tom, že samostatné Slovensko nemá šancu pre-
žiť ani tri mesiace, za ten čas inflácia slovenskej ko-
runy bude predstavovať až 300%, atď. Jednoducho, 
samostatná Slovenská republika nemá šancu prežiť 
ani polrok...
Nakoniec, netreba chodiť ani do susednej Českej 
republiky. Aj doma bolo dosť skeptikov a nepraj-
níkov a tí sa dnes musia hanbiť za svoje vtedaj-
šie pozície. Vezmime si iba takého Mikuláša Dzu-
rindu. Bolo skutočne medzinárodným paradoxom, 
že funkciu premiéra osem rokov vykonával človek, 
ktorý o existencii samostatného Slovenska nech-
cel ani počuť. Dnes si dovolí tvrdiť, že súčasne me-
dzinárodné postavenie našej republiky, jej rešpekt 
v zahraničí, je predovšetkým jeho zásluhou! Toto 
skutočne znie ako veľmi zlý vtip. A to už vôbec ne-
hovoríme o SMK, ktorá sa rovnako osem rokov po-
dieľala na riadení štátu.

V každom prípade naša slovenská koruna prežila hor-
šie i lepšie časy a keď aj 31. decembra tohto roku za-
nikne, nemusíme za ňou smútiť. Veď nie každú domá-
cu menu môže nahradiť euro. Ak by sa tak stalo, tak tá 
pôvodná mena musí byť stabilná, dôveryhodná i spo-
ľahlivá. To všetko slovenská koruna spĺňa.
Vráťme sa však ešte na chvíľu do minulosti. Vtedy, v 
rokoch 1992-93 sa všeobecne v zahraničí šíril názor, 
že rozdelenie Česko-Slovenska pripravujú iba extrém-
ni slovenskí nacionalisti a okrem nich to nikto nech-
ce, ani s tým neráta. Až neskôr, už keď ČSFR neexis-
tovala, vyšlo najavo, že ešte v roku 1991 si skupina 
ľudí okolo vtedajšieho guvernéra Štátnej banky česko-
slovenskej Josefa Tošovského dala v Južnej Amerike, 
konkrétne v Čile vyhotoviť kolky na banovky. Teda už 
vtedy rátali s tým, že raz (ale čoskoro) dôjde k rozdele-
niu republiky a teda aj meny! Napriek tomu, že po čase 
táto operácia vyšla na svetlo sveta, Tošovského kariéru 
to neohrozilo, skôr naopak. V roku 1998 stál šesť me-
siacov na čele českej úradníckej vlády.
Darmo, naši susedia sa na rozdelenie spoločné-
ho štátu dôsledne pripravili. Veľmi dobre sa pa-
mätám, ako už začiatkom leta 1993 mali Češi už 
svoje nové, vlastné cestovné pasy, pričom my na 
Slovensku sme museli používať staré českoslo-
venské minimálne do konca roka 1993. Podobne 
to bolo aj s bankovkami. Originálne české sa ob-
javili v priebehu niekoľkých mesiacov, na sloven-
ské sme si museli ešte dlho počkať.
O rozdelení ČSFR sa skutočne uvažovalo už pred voľ-
bami v roku 1992. Pamätám sa, ako vtedajší čs. pre-
miér Václav Klaus začiatkom roka 1992 v Košiciach na 
tlačovej besede povedal, že referendum o zotrvaní v 
jednom štáte, resp. jeho rozdelení je hlúposť. Predo-
všetkým preto, lebo v referende sa síce väčšina obča-
nov vysloví za zotrvanie v spoločnej republike, ale dve 
hodiny po vyhlásení výsledkov sa budú musieť riešiť tie 
neriešiteľné problémy, ktoré má spoločný štát už te-
raz... Podľa mňa to bola najmúdrejšia veta, ktorú teraj-
ší prezident ČR povedal a mal som ju dokonca možnosť 
počuť na vlastné uši... VLADIMíR MEZENcEV

Z neočakávaného – predčasného dieťaťa švárna slečna

dObRá SLOvenSká kORuna

Dokončenie z 1. strany
Povedal to totiž oveľa hanlivejšie, ale opakovaním 
jeho výroku by sme museli aj my opakovať hulvát-
stvo. Každý vďaka iným médiám hádam na Slovensku 
vie, v akom pejoratívnom zmysle o údajnom odchode 
Fica na Kubu sa Palko vyjadril.
Ono mať po ruke vtipný parlamentný bonmot nie je 
možné v každej situácii. Palkove slová nielen, že ne-
boli vtipné, ale prezrádzajú viac o ich autorovi ako o 
človeku, ktorému boli adresované. Palko chcel zjavne 
premiéra uraziť, ale urazil skôr sám seba, keďže sa na 
verejnosti prezentoval neokrôchaným spôsobom.
Milan Hort je síce iná, ale predsa v niečom po-
dobná káva. Začal sa verejne sťažovať, čo mu 
mal premiér údajne povedať. Tento poslanec 
SDKÚ sa odvoláva na konverzáciu medzi štyrmi 
očami. Predtým, než tak urobil, muselo byť Horto-

vi jasné, že nik by takéto vyjadrenie nemohol po-
tvrdiť. Ak sa na to Hort spoliehal, nuž mu to tiež 
nevyšlo ako Palkovi. Rovnako totiž tým vystavil vi-
zitku sám sebe. Čo si majú ľudia o Hortovi mys-
lieť? Môže človek, ktorý prezrádza údajný rozho-
vor medzi štyrmi očami, byť vierohodný? Pritom 
tento rozhovor interpretuje urážlivo voči druhé-
mu partnerovi! Robí z neho osobu, akú ľudia na 
verejnosti nepoznajú a očakáva, že mu niekto 
uverí? Obaja teda Palko aj Hort narábajú s urážkami. 
Interpretujú ich rozlične. Palko osobne, Hort sa tvári, 
že ich len opakuje. Urážky nie sú argumenty. Ide iba 
o kolorit, akýsi svojský politický folklór, ktorý však po-
siela občanom jasné posolstvá. V opozícii sú bezrad-
ní. Padajú strmhlav zo svojich výšin a keďže nemajú 
argumenty, utiekajú sa k urážkam. 
 STANISLAV HÁBER

OpOzičný StRMhLavý pád
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ako by napríklad Európska komisia 
a Európska centrálna banka roz-
hodli, že Slovensko nemôže vyme-
niť svoju národnú menu za spoloč-
nú európsku menu v plánovanom 
termíne. Vláda by bola okamžite ob-
vinená, že zmarila historickú a ne-
opakovateľnú šancu pre Slovensko 
svojou neschopnosťou garantovať 
udržateľné plnenie maastrichtských 
kritérií. Keďže tento scenár príliš 
nehrozí, ba práve naopak, začí-
na sa premyslene, podprahovo 
vtláčať do myslí ľudí jednoduchá 
rovnica – ak zavedieme euro – 
bude drahšie a horšie. Ak sa 
už nedá zmariť zavedenie eura, 
tak nech susedovi zdochnú dve 
kozy“, uviedol vo svojom preja-
ve na konferencii predseda vlá-
dy Robert Fico.
Podľa premiéra, „ak je niekto úp-
rimný oponent eura, treba si ho vá-
žiť a diskutovať s ním. Za kampa-
ňou s cieľom vyvolať presvedčenie, 
či už bude objektívne podložené 
alebo nie, že s eurom príde zhor-
šenie sociálnej situácie, sú jasné 
vnútropolitické motívy. Chcem všet-
kých ubezpečiť, že sme vyzreli na 
iné komplikované situácie a pora-
díme si aj s touto typickou sloven-
skou malosťou. Euro nie je hračkou 
v rukách vlády. V roku 2006 súčas-
ná vláda iba prevzala záväzok tej 
predchádzajúcej a nedovolila, aby 
sa naplnili Jóbove zvesti o pôsobe-
ní sociálne orientovaného kabinetu. 
Či už Európska komisia a Európska 
centrálna banka v máji povolia Slo-

vensku zaviesť euro alebo nie, bu-
deme pokračovať v stabilizácii ve-
rejných financií, v znižovaní vládnej 
spotreby, v podpore ekonomické-
ho rastu a silnej sociálnej politike. 
Z tejto cesty zísť nemôžeme, preto-
že by sme popreli obsah vlastného 
Programového vyhlásenia vlády.“
„Zavedenie eura je vážne roz-
hodnutie a my ho nepodceňu-
jeme. Dotýka sa všetkých, abso-
lútne všetkých a vyžaduje široký 
politický konsenzus. Vláda nepo-
nechá ľudí napospas špekulan-
tom a podvodníkom. Euro nech-
ceme predsa zaviesť preto, aby 
sa ľuďom ublížilo, ale preto, aby 
sme urobili ďalší krok k vysníva-
nej priemernej životnej úrovni 
EÚ“, pokračoval Robert Fico. 
Podľa neho, „Slovensko a jeho ľu-
dia potrebujú úspechy. Euro môže 
byť takýmto úspechom, ak sa k 
nemu prihlásia všetci, ktorí sú pres-
vedčení o jeho význame pre ďalší 
rozvoj na Slovensku“.
„Oceňujem, že dnes sú to predo-
všetkým sociálni partneri, vláda, za-
mestnanci, odbory a ZMOS, ktorí 
mali spoločnú vôľu prihlásiť sa k do-
siahnutiu eurocieľa. Verím, že dnes 
už neexistuje žiadna prekážka, aby 
spoločne podpísali Deklaráciu spo-
ločenskej zhody zaviesť a používať 
euro na Slovensku aj s konkrétny-
mi záväzkami napomáhajúcimi do-
siahnuť tento cieľ. Tento dokument 
bude otvorený na podpis pre kaž-
dého majúceho vôľu podporiť zave-
denie eura. Mali by to byť jednotlivé 
politické strany, profesné združe-

nia, mimovládne organizácie, pod-
nikateľský sektor, najmä obchod-
níci, ale zamyslieť by sa mali najmä 
slovenské médiá. Vyzývam týmto 
všetkých, ktorí veria v úspech eura 
pre celé Slovensko a jeho ľudí, aby 
toto presvedčenie prejavili a neda-
li prednosť malosti a úzkym politic-
kým cieľom pred vlastným názorom 
na euro. Ak nebudeme úprimní, z 
euroúspechu môže byť eurotrau-
ma“, uzavrel predseda vlády SR. 
Dodal, že euro nie je iba o tom, 
či splníme maastrichtské krité-
riá. My ich už teraz plníme a v 
rozhodujúcom období aj splní-
me. Z tohto strach mať nemusí-
me. Vláda sa postupne prebíja k 
historicky najnižšiemu deficitu, s 
akým kedy ktorá vláda naklada-
la. Účinne sa obraciame aj v ob-
lasti inflácie, kde najmä kontrola 
a tlak vyvíjaný na sprivatizované 
energetické monopoly prinášajú 
svoj efekt v rozumnom prístupe 
k cenovej politike. Plnenie maas-
trichtských kritérií vláde na stra-
ne druhej nebráni v realizovaní 
sociálneho rozmeru trhovej eko-
nomiky, ako ho predpisuje Ús-
tava SR vo svojom článku 55. 
Strach nemáme ani z technické-
ho zvládnutia prechodu na euro. 
Vôbec nás nevyrušuje ani to, že 
spomedzi krajín V4 (Poľsko, Ma-
ďarsko, Česko, Slovensko) bu-
deme s vysokou pravdepodob-
nosťou prvými v eurozóne. Sme 
presvedčení o výhodách eura 
pre ďalší ekonomický rozvoj SR.

(kr)

R. Fico: Sme presvedčení o výhodách eura

Láska takmer vyschla
Dokončenie z 1. strany

ktorí sa vzájomne hanebne urážajú a sú každodenným ne-
bezpečenstvom pre ľud, národ a štát. národ nepotrebuje fra-
jerov, ale sluhov a dôstojných predstaviteľov a správcov svoj-
ho štátu.
Politikom (lídrom strany!) by mala byť taká osobnosť – občan 
štátu, ktorý sa osvedčil a získal uznanie odborníkov na inom, 
odbornom úseku hospodárskeho, kultúrneho, politického a 
spoločenského života. ideálne by bolo, keby takého občana-
osobnosť prišli občania-voliči požiadať, aby vstúpil do politi-
ky, do správy ich štátu, vlády, parlamentu, alebo zasadol na 
prezidentskú stoličku. naivné, však? Áno, ale úprimné a ne-
zištné sú mnou predkladajúce kritéria.
aj v literatúre a umení zatiaľ nič nové obdivuhodné. V publi-
cistike sú výkony skôr odpudzujúce ako úctyhodné. Pár jed-
notlivcov sa prebúdza zo štrngajúceho opojenia. Presnejšie 
narkózy. Uspal nás pád starého režimu a znechutil vývoj no-
vého režimu. Som presvedčený, že prekvapivé literárne die-
la sú zatiaľ len embryá, ktoré k zrodu potrebujú svoj čas. Ja 
som o vojne napísal až dvadsať rokov po jej skončení. Tieto 
diela vznikajú a vyvíjajú sa z urážok a porážok a predchádza-
júcich nedokončených snov. Tak nejako to bude aj po štrnga-
júcej zamatovej „vojne“, v ktorej sa nepriateľ vzdal bez boja. 
a urobil dobre. Zostal nažive a žije si nie najhoršie. Dokonca 
lepšie ako „víťaz“.

LADISLAV ŤAŽKÝ
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Finančná skupina Penta, akci-
onár súkromnej zdravotnej po-
isťovne Dôvera, chce žalovať 
štát v arbitráži o 15 miliárd SK 
ako škodu spôsobenú novelou 
zákona, ktorou sa mení a do-
pĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o 
zdravotných poisťovniach a do-
hľade nad zdravotnou starostli-
vosťou. Podľa schválenej novely 
totiž platí, že zdravotné poisťov-
ne nemôžu tvoriť zisk z verej-
ných zdrojov a všetky peniaze, 
ktoré vyzbierajú od ľudí zo zdra-
votného poistenia, musia vrátiť 
späť do systému zdravotníctva. 
Správny fond poisťovní sa znížil 
zo 4 na 3,5 percenta. 
Robert Fico pri tejto príležitosti na 
tlačovej konferencii povedal, že 
spoločnosť HICCE, ktorá je regis-
trovaná v Holandsku, chce podať 
žalobu proti Slovenskej republike 
na základe dohody medzi Českou 
a Slovenskou federatívnou repub-
likou a Holandským kráľovstvom o 
podpore a vzájomnej ochrane in-
vestícií preto, že vláda Slovenskej 
republiky prijala zákon, na základe 
ktorého zakázala súkromným zdra-
votným spoločnostiam, aby zisk 
používali na svoje súkromné úče-
ly. „Povedali sme, že kladný hospo-
dársky výsledok, ak je dosiahnutý 
v súkromnej zdravotnej poisťovni, 
musí byť vrátený naspäť do verej-
ného zdravotníctva, pretože ide o 
peniaze ľudí. To nie je výsledok ne-
jakej hospodárskej činnosti zdra-
votnej poisťovne: poisťovne povy-
berajú od ľudí peniaze, časť si z 
toho odkroja ako zisk a ostatné vrá-
tia do zdravotníctva, čo je pre nás 
neprijateľná filozofia. Preto sme 
tento zákon zrušili a prijali sme úp-

ravu, že môžu žiť len zo správne-
ho fondu, ktorý dnes predstavuje 
3,5 percenta. Všetko ostatné mu-
sia vrátiť naspäť do verejného zdra-
votníctva.“ 
Spoločnosť HICCE je súčasťou 
skupiny Penta. Podľa premiéra 
teda ide o klasický prípad finan-
čná skupina Penta verzus Sloven-
ská republika. „Spomeňme si na 
bratislavské letisko, kde sme za-
stavili privatizáciu. Penta sa vyhrá-
žala všetkým možným, arbitrážami 
a neviem čím a dnes je Penta ticho, 
pretože si uvedomuje, že by nema-
la žiadny nárok. Toto je ten istý prí-
pad.“ 
V oznámení, ktoré je predarbitráž-
nou dohodou a ktoré je iba súhr-
nom citácií, či už predsedu vlády 
SR, ministra zdravotníctva alebo 
hovorkyne vlády, sa uvádza, že k 
dátumu tohto oznámenia je dol-
ná hranica škody odhadovaná na 
čiastku najmenej 15 miliárd sloven-
ských korún. 
„Toto, čo podala skupina Pen-
ta, je nekvalifikovaný prepis tla-
čových konferencií a neobsa-
huje žiadne skutočnosti. Ale 
ja sa pýtam o akých 15 miliar-
dách to hovorí skupina Penta? 
O tých, ktoré chcela zobrať z ve-
rejného zdravotníctva? Hovorí o 
tých 15 miliardách korún, ktoré 
si chcela nechať potom, čo by 
im ľudia poslali v rámci povinné-
ho zdravotného poistenia neja-
ké peniaze? To snáď nemyslia 
vážne. Toto považujem za ne-
botyčnú drzosť, čo si finančná 
skupina Penta dovolila v tejto 
súvislosti. My sa už viacej k to-
muto materiálu vyjadrovať nebu-
deme, pretože toto je obyčajné 

výpalníctvo vo vzťahu k Sloven-
skej republike a my sa nenechá-
me ani vydierať ani vypaľovať a 
už v žiadnom prípade nebude-
me nikdy súhlasiť s tým, aby sú-
kromné zdravotné poisťovne sa 
nabaľovali na peniazoch ľudí, 
ktoré posielajú každý mesiac 
ako povinné zmluvné poistenie 
do zdravotnej poisťovne na zá-
klade zákona“, povedal Robert 
Fico.
Súkromné zdravotné poisťovne 
môžu naďalej pôsobiť v sektore 
verejného zdravotného poistenia, 
majú k dispozícii 3,5 percentný 
správny fond, z ktorého môžu exis-
tovať. „Ak sa im nepáči, nech od-
ídu z tohto systému, alebo ak chcú 
podnikať v systéme zdravotníctva, 
nech si zoberú vlastné úvery, nech 
použijú vlastné peniaze a nech tie-
to úvery a peniaze používajú na výs-
tavbu nemocníc a nech podnikajú, 
z tohto môžu mať zisk. Na to im nik-
to nebude siahať. Ale nie je možné, 
aby niekto musel poslať peniaze do 
zdravotnej poisťovne ako povinné 
poistenie a páni zo súkromnej zdra-
votnej poisťovne si povedia toto si 
takto dám nabok, to je môj zisk. O 
akých 15 miliardách to hovoria? To 
hovoria o tej mediálnej kampani, 
o tých desiatkach miliónov korún, 
ktoré liali do slovenských médií? 
Budeme veľmi pozorne sledovať 
médiá, ako sa budú teraz správať. 
Ja chápem, že na Slovensku platí 
koho chlieb ješ, toho pieseň spie-
vaš a očakávam, že v tejto súvislosti 
sa budú médiá správať objektívne. 
Takéto vydieranie Slovenskej re-
publiky zo strany finančnej skupiny 
Penta odmietame“, uzavrel predse-
da vlády. (kr)

Zisk do Zdravotníctva

V pondelok 28. januára 2008 v priestoroch Úra-
du vlády SR v Bratislave sa predseda vlády SR 
Robert Fico stretol s generálnym tajomníkom 
OSN Pan Ki-munom, ktorý v nedeľu 27. januára 
pricestoval na dvojdňovú návštevu Slovenskej 
republiky. Počas spoločného stretnutia na Úrade 
vlády SR obaja predstavitelia hovorili o konkrét-
nych úlohách a zintenzívnení postavenia OSN vo 
svete, o pôsobení SR v Bezpečnostnej rade OSN 
v rokoch 2006-2007, slovenských iniciatívach v 
rámci reformy bezpečnostného sektora a aktu-
álnych otázkach medzinárodného diania.
Predseda vlády SR Robert Fico vyjadril podporu 
generálnemu tajomníkovi OSN v jeho úsilí zefektív-
niť a pozdvihnúť úlohu OSN vo svete a potvrdil dô-
ležitosť prebiehajúcej komplexnej reformy organizá-
cie s cieľom efektívne čeliť globálnym výzvam 21. 
storočia. Zároveň zdôraznil, že Slovenská republi-
ka je pripravená venovať pozornosť reforme bezpeč-
nostného sektora, ktorú iniciovala počas členstva v 

Bezpečnostnej rade OSN a využiť získanú dôveru v 
ďalšom pôsobení v rámci organizácie. Slovensko ak-
tuálne kandiduje na členstvo v Hospodárskej a so-
ciálnej rade OSN pre obdobie 2010 – 2012. Premiér 
SR tiež tlmočil záujem Slovenska na získaní postave-
nia regionálneho centra OSN a ďalšom pokračova-
ní všestrannej spolupráce napríklad aj formou účas-
ti slovenských expertov a odborníkov v štruktúrach 
OSN a jej misiách.
Generálny tajomník OSN ocenil dvojročné pôsobe-
nie Slovenska v BR OSN a vyjadril uznanie aktivitám, 
ktoré Slovenská republika v tomto období v rámci 
činnosti OSN realizovala. Súčasne informoval pred-
sedu vlády SR o aktuálnych úlohách a výzvach, kto-
rým čelí OSN pre najbližšie obdobie, pričom uviedol, 
že mimoriadnu pozornosť bude organizácia venovať 
situácii na Balkáne najmä v súvislosti s problematikou 
štatútu Kosova a tiež na africkom kontinente pri vytvá-
raní funkčnej mierovej misie OSN a Africkej únie v su-
dánskom Darfúre. (sg)

Na medzinárodnej konferencii o médiách, 
politike a vede, ktorú vlani usporiadala SAV 
sa okrem iného konštatovalo, že za takmer 
dvadsať rokov demokratického vývoja spo-
ločnosti sa stále nepodarilo vytvoriť uspoko-
jivý inštitút verejnoprávnych médií. S každým 
novým vedením prichádzajú problémy, rieši 
sa to, čo „zanechalo“ staré vedenie a zakla-
dá sa balík „riešení“ pre nasledovníkov.
Presne tak ako v tom starom vtipe. Do podniku 
nastupoval nový riaditeľ a odchádzajúci mu ok-
rem kľúčov od kancelárie odovzdal tri obálky so 
slovami: „Keď si nebudeš vedieť rady otvor jed-
nu z nich“. 

PRIŠLI PROBLéMy, 
riaditeľ otvoril prvú obálku a čítal radu: „Zvaľ všet-
ku vinu na svojho predchodcu“. Ďalšia obálka 
radila: „Urob reorganizáciu“. A keď sa opäť po 
čase riaditeľ dostal do problémov z nádejou otvo-
ril poslednú obálku a čítal: „Napíš tri obálky a daj 
ich tvojmu nástupcovi“.
Keď som v stredu 23. januára sedel na rokova-
ní Rozhlasovej rady uvažoval som, pri ktorej obál-
ke je súčasné vedenie. Prešľapy (mierne poveda-
né) predchádzajúceho vedenia sa už riešili (i keď 
výsledkom bolo skôr odmenenie zúčastnených a 
potrestanie nezúčastnených) a prebehla, respek-
tíve prebieha reorganizácia rozhlasových štruk-
túr, kádrov i programovej stavby.
Rozhlasová rada sa okrem iného venovala 
zhodnoteniu sviatočného vysielania Sloven-
ského rozhlasu, ktoré už bolo podľa pred-
stáv nového vedenia. Programový riaditeľ a 
zástupca generálnej riaditeľky Ľuboš Machaj 
informoval členov Rozhlasovej rady čo všet-
ko odvysielali. Analýza či to naplnilo očaká-
vania, aké boli ohlasy a podobne však chýba-
la. Dvaja členovia rady to aj povedali, riaditeľ 
prijal kritiku a tým to skončilo. Nikto ďalší ne-
prejavil záujem pozrieť sa bližšie na to, ako 
sa v praxi uplatnili prvé kroky nového vede-
nia rozhlasu.
Pozrel som sa doma na internet a hľa... Posluchá-
či na jeho stránkach vedú vášnivú diskusiu a mu-

sím konštatovať, že nevyznieva príliš lichotivo pre 
zmeny. Niekoľko ukážok: „Rádia Devín je 

OBROVSKÁ ŠKODA. 
Minulý týždeň ho „vypli“ aj na severe a ak správ-
ne odhadujem, ak sa nič mimoriadne nestane 
v zložení manažmentu SRo, tak Devín úplne vy-
pnú niekedy v apríli. Teda, vypnú - oni budú tvr-
diť, že ho presunuli na satelit a internet. Veď vraj 
„inteligencia tieto prostriedky príjmu má“. Barbar-
ské rozmýšľanie ako v 50. rokoch. Z mojej pra-
xe poznám inteligenciu aj medzi pohoničmi, dre-
vorubačmi, dokonca mám priateľa cigána, ktorý 
síce vychodil len základnú školu, ale s prehľadom 
sa prebíja životom, pretože ho osud obdaril inte-
ligenciou vyššou, ako mala polovica tých zvlášt-
nych bytostí na opernom plese. Ale to odboču-
jem.“
„Rozhlas sa stáva po stránke tvorivosti mŕt-
vym domom. Padá posledná bašta tých, ktorí 
sa nehrajú na snobov, tých, ktorí majú vyššie 
ako animálne nároky na spôsob prežitia.“
„Historicky najnižšia počúvanosť jediného 
slovenského Rádia, ktorého úlohou je ma-
povať a zároveň poskytovať solídne zázemie 
pre oblasť kultúry a umenia na Slovensku je 
alarmujúca. Zlá a nekoncepčná nová progra-
mová štruktúra, chaotické vedenie, bezob-
sažné príspevky a slabá umelecká hodnota 
sú jasnými znakmi, že s Rádiom Devín niečo 
nie je v poriadku?“
„Neuspokojí ma žvástavé moderovanie ado-
lescentov. Alebo poloprotekčných obsta-
rožných vyslúžilcov z komerčných médií. 
Neuspokojí ma bezduchá žurnalistika snaj-
perského typu malomocne zatrpknutými „no-
vinármi“.“
Nehodnotím koľko objektivity a pravdy je v tých-
to citátoch. Očakával by som však, že na Roz-
hlasovej rade sa bude konkrétne a odborne dis-
kutovať o tom kam vedú Slovenský rozhlas kroky 
manažmentu. Možno, že jej členovia (rovnako 
ako manažment) by mali poznať názory posluchá-
čov uverejňované na internete. Nie je to síce re-
prezentatívna vzorka, ale sú to ľudia ktorým na 

rozhlase zrejme záleží. Financie, presnejšie ich 
nedostatok boli najčastejším argumentom ge-
nerálnej riaditeľky Miloslavy Zemkovej pri disku-
sii o Symfonickom orchestri SRo, o vysielaní rá-
dia Patria i o možnostiach skvalitnenia vysielania. 
Plánované vlastné príjmy v roku 2008 sú vo výš-
ke 752 miliónov korún. Z toho iba poplatky za vy-
sielače zhltnú 212 miliónov korún, nehovoriac o 
dlžobách za vysielače, ktoré rozhlas ešte stále za 
sebou ťahá ako galejník svoju guľu. 

VyBUcHUJE NÁŠĽAPNÁ MíNA, 
ktorú zanechala Dzurindová vláda, keď pre-
dala vysielače do súkromných rúk. Niektoré 
menšie súkromné rádia majú vlastné vysie-
lače, ale verejnoprávny Slovenský rozhlas je 
závislý na ziskovom apetíte súkromných spo-
ločností. Napríklad keby chceli naplno využiť 
výkon vysielača na stredných vlnách (ktorý 
má dosah aj do zahraničia v rámci Európy) 
museli by zaplatiť o niekoľko desiatok mili-
ónov viac. A tak argument financií umožňuje 
manažmentu ospravedlniť také kroky ako je 
postupná likvidácia Symfonického orchestra, 
presuny v rámci vysielacích  okruhov a pod.
Nemala by to byť práve Rozhlasová rada, kto-
rá sa na smerovanie rozhlasu pozrie odbor-
ne a bez toho, aby verejnosť opíjala rožkom? 
Na situáciu v rozhlase upozornili nie len mno-
hí poslanci a vládni činitelia, ale aj osobnosti 
slovenskej kultúry. Nakoniec ani názory dis-
kutérov na internete by nemali ujsť pozornos-
ti členov Rozhlasovej rady, možno napovedia 
viac ako drahé prieskumy verejnej mienky.
Možno je útlm pozornosti a záujmu spôsobe-
ný tým, že tretine členov Rozhlasovej rady vypr-
šal mandát a budú sa voliť noví. Doplnia poslanci 
Radu ľuďmi, ktorí nielenže majú čo povedať, ale 
majú aj záujem hovoriť do fungovania verejnopráv-
neho média, alebo pôjde iba o politickú nominá-
ciu, aby sme aj po ďalších rokoch konštatovali, že 
verejnoprávne médiá neplnia svoje poslanie.

JOZEF ŠUcHA
podpredseda Únie slovenských novinárov

prešľapovanie verejnoprávneho rozhlasu

Podnetné stretnutie

strany malých ľudí
V rovnakých situáciách sa správajú rovnako. Nič sa v opozícii nenau-
čili, a nič nepochopili. Budúcnosť Slovenska dokážu v akejkoľvek 
chvíli využívať na vlastný prospech. Tak sa správajú už štandardne 
na politickej scéne strany KDH, SMK a SDKÚ. Kým boli v opozícii do 
roku 1998, neustále brali budúcnosť Slovenska do vlastných vydie-
račských rúk. Hovorili o tom, že nás neprijmú do NATO, do EÚ a ro-
bili všetko preto, aby sa tak naozaj stalo. Keď sa dostali k moci, vte-
dajšia opozícia z ĽS-HZDS sa správala štátnicky, čo ocenil nakoniec 
aj Mikuláš Dzurinda a osobne sa strane poďakoval za podporu pri re-
ferende o vstupe SR do EÚ. Dnes je situácia opäť rovnaká. Tri stra-
ny KDH, SMK a SDKÚ sa pokúsili vydierať Slovensko. Oznámili, že 
ak vláda nestiahne návrh tlačového zákona, tak nepodporia Lisabon-
skú zmluvu. Dva odlišné problémy spojili do jedného. Tlačový zákon 
je norma dotýkajúca sa vnútroštátnych záležitostí. Možno s návrhom 
nesúhlasiť, ale nemožno s ním v záujme budúcnosti štátu obchodo-
vať. Takéto správanie je nanajvýš nezodpovedné a tri opozičné stra-
ny zasa ukázali občanom, ako si ich vážia, ako myslia na ich budúc-
nosť. Navyše Dzurinda vyhlásil, že opozičná dohoda neznamená, že 
v budúcnosti SDKÚ Lisabonskú zmluvu nepodporí. Tým predseda 
SDKÚ odkryl karty. Hrá opäť falošne ako pred rokom 1998. Jedno-
ducho vydiera spolu s politikmi KDH a SMK stále rovnako. Do roku 
1998 vydierali Slovensko, že bez ich účasti vo vláde nemôže byť in-
tegrované. Dnes však vydierajú už aj občanov v EÚ, keďže ak by jed-
na krajina zmluvu neprijala, nemohla by byť platná pre celú úniu. Stra-
ny SMK, KDH a SDKÚ, ktorá z nich vyšla, si vzali do úst väčšie sústo, 
než dokážu prehltnúť. Ich prezentácia však škodí celému Slovensku. 
Jednoducho nedokážu myslieť štátnicky. Sú to strany plné malicher-
ných ľudí a malicherných myšlienok.  STANISLAV HÁBER

Zmena optiky
Mikuláš Dzurinda povie, že „v noci pracujú iba zlodeji“ a urazí tak taxiká-
rov, lekárov, zdravotníkov, záchranárov, pekárov a stovky príslušníkov ďal-
ších profesií, ktorí v noci musia pracovať. Pritom na rozdiel od poslancov, 
ktorí môžu svoje nočné rokovanie na druhý deň dospať, musia často v prá-
ci pokračovať bez odpočinku. Zavádzanie eura bolo jedným z hitov Dzu-
rindovej vlády, ale dnes vyčítajú Ficovej vláde, že sa ponáhľa. KDH začalo 
tvrdiť, že je predčasné pristúpiť na euro už v roku 2009. Zaujímavé, že sa 
im oči otvorili až teraz, keď sú v opozícii. Poslanec Štefanec (SDKÚ-DS) 
nevie nájsť suchú nitku na krokoch vlády pri príprave na euro. Ale nie je to 
iba jeho urazená ješitnosť, pretože na Barátovom mieste nesedí on? Atď., 
atď... Príkladov je neúrekov, ale záver iba jeden. Zmena optiky pri zmene 
politickej pozície sa stala už súčasťou našej politiky. Nejde o vec, ale o to 
či to robím ja, alebo ten druhý. V jednej pesničke sa spieva: „v piatok ve-
čer si zresetujem hlavu...“ Môcť tak voličom po voľbách zresetovať hlavu, 
to by sa robila parádna politika!  (jš)
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIOVARČI

rozvážnosť je produktom ro-
zumu, ale aj umením, ako pre-
žiť život bez veľkých otrasov. 
rozmýšľajúci človek sám na-
pomáha osudu, a preto ľah-
šie vzdoruje nebezpečiu, bez-
práviu či pohane. Všeobecne 
platí, že chytrému stačí napo-
vedať neraz iba slovíčko a už 
vie, ako konať ďalej.
na svet prichádzame ako ne-
popísaná kniha. nie však ve-
kom, ale nadaním a usilov-
nosťou sa človek prepracúva 
k svojej životnej múdrosti. 
keby sme mohli voliť, mali by 
sme dať prednosť tichej múd-
rosti pred táravou hlúposťou. 
Múdrosť sa tak, či tak začína 
vlastne vtedy, keď sa zbavuje-
me svojho tárajstva.
Pamäť však slabne, keď ju 
človek necvičí. nejeden talent 
už zhrdzavel, keď len odpočí-
val, otupel, a teraz je omnoho 
menší. a preto, ak nebudeš 
žiadať už zajtra svetlo a kni-
hu, ak celou dušou sa o dob-
ro nebudeš snažiť, spánok ťa 
bude obchádzať a zničí ťa zá-

visť. Takto o pamäti a rozume 
uvažoval už rímsky básnik Ho-
ratius. Zúrivosť a hnev však 
vrhá rozum do záhuby, preto 
smejme sa radšej a buďme 
chytrí. nič totiž nie je také hlú-
pe ako hlúpy smiech, čo sa 
dá prirovnať k tomu, keď sa 
niekto sporí s opitým člove-
kom – je to, ako keď sa spo-
títe s neprítomným. opitosť 
je vlastne dobrovoľné šialen-
stvo. a vzťah bohatstva s hlú-
posťou je nasledovný: Bohat-
stvo múdremu slúži, hlúpemu 
rozkazuje. 
Tým, ktorým sa zdá byť vzde-
lanie hlúposťou, vzdelanci 
pokladajú za hlupákov. Múdry 
človek sa dá poučiť aj nepria-
teľom, lebo po prenáhlenom 
rozhodnutí nasleduje neraz 
ľútosť, lenže po nej zasa ro-
bíme ďalšie chyby. Taká je už 
prirodzenosť človeka. Z cu-
dzích chýb však múdry čer-
pá nápravu vlastných a je len 
vlastnosťou hlupákov vidieť 
iba cudzie chyby, ale len hlu-
pák vo svojich chybách zotr-
váva. Práca sama je pre člo-
veka aj rozkošou. Ušľachtilé 
povahy námaha ďalej rozvíja, 
zveľaďuje ich rozum a sladké 
ničnerobenie nemá v ich živo-
te žiadne opodstatnenie.

NENALEŤTE NA IcH  
TRIKy

V každom meste sa vyskytujú 
ľudia, ktorí sa dopúšťajú drob-
ných, či väčších deliktov proti 
spoločenskému nažívaniu, kto-
ré nabádajú ľudí dávať pozor na 
seba a svoj majetok. Nenaleťte 
na ich triky. Sú jednoduché i ra-
finované, ale natvrdo odskúša-
né v praxi. Na železničnej sta-
nici v Bratislave stojí rýchlik do 
Košíc. Už-už má odísť. Do kupé 
vbehne mladík a povie: - Okrad-
li ma, zobrali mi mobil. Prosím 
vás... Natiahnutá ruka hovo-
rí jasnou rečou. Dievčina otvá-
ra kabelku a dáva mu niekoľko 
eur. To isté urobí aj jej partner. 
Mladík zdrapne peniaze a vy-
behne von. Vlak odchádza. Na 
druhý deň cestujem tým istým 
vlakom. Scéna sa opakuje. Keď 
mladík vbehne dnu, predbie-
ham ho otázkou: Zasa vám uk-
radli mobil? Čo vám je do toho, 
– odvrkne a už ho niet. Vlak 
odchádza... Na Šafárikovom 
námestí v Bratislave neďale-

ko univerzity ma pred hotelom 
osloví mladík: Ste elegantný 
muž. Nechceli by ste robiť u 
nás v hoteli šéfa recepčných? 
Prekvapili ste ma, ale môžem o 
tom uvažovať, - odpovedal som. 
Dajte mi svoje telefónne číslo, 
ozvem sa. To nejde, alebo be-
riete, alebo nie. Nestačil som 
odpovedať a už ho nebolo. Za-
stavil som sa teda na recepcii 
hotela a spýtal som sa, či na-
ozaj hľadajú šéfa recepčných, 
ale odpoveď bola – nie. Nero-
zumel som tomu... Na zastávke 
autobusov a trolejbusov na Šte-
fánikovej ulici v Bratislave pri 
Slovenskej akadémii vied, pr-
vej smerom z Patrónky do mes-
ta, postáva niekoľko počerných 
žien. Dopravné prostriedky za-
stavujú, ľudia náhlivo vystupujú 
a nastupujú. Po neblahých skú-
senostiach si viacerí z nich pev-
ne držia svoje tašky alebo strá-
žia vrecko svojho kabáta. Zrazu 
sa ozve hlas spomedzi cestu-
júcich: Čo sa do mňa tak tlačí-
te, - a vidno, ako žena vyťahuje 
ruku z vrecka a odtíska tlačiacu 

sa ženu. Na chvíľu stratí kontro-
lu nad vreckom, ale aj tá stačí 
na to, aby peňaženka zmenila 
svojho majiteľa. Kým si to uve-
domí a spustí poplach, „šikul-
ka“ v tom zmätku už vystúpila... 
Aj takéto príbehy prináša dnes 
ulica. Myslime na to a nedajme 
im šance. 

BOŽE, ODPUSŤ IM, LEBO 
NEVEDIA, ČO ČINIA?

Takýto rezultát som si urobil, keď 
som počul „klábosenie“ opozič-
ných poslancov na parlamentnej 
schôdzi pri opätovnom pokuse 
zasa odvolať predsedu vlády Ro-
berta Fica. Ten v ten deň rokoval 
v Európskej únii a večer sa unave-
ný ponáhľal na schôdzu do parla-
mentu. Tu ho čakalo hryzovisko - 
urážky, vyhrážky a toľko omieľané 
a vysvetľované témy, ktoré sa pod-
súvali i podsúvajú ako kauzy. Ale 
opozícii, ktorá ešte stále len hľa-
dá vlastné témy, je všetko, čo sa 
dá zneužiť, vítané. Predsedu vlá-
dy obviňujú, že chce návrat komu-

nizmu. Zámerne označujú sociál-
ne aktivity vlády za socialistické... 
Čerešničku na tortu pridal kres-
ťanskodemokratický politik, exmi-
nister vnútra, poslanec Palko. Pre 
účasť predsedu vlády R. Fica na 
recepcii na kubánskom veľvysla-
nectve v Bratislave odporúčal mu 
nasledovať príklad Fidela Castra, 
ktorý podľa exministra vzal samo-
pal a odišiel do dažďového pra-
lesa neďaleko Havany... Ale, ale, 
pán exminister? Kdeže sú tie daž-
ďové pralesy? Aj školáci vedia, že 
to nie je na Kube, ale hlboko na 
juhu kontinentu Južnej Ameriky (v 
Argentíne a Brazílii). Lenže v Bra-
zílii je z vyše 110 miliónov obyvate-
ľov väčšina rímskokatolíkov. A tak 
je to aj v Argentíne. Že by ste tým-
to kresťanom, svojim duchovným 
bratom, z celého srdca priali to, 
čo doma tak vehementne kritizuje-
te - „ficovský socializmus či komu-
nizmus“?  Medzi myšlienkami ve-
likánov ľudstva čítame aj toto: Tí, 
ktorí človeka nedokážu prerásť, 
radšej ho ponižujú.

MILAN PIOVARČI

GLosÁr Slovenského rozhľadu
aj tak v hanbe zostali
Opozícia sa usmieva a pokladá odloženie hlasovania o Lisabonskej zmlu-
ve za svoje víťazstvo. Opak je však pravdou. Opozícia si počká na 90 
hlasov, pretože má čas. A po prerokovaní tlačového zákona môže hla-
sovanie obnoviť. Opozícia už nebude mať možnosť podmieňovať prijatie 
zmluvy žiadnymi vydieračskými trapasmi a pekne krásne za zmluvu zah-
lasuje, len aby v hanbe nezostala. Aj v tomto prípade sa ukázala opozí-
cia v tom svetle, v ktorom je od začiatku vládnutia nového kabinetu, keď 
na svetle je vlastne o ničom. Opoziční lídri musia mať po tomto extempo-
re naozaj čudný pocit niekde v tráviacom trakte, lebo napríklad Pál Csá-
ky už zasa trepe nezmysly, čo je neklamným znakom prehry opozície na 
celej čiare. Na druhej strane sa koalícia ukázala ako zodpovedné politic-
ké družstvo, ktoré pochopilo aj hlas EÚ, aby sa slovenskí politici ukázali 
ako zodpovední, a aby v parlamente nespájali jablká s hruškami. A to, že 
je Európa zdesená, možno jasne vyrozumieť z niektorých hlasov, ktoré sa 
z Bruselu ozvali, ale vyplynulo to aj zo stretnutia slovenského premiéra s 
veľvyslancami členských krajín, ktorých pozval do parlamentu, aby vide-
li a počuli. Slovinsko bez problémov túto zmluvu schválilo. Aj Malta. Uká-
zali sa však aj nezodpovední politici-vydierači. Ale vydierači vždy skončia 
rovnako, bez výkupného či bez výpalného. Ešte keby tak politické vydie-
račstvo patrilo do kategórie trestných činov. Ale stále platí, že komu nie je 
zhora dané, v apatieke nekúpi....

Milión ktorý spadol z neba
Miklos Duray si nabudúce rozmyslí čo povie, aby náhodou neza-
platil ďalšie milióny Slovenskej národnej strane. Tej sa ten miliónik 
naozaj zíde, aj vďaka výrokom tohto separatistu sa na Slovensku 
môžu objaviť nové dvojkríže a možno sa zvýši aj na niečo čo vyvo-
lá pod tými dvojkrížmi aj slovenskú oslavu. Ktovie, kde ten miliónik 
Miklóš Duray zoberie. A to, že sa obráti na ESĽP je iba naťahova-
nie času. Podľa všetkého ani tam nebudú tolerovať podobnú „svoj-
skú slobodu prejavu“, ktorá uráža nielen stranu, ale aj jej radových 
členov. Niekedy je naozaj lepšie mlčať ako hovoriť. Ale to nie je len 
Durayov prípad.  DUŠAN KONČEK

Európa v dôsledku svojej hlú-
posti a bojazlivosti položila zák-
lady nenapraviteľnej krízy. S jej 
požehnaním sa Albánci v Koso-
ve chystajú vyhlásiť svoju ne-
závislosť. Veľmi rázne prejavi-
li svoj pohľad na riešenie tohto 
regiónu. Nebudú čakať veľ-
mi dlho, niekoľko dní, týždňov, 
ktoré budú nasledovať za pre-
zidentskými voľbami - lebo veď 
veľmi dobre vedia a hovorilo sa 
o tom nie jeden raz, že Európa 
a USA budú rešpektovať ich ne-
závislosť. A všeobecná mienka 
na Západe si povie, že veci sú 
v poriadku, budú sa tešiť, že Al-
bánci v Kosove nakoniec získali 
nezávislosť a oddelili sa od Srb-
ska, čo je však vo svojej pod-
state veľmi vážny a nebezpečný 
precedens. V prvom rade pre sa-
motný Balkán, pretože tam západ-
né mocnosti iniciujú zmenu hraníc 
štátu - člena OSN a pod hrozbou 
sa ocitnú všetky štáty tohto regiónu. 
Ak si Albánci v Kosove môžu získať 
schválenie štatútu nezávislosti svo-
jej provincie, pretože je to ich žela-
nie a preto, že 90 percent obyva-
teľstva tvoria Albánci a nie Srbi, čo 
potom môže brániť Srbom i Chorvá-
tom, občanom Bosny a Hercegovi-
ny, riadiť sa tým istým právom a vy-
jadriť želanie, aby sa Srbi pridali k 
Srbsku a Chorváti k Chorvátsku? 
Čo môže brániť Albáncom v Mace-
dónsku, znova zobrať do rúk zbra-
ne, aby sa oddelili od krajiny, kde 

predstavujú menšinu a to sa im ne-
páči. Aj srbská menšina v Koso-
ve môže tiež urobiť to isté a vyjad-
riť želanie osamostatniť sa. To isté 
môže urobiť pomerne početná enk-
láva maďarskej menšiny vo Vojvodi-
ne. Západ sa hrá naozaj s ohňom. 
Európa takto riskuje vznik nových 
konfliktov, ktoré potom bude musieť 
aj riešiť, pretože krajiny Balkánu sa 
snažia dostať do EÚ. Európska únia 
nielenže si sama hádže polená pod 
nohy, ale existuje v plnom protire-
čení so svojimi riešeniami.
V časoch všetkých juhoslovanských 
vojen sa EÚ zaviazala netrhať staré 
vnútorné hranice bývalej federácie, 
ktoré sa stali hranicami medzinárod-
nými. EÚ bojovala za to, aby exis-
toval etnický pluralizmus v štátoch, 
ktoré vznikli po rozpade Juhoslá-
vie. Tento princíp nakoniec prevrá-
tila EÚ na absolutnosť, najvážnej-
ší mravný postulát a v mene tohto 
ideálu EÚ odmietla vznik „veľkého 
Srbska“ a tým predĺžila bosnian-
sky konflikt. A čo sa vlastne deje 
dnes? Vznikajú štáty na národnost-
nom princípe. Etnická monolitnosť? 
Presne z toho sa malo začínať. V 
tom čase by to nebola do oči bijú-
ca zvláštnosť, zato dnes vzbudzu-
je obavy tá ľahkosť, s akou Západ 
obrátil svoje názory o 180 stupňov, 
čím nevytvára len krízovú situáciu, 
ale porušuje aj dané slovo, lebo v 
Daytone sa západné krajiny zaviaza-
li nevracať sa už k otázke Kosova. A 
to nie je všetko. Ako bude teraz Eu-

rópa posudzovať flámsky, lombard-
ský či katalánsky, ale aj maďarský 
separatizmus? Na akom základe 
bude Západ zajtra protestovať pro-
ti nezávislosti Tajwanu, alebo iných 
regiónov našej planéty?
Tým, že Európa podporuje vznik 
mikroštátov, podrýva nielen 
svoju stabilitu, ale aj stabilitu na 
celom svete a súčasne daruje 
na zlatej miske Rusku najväčší 
balkánsky štát Srbsko. Európa 
uhovorila Albáncov, aby svoju 
nezávislosť vyhlásili až po pre-
zidentských voľbách v Srbsku 
a tak chcela pomôcť proeuróp-
skemu kandidátovi Tadžičovi, 
aby vyhral nad svojim prorus-
kým rivalom Nikoličom. Srbsko 
už zažilo toľko poníženia od EÚ, 
že teraz sa radšej pozerá sme-
rom na Rusko, kde očakáva aj 
investície a tak Nikolič mal veľ-
ké šance stáť sa prezidentom. 
Ale vyhral Tadžič. Napriek tomu 
Rusko bude mať svoje miesto v 
Belehrade, v regióne, kde Euró-
pa spôsobila toľko problémov. 
USA boli vždy za nezávislosť 
Kosova a túto tému tvrdo torpé-
dovali, Európa neprotestovala, 
lebo si myslela, keď Srbi pred-
ložia Kosovu územnú autonó-
miu, všetko sa vyrieši. Albánci 
však trvali na svoje nezávislos-
ti a vyhrali. Európa v dôsled-
ku svojej hlúposti a bojazlivos-
ti prehrala.

JÁN HORÁR

Pošlite protest
Národná rozviedka USA tvrdo pracuje na vytvorení zákona, ktorý 
by dovolil americkej vláde vytvoriť totálnu kontrolu nad používa-
teľmi internetu. Pod kontrolu by spadali nielen obyvatelia Ameri-
ky, ale aj ostatných krajín. Idea totálneho sledovania bola pred-
tým skôr námetom románov a strašnej budúcnosti. Teraz môže 
vstúpiť do života. V rozhovore pre noviny New yorker riaditeľ Ná-
rodnej rozviedky Mike Macconnell povedal, že v súlade s pro-
jektom zákona, ktorý dostal názov „Politika Kyber-bezpečnosti“ 
bude v značnej miere zvýšená kontrola nad „celosvetovou pavu-
činou“. Ako povedal, treba, aby to bolo čím skôr, kým sa nesta-
ne niečo strašné. Ak tento zákon vstúpi do platnosti, tak vláda 
USA môže na zákonnom podklade získať akýkoľvek e-mail, pre-
veriť akékoľvek listy a aj otázky všetkých tých, čo používajú in-
ternet. Podľa odborníkov, ktorí zákon pripravujú, systém Google 
môže byť veľkým pomocníkom pri kyber-sledovačkách. Je verej-
ným tajomstvom, že špeciálne služby USA už dávno využívajú in-
ternetovú sieť a rôznym spôsobom sa zúčastňujú na sledovaní 
používateľov internetu. Takže „Veľký Brat“ Georgea Orwella na-
ozaj existuje a nie je len výmyslom autora. Slovenský syndikát no-
vinárov by takéto základné informácie mal vedieť a už teraz ako 
demokratický spolok proti podobným zákonom by mal protesto-
vať, pretože niesú určite demokratické. Veď vie protestovať proti 
novému slovenskému tlačovému zákonu, ktorý podobné antide-
mokratické prvky naozaj neobsahuje. DUŠAN KONČEK

SúviSLOSti
K evidentným paradoxom in-
tegračných procesov v eu-
rópskom i globálnom kontex-
te patrí niekoľko flagrantných 
skutočností - predovšetkým 
ekonomická, kultúrna a politic-
ká dezintegrácia slovanských 
krajín. 
V atmosfére otvorenej spoloč-
nosti a uprostred informačné-
ho boomu vieme čoraz menej 
sami o sebe a jeden o druhom 
– o najnovších tvorivých pohy-
boch v našich vlastných a naj-
bližších susedných literatú-
rach, spojených historickými 
tradíciami, spoločnými sociál-
nymi skúsenosťami, kultúrnou 
a jazykovou príbuznosťou i po-
dobnosťou mentalít. V centre 
pozornosti nadnárodných i lo-
kálnych médií už takmer dve 
desaťročia rokov stojí kreatív-
na produkcia západnej a naj-
mä zaoceánskej proveniencie, 
ktorá získava monopolné po-
stavenie a vytláča na okraj au-
tochtónne umelecké prejavy.
Poslaním Spolku slovenských 
spisovateľov je optimalizovať 
podmienky vzniku a šírenia 
originálnych hodnôt sloven-
skej literatúry, ako aj obnovo-
vať narušené prirodzené me-
dziliterárne vzťahy – v tomto 
smerovaní patrí kľúčové mies-
to opätovnému nadväzovaniu 
živých česko-slovenských lite-
rárnych súvislostí.
Spolok slovenských spisovate-
ľov úzko spolupracuje s Úniou 
českých spisovateľov, čo sym-
bolizuje aj čestné členstvo nie-
ktorých vrcholných predstavi-
teľov v oboch organizáciách. 
Partnerské združenia literár-
nych tvorcov sa sústreďujú na 
uskutočňovanie konkrétnych 
spoločných literárnych aktivít 
a vydavateľských projektov. Do 
rámca vzájomných kontaktov 
vhodne zapadá i prezentácia 
súčasnej slovenskej poézie a 
prózy na virtuálnych stránkach 
internetového časopisu Dlaň 
(http://www.obrys-kmen.cz/
ADLAN/D17/index.html). Jej 
percepcia je pre českých čita-
teľov dozaista obohacujúcim 
umeleckým zážitkom.

PAVOL JANíK

západ Si zahRáva S OhňOM

Pošta, to bola niekedy taká vážená a dôležitá in-
štitúcia, ako armáda, polícia a železnica. Ešte 
aj dnes, po takmer osemdesiatich rokoch, náj-
deme vo veľkých mestách tzv. poštárske bloky, 
teda domy, ktoré štát staval len pre zamestnan-
cov pošty. Podobné privilégiá mali už len spo-
mínaní vojaci z povolania, policajti a četníci, či 
železničiari. O tieto profesie sa veľmi zaujíma-
li aj výdajachtivé devy. Išlo predsa o najvážnej-
šie profesie v spoločnosti, ktorým sa dostávala 
patričná úcta – a čo bolo azda najdôležitejšie – 
všetci ako štátni zamestnanci mali nielen pravi-
delný príjem, ale aj nárok na slušný dôchodok.
Po rokoch však prišlo obdobie, kedy sme poštárov 
volali spojári a dôležité zamestnanie, dlho považova-
né za výlučne mužské, sa zmenilo na ženské. Tak, 
ako napríklad základné školstvo. Pri všetkej úcte k 
ženám, poštárky, či vlastne už spojárky, nedokázali 

udržať prestíž tohto povolania. Nemožno sa tomu ani 
čudovať: prestížna profesia sa dostala na okraj spolo-
čenského záujmu. Nízke mzdy doručovateliek naprík-
lad spôsobili, že toto povolanie vykonávali ženy so zá-
kladným vzdelaním, teda bez nejakej kvalifikácie.
Roky však prešli a máločo sa zmenilo k lepšiemu, v 
niektorých prípadoch je to ešte horšie, než naprík-
lad pred takými pätnástimi rokmi. Napriek tomu, že 
zo spojárok sa opäť stali poštárky a že máme takú sa-
mostatnú významnú štátnu inštitúciu, ako je Sloven-
ská pošta. Pred tými pätnástimi rokmi ma zástupca 
vedúceho košickej hlavnej pošty často volal k sebe, 
aby som mu pomohol nájsť adresátov rôznych zá-
sielok. Najčastejšie išlo o listy z cudziny, pričom na 
obálke bolo iba napísané meno nejakej inštitúcie, i to 
najčastejšie nepresne – a k tomu ešte v angličtine, 
alebo francúzštine. 

Pokračovanie na 6. strane

Poštárky hazardujú s dôverou
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OdzneLO v paRLaMentnej debate
počas mimoriadného  rokovania v dňoch 21. a 22.  januára 2008
MIKULÁŠ DZURINDA, poslanec SDKÚ-DS
Najsilnejším podnetom na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR 
5. decembra 2007 bolo nepochybne dianie v Slovenskom po-
zemkovom fonde. Myslím, že to dianie bolo najviac známe, pub-
likované, medializované kvôli zámene pozemkov vo Veľkom 
Slavkove. Panie poslankyne, páni poslanci, čas je faktor, ktorý 
pomáha chápať veci a problémy aj v širších súvislostiach. Odke-
dy sme podali návrh na vyslovenie nedôvery predsedovi vlády po 
prvýkrát, pripomínam že to bolo 5. decembra, sa objavili viaceré 
nové pozoruhodné skutočnosti, ktoré s činnosťou Slovenského 
pozemkového fondu významne súvisia. Čas prináša stále nové 
a nové informácie. Preto máme nielen právo, ale najmä povin-
nosť na takéto konanie poukazovať. Aj pýtať sa. A je normálne, 
ak ústavný činiteľ, o to viac predseda vlády na takéto otázky aj 
odpovedá.

ROBERT FIcO, predseda vlády SR
V decembri NR SR takmer ústavnou väčšinou vyslovila dôveru 
vláde pri schvaľovaní rozpočtu a o pár dní na to vyslovila dôve-
ru aj predsedovi vlády SR. Prečo dnes, po niekoľkých týždňoch, 
znovu na začiatku roku 2008 je podaný návrh na odvolanie pred-
sedu vlády?
Dôvod takéhoto postupu z hľadiska politológie je veľmi jednoduchý. 
Možno s tým nesúhlasí opozícia, ale takto to vidíme my. Vláda a vlád-
na koalícia sú za 18 mesiacov pôsobenia vo vláde SR úspešné, určujú 
tému vládne strany, stavajú si výzvy a s plnou energiou sa týmto výzvam 
aj venujú. Samozrejme, že vláda robí aj chyby, no ale kto by v takom 
tempe rozhodnutí a zásadných riešení, ktoré prijímame za posledných 
18 mesiacov nepochybil? 
A znovu zopakujem charakteristiku tých, ktorí dnes podali ná-
vrh na vyslovenie nedôvery niekoľko týždňov po tom, čo Národ-
ná rada dvakrát za sebou úspešne potvrdila vládu vo svojej fun-
kcii. V skupine ľudí, ktorá dnes podáva tento návrh sedia ľudia z 
politických strán, ktoré 

OSEM ROKOV RIADILI SLOVENSKO
bez toho, aby niektorá z nich vyhrala voľby. To je prvá charakte-
ristika ľudí, ktorí podávajú návrh proti úspešnej vláde. Sú to ľudia 
z politických strán, ktoré verejnosť vo voľbách v roku 2006 prá-
vom poslala do opozície, pretože zlyhali aj morálne, aj sociálne.
My sme kupovali poslancov Národnej rady, alebo vy ste kupovali po-
slancov Národnej rady? My sme kupovali pána Džupu, pána Kolesá-
ra v čase, keď bolo evidentné, že už neexistuje parlamentná väčšina, 
tak sa používali akékoľvek metódy na to, len aby sa moc udržala? Uro-
bili ste zo Slovenska krajinu, kde z hospodárskeho rastu začala profi-
tovať iba úzka skupina ľudí, kde reformy boli jednoznačne iba na pros-
pech najmajetnejších. 
Pán poslanec Mikloš pred chvíľkou vystúpil s faktickou poznám-
kou a povedal, že my len profitujeme z nejakých reforiem, kto-
ré sme inak nazvali správne ako antisociálne opatrenia a máme 
z čoho rozdávať. Pán poslanec, v Českej republike také nezmys-
ly zatiaľ ešte neporobili, aké ste porobili vy za osem rokov vlád-
nutia a majú taký istý hospodársky rast, majú také isté hospo-
dárske výsledky, ako Slovenská republika. Nie reformy určujú, či 
je hospodársky rast, ale je to vôľa ľudí pracovať tvrdo za nízke 
mzdy. Toto je úspech Slovenska, že na Slovensku je obrovský po-
čet ľudí, ktorí dokáže pomerne pri vysokej produktivite práce po-
dávať veľké výkony za mzdy, ktoré patria medzi najnižšie v celej 
Európskej únii. V tomto je základ hospodárskeho úspechu Slo-
venskej republiky. 
A títo ľudia, ktorí podávajú dnes návrh na vyslovenie nedôvery predse-
dovi vlády Slovenskej republiky, dnes sedia v opozícii a tvária sa že, my 
sme tie morálne autority, ktoré nemajú žiadnu históriu, my sme nič ne-
urobili, my sme svätí za dedinou, my tu môžeme povedať na novú vlá-
du čo chceme, pretože u nás neexistuje žiadna história. Tak si ešte o 
tej histórii možno budeme aj chvíľku rozdávať. A naviac ešte musia če-
liť aj faktu, že vláde a 

VLÁDNEJ KOALícII SA DARí, 
čo pravdepodobne ich vzrušuje najviac a preto prichádzajú aj s takými-
to návrhmi. V poslednom období sa, vážené dámy a páni, nahromadi-
lo niekoľko mimoriadne dôležitých udalostí, ktoré ešte viac deklasujú 
týchto pánov, ktorí podali návrh na odvolanie a doslova knokautujú túto 
skupinu politikou v kúte politického ringu. A po tom robia až tak neuve-
riteľné gestá, že niektorí z nich verejne vyhlasujú, že treba k dôvodom 
na odvolanie predsedu vlády pripísať aj jeho výrok na adresu Jura Jáno-
šíka. Veď to už je niečo, nad čím by ste sa mali vážne zamyslieť, preto-
že Pán Boh ochraňuj národ, ktorý si svoje symboly začína takýmto spô-
sobom likvidovať. Jednoducho ste v kúte, ste demoralizovaní a nemáte 
inú alternatívu, len tú, ktorú nám ukazujete za posledných sedem, ale-
bo osem týždňov v Národnej rade Slovenskej republiky. Nemáte žiad-
nu alternatívu a aby ste zahmlili dobré správy, ktoré o Slovensku určite 
idú, organizujete mediálne poľovačky, organizujete mimoriadne schô-
dze, raz je to na odvolanie predsedu parlamentu, potom je to dvakrát 
na predsedu vlády a bohvie čo príde zajtra, možno pozajtra. Nepochy-
bujem o tom, že v krátkom čase pôjde pomerne veľa návrhov na jed-
notlivých ministrov vlády Slovenskej republiky, lebo nemáte čo iné mo-
mentálne ponúknuť. Ide o priehľadnú taktiku urobiť všetko pre to, aby 
dobré výsledky vládnutia nemali v žiadnom prípade priestor. Aby sa rad-
šej viedli diskusie o 800 metroch štvorcových môjho vinohradu. Aj k 

tomu sa samozrejme vrátim, alebo o tom, či predseda parlamentu po-
stupoval správne pri predkladaní zmätočne schváleného zákona. Vláda 
Slovenskej republiky takúto zákernú politiku odmieta a nikdy sa nezníži-
me na jej úroveň. Prišli sme sem, budeme tu pokojne sedieť, budeme 
odpovedať na vaše otázky, budeme jednoducho viesť štandardný vlád-
no-opozičný súboj, ale neznížime sa na metódy, ktoré používate proti 
vláde. Toto sme my v opozícií nikde.
Aké to boli teda udalosti v poslednom období, ktoré tak znervóz-
nili pánov a dámy, ktorí podpísali tento návrh na vyslovenie nedô-
very? Prvá udalosť, ktorá ich mimoriadne znervóznila bolo to, ako 
vládna koalícia zvládla kauzu Slovenského pozemkového fondu. 
Áno, pripustili sme, že v Slovenskom pozemkovom fonde sa sta-
la chyba. Ja si nepamätám na veľa príkladov z politiky na Sloven-
sku a som v nej od roku 1992, kedy si vládna koalícia pripustila 
chybu, že sa niečo stalo a je s tým treba niečo robiť. A nepamä-
tám sa v histórii slovenského politického systému ani na to, kedy 
by sa vládna koalícia tak do dôsledkov a s takým rizikom pre svo-
ju vlastnú existenciu, keď disponuje veľkou podporou verejnos-
ti, rozhodla riešiť konkrétne kauzu. Myslím si, že ste len slepo zá-
videli kroky, ktoré vláda Slovenskej republiky postupne prijímala 
a prijíma.
Predovšetkým najpodstatnejšia vec je, že bola vyvodená politická zod-
povednosť voči konkrétnemu ministrovi. Z funkcie námestníka bol odvo-
laný človek, u ktorého bolo podozrenie, že spôsobil najväčšie problémy 
na Slovenskom pozemkovom fonde. Dali sme všetky návrhy na zápis 
pozemkov do katastra na Generálnu prokuratúru, ktorá konala a niekto-
ré veci boli kompletne zastavené. Prijali sme uznesenie a 

ZASTAVILI SME AKéKOĽVEK PREVODy POZEMKOV, 
ktoré sa týkajú reštitúcií a naviac padla celá správna a dozorná rada. Na 
Slovenskom pozemkovom fonde zostali iba štatutárni zástupcovia kvôli 
chodu inštitúcii, ale nemôžu robiť, pretože je tu uznesenie vlády Sloven-
skej republiky, ktoré zakazuje nakladanie s pozemkami pri reštitúciách 
a čaká sa na kompletnú rekonštrukciu tohto orgánu. Za vášho osem-
ročného vládnutia, kedy ste takto ďaleko zašli pri vyvodzovaní zodpo-
vednosti pri konkrétnej kauze? Takýto prípad jednoducho neexistuje. 
A toto vás znervózňuje, toto spôsobuje, že robíte takéto kŕčovité reak-
cie, akých sme dnes svedkami. Áno, bol to minister pôdohospodárstva, 
voči ktorému bola vyvodené zodpovednosť za to, že od januára 2007, 
kedy vláda Slovenskej republiky menovala členov dozornej a správnej 
rady, mu trvalo až do mája, kedy týchto ľudí ustanovil do funkcie. Naviac 
treba dodať aj to, že generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fon-
du pán Šebek sa stal riaditeľ až v máji, teda po podpisoch kontroverz-
ných zmlúv z 10. apríla 2007. Ďalšia otázka sa týkala konfliktu záujmov. 
Ja sa ale s vami nehádam, samozrejme že by to bol konflikt záujmov, 
keby ľudia, ktorí sedia v Slovenskom pozemkovom fonde rozhodovali o 
prenájme pozemkov, ktoré dnes užívajú, alebo nebodaj by rozhodova-
li o predaji týchto pozemkov sebe sami. V takomto prípade by nastúpil 
konflikt záujmu a títo ľudia by sa takýchto rozhodnutí nemohli zúčastniť. 
Ale, a to ste nepovedali, žiadny takýto návrh nie je podaný, to zname-
ná, nikto sa nechystá predávať pôdu súčasným nájomcom. Takáto situ-
ácia dnes neexistuje. A nepovedali ste ani to, že pán Šebek, ako gene-
rálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu získal tieto pozemky do 
prenájmu v čase, keď ani len nesníval o tom, že niekedy bude na Slo-
venskom pozemkovom fonde. Ak by dnes mala byť nejaká mimoriadna 
schôdza, tak napríklad o tom, aké dôsledky vyvodila predchádzajúca 
vláda z takých škandálov, ako telefonáty medzi podnikateľmi, blízkymi 
tej súčasnej najväčšej opozičnej strane a 

POKLADNíKOM SDKÚ PALAcKOM
k účtom v švajčiarskej banke. Možno o privatizácii strategických pod-
nikov a o ďalších a ďalších veciach. Ďalšou udalosťou, ktorá mimoriad-
ne znervóznila opozíciu, bol nepochybne Schengen. Schengen preto, 
pretože ak by dnes mala byť nejaká mimoriadna schôdza, tak by mala 
byť mimoriadna schôdza o tom, v akom stave nám predchádzajúca vlá-
da odovzdala pripravenosť štátu na vstup do Schengenu. Hodnotiaca 
správa zo septembra 2006 jednoznačne hovorí, že Slovenská republi-
ka je absolútne nepripravená a neplní žiadne kritéria. V roku 2007 Slo-
vensko bolo jednou z najlepšie pripravených krajín a vstúpili sme s hr-
dosťou do Schengenského priestoru.
Toto vás znervózňuje, že vy ste neurobili nič, ale sedíte a tvárite 
sa, vy sme morálne autority, vy máme právo na všetko na svete, 
pretože my sme nič v živote neurobili. Schengen je typický prík-
ladom toho, že ste mohli znervóznieť pri tomto úspechu súčas-
nej vlády. Toto je politika, vážení páni, toto je výkon, ktorému tre-
ba postaviť alternatívu, a nie alternatívu, že budem zvolávať na 
ulice ľudí, vyvolávať nepokoje, alebo že budem zvolávať mimo-
riadne schôdze Národnej rady. Tretia udalosť, ktorá mimoriadne 
znervózňuje pánov, ktorí podpísali tento návrh, je vysoká pravde-
podobnosť, že Slovensko stojí pred historickým úspechom a to je 
úspech zavedenia eura. Nuž teda, páni a dámy, ak tvrdíte že ste 
za eurom, podpíšte spoločenskú deklaráciu, ktorú podpíšu všet-
ci sociálni partneri, kde sa zaviažu, že budú robiť všetko nevy-
hnutné preto, aby euro bolo na Slovensku zavedené k 1. januáru 
2009 a prestaňte s médiami plašiť verejnosť, aká to bude kata-
strofa. To je klasická politika ktorú robíte, a dovoľte mi ju vysvetliť. Keby 
sa stalo, že v máji, kedy Európska komisia, Európska centrálna banka 
povedia, že Slovensko nesplnilo kritéria Maastrichtu, tak po nás vykri-
kujete - zmarili ste historickú šancu Slovenskej republiky, pokazili ste 
všetko, čo sme my ťažko osem rokov pripravovali. Dnes potichu vidíte, 
že držíme deficit, držíme infláciu napriek tomu, že sme vláda, ktorá má 

silný sociálny program. Tak potichu, tak podprahovo púšťate informá-
cie, veď nebojte sa, také zdraženie príde, veď im to tí ľudia vyžerú, keď 
potom príde euro. Čiže hráte situáciu nie win, win, ale stratiť, stratiť. Že 
je úplne jedno, aké rozhodnutie padne, či bude euro zavedené, alebo 
nebude, sa tešíme z toho, že bude tak či tak pre súčasnú vládu Sloven-
skej republiky zle. Ale ste sa prerátali. 

VEĽMI STE SA PRERÁTALI, 
pretože my sme dostatočne už skúsení na to, aby sme sa s týmito situ-
áciami vedeli vyrovnať. Nervózni ste z toho, vážené dámy a páni, že na 
jednej strane plníme prísne kritériá Maastrichtu a na druhej strane robí-
me aj pre ľudí to, čo nám prísne Maastrichtské kritériá umožňujú. Pla-
tíme za vás všetky škody, ktoré ste napáchali na invalidoch. Pani Radi-
čová, pán Kaník, ste tak prehodnotili invalidné dôchodky, že niekoľko 
desať tisíc invalidov buď prišlo úplne o invalidné dôchodky, alebo im 
boli znížené. Ústavný súd povedal, že je to protiústavné a my tým-
to ľuďom vraciame peniaze nielen do budúcnosti, ale my im vra-
ciame spätne, aby neprišli ani o korunu, čo ste vy im protiústav-
ne zobrali. Kúpeľná liečba, rozširujeme možnosť zúčastňovať sa 
na kúpeľnej, toto sú všetko rozhodnutia, ktoré robíme v rámci ob-
medzených možností ktoré máme. Kedy ste pracovali s takým 
nízkym deficitom, ako pracujeme my? Povedzte mi, kedy ste mali 
nastavený deficit na 2,3 % a z toho ešte 1,2 % predstavuje defi-
cit fondov, ktoré momentálne kŕmime z peňazí a vytvárame dieru 
v Sociálnej poisťovni?
Toto je politika, k tomuto postavte alternatívu a nie formou mimoriadnej 
schôdze NR SR. Ak by teda dnes mala byť nejaká mimoriadna schôdza, 
vážené dámy a páni, tak by určite mala byť o protiústavnom postupe bý-
valých ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny, najmä v súvislosti s in-
validnými dôchodkami. Ale myslím si, že dnes sa nachádzame niekde 
inde a chceme poukázať, prečo sa podávajú tieto návrhy v čase, keď 
sa vláde darí a prináša veľmi zaujímavé projekty. Energie, nuž so záuj-
mom som si vypočul informáciu, že vraj nám rastú ceny energií. Druhý 
rok, ak si zoberieme cenu plynu: 

cENA PLyNU NEJDE HORE
a my sme nepredávali Slovenský plynárenský priemysel. My dnes musí-
me rokovať so súkromnými vlastníkmi o každú jednu korunu a som pre-
svedčený, že aj vďaka tlaku, ktorý vytvára vláda Slovenskej republiky 
voči monopolom, držíme ceny plynu na udržateľnej úrovni. Keby sme to 
nerobili a pristúpili by sme na návrhy, ktoré prichádzajú zo súkromného 
prostredia, tak dnes ide cena plynu 10 až 15 % hore. Ale ustáli sme 
to. Elektrina? O koľko išla elektrina hore v porovnaní s inými kra-
jinami? Takže o čom rozprávate prosím vás, o akom zdražovaní 
vo vzťahu k verejnosti a k ľuďom? Toto sú výsledky, ktoré ste vy 
nikdy nemali. Vy ste jednoducho počkali trpezlivo na návrh, kto-
rý došiel zo súkromného sektora a nechali ste ho schváliť v Úra-
de pre reguláciu sieťových odvetví a viacej ste sa o nič nestarali. 
Vám to bolo úplne jedno a umyli ste si ruky ako pontskí piláti. Tak-
to sa ale sociálna politika nerobí. Ak máme ľudí, ktorí majú nízke 
príjmy, ak máme ľudí, ktorí platia podstatnú časť svojich príjmov 
za energie, je zodpovednosťou vlády Slovenskej republiky týmto 
ľuďom sa aj venovať. Od roku 2006 ako sme nastúpili do vlády sme 
ani raz nezvyšovali ceny diaľničných známok. Pozrime sa, ako išli diaľ-
ničné známky hore za vášho vládnutia. Každý rok ste s tým niečo robi-
li, len aby ste napĺňali kasu. Veľmi jednoduché je napĺňať kasu tak, že 
sa zdvíhajú ceny a sa berú peniaze od ľudí. My to nerobíme. A neurobí-
me to a povedal som to, že to neurobíme, dovtedy to neurobíme, pokiaľ 
nebudú postavené diaľnice. Nie je korektné vyberať od ľudí peniaze v 
čase, keď nie je diaľničná sieť dokončená. Potom pristúpime samozrej-
me k vyberaniu diaľničných poplatkov. Bude elektronické mýto. Ale po-
kiaľ nebudú diaľnice, neprichádza do úvahy akékoľvek zvyšovanie diaľ-
ničných poplatkov. Ak by teda mala byť nejaká mimoriadna schôdza, 
vážené dámy a páni, tak určite a ja použijem ten výraz, o energetickej 
vlastizrade, ktorú ste spáchali. Páni, pozrite sa, ako ste odovzdali Gab-
číkovo, ako ste odovzdali Gabčíkovo súkromnému talianskemu investo-
rovi zadarmo, absolútne zadarmo. A k tejto téme sa ešte určite vrátime, 
pretože pán Mikloš, vidím že sa už červenáte, to znamená že triafame. 
V danej situácii vám hovorím, že ste 

ODOVZDALI ZADARMO GABČíKOVO 
talianskej spoločnosti Enel, ktorá na tom získava miliardové sumy. Jed-
noducho, to sú fakty, ktoré vyplývajú zo zmlúv, ktoré sú kedykoľvek k 
dispozícii. Ďalšia udalosť, ktorá znervózňuje pánov a dámy, ktorí 
dnes predložili tento návrh na vyslovenie nedôvery, je obrovský 
projekt s diaľnicami. Nech nám teda porozpráva bývalý pán minis-
ter dopravy, koľko to kilometrov odovzdávali ročne na Slovensku z 
hľadiska diaľnic a najmä nech nám porozpráva o tom, v akom sta-
ve nám odovzdali pripravenosť tých úsekov, ktoré treba postaviť, 
že kde bolo čo vyvlastnené, ako bolo čo pripravené a zrazu zistí-
me, že okrem informácií, že k niektorým zmluvám bolo 52 až 56 
dodatkov, a že z 800 miliónov korún zrazu bola výsledná cena 2,3 
miliardy korún, nič špeciálne sme v oblasti diaľnic nevideli. Ideme 
odvážne do projektu PPP projektu, veľmi dobre viete akého pro-
jektu, no a prečo ste ho neurobili? Vy sa vždycky hlásite k niečo-
mu, čo ste neurobili. Ste to mali urobiť. My to robíme. Je to vážny 
projekt a verím, že sa nám podarí podstatnú časť diaľničnej sie-
te dokončiť do roku 2010. Toto je politika, vážené dámy a páni, a 
nie mimoriadna schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, ale-
bo nejaké mediálne poľovačky na jednotlivých členov vlády Slo-
venskej republiky.   Pokračovanie na 6. strane
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Dokončenie z 5. strany
Určite vás znervózňuje aj to, že vláda Slovenskej republiky má odvahu 
robiť kroky, ktoré vracajú občanom Slovenskej republiky vieru, že sme 
krajina, ktorá je suverénna a ktorá má schopnosť prijímať samostatné 
rozhodnutia. Vy ste niekedy zabojovali za emisné limity? Mali ste odva-
hu zažalovať Európsku komisiu, keď bol podobný prípad? Neurobili ste 
to nikdy. My sme zažalovali Európsku komisiu a na základe tejto žalo-
by nám bola zvýšená kvóta pre Slovenskú republiku a mohli sme uspo-
kojiť ďalšie potreby.
My sme vrátili hrdosť ľuďom na Slovensku aj tým, že sme stiah-
li vojakov z Iraku. Na takéto rozhodnutie by ste vy v živote nema-
li odvahu. Nakoniec, ja som nemal a ani nemám v kancelárii ako 
predseda vlády Slovenskej republiky fotografie amerického prezi-
denta. Ja tam mám fotografiu slovenského prezidenta, ktorý tam 
doteraz nevisel. A už ani nehovorím o tom, že ja som neposta-
vil za 200-tisíc korún atrapu krbu pre amerického prezidenta len 
preto, aby som sa ukázal aký som veľký priateľ v tejto súvislosti. 
Vraciame hrdosť, vraciame hrdosť ľuďom a z tohto ste vy, vážené 
dámy a páni, veľmi nervózni.  
Samozrejme, že robíme chyby, veď kto nerobí chyby? Pokúšame sa na 
tieto chyby aj reagovať. Áno, je chyba, ak sa objavili tie 

NEZMySLy OHĽADNE TENDROV
v rezorte ministerstva obrany a budú padať hlavy. Pretože nie je možné, 
ak minister oficiálne schváli, že objem peňazí na nejakú činnosť je 120 
miliónov korún a nejaký úradník a zisťujeme jeho motívy, vyhlási tender 
na 1,6 miliardy korún. Ako to je možné, keď oficiálne je schválený ob-
jem 120 alebo 130 miliónov a úradník si dovolí ísť na sumu, ktorá prevy-
šuje 10 alebo 12-násobne takúto sumu? Budeme prijímať rozhodnutia, 
lebo priznávame, stávajú sa v takejto situácii aj chyby. Toto všetko, váže-
né dámy a páni, opozíciu deklasuje a preto nemá iné riešenie ako orga-
nizovať deštruktívne kroky. Nemá iné riešenie ako osobne útočiť na jed-
notlivých členov vlády. Opozícia dnes nepredstavuje žiadnu alternatívu 
a ja dnes naozaj nevidím žiadne dôvody, pre ktoré by som sa vám všet-
kým nemohol priamo pozerať do očí. S úplnou statočnosťou a hrdos-
ťou ako aj moji kolegovia, sa vám budeme pozerať do očí, lebo 
sme neurobili nič také, za čo by sme sa mali hanbiť a ak sme uro-
bili chybu, tak sme z nej vyvodzovali zodpovednosť. Určite ešte 
prídu nejaké chyby, ale veľmi nám záleží na tom, aby sa z takých-
to chýb aj zodpovednosť vyvodila. 
Rád by som teraz veľmi stručne reagoval na veci, ktoré sa neustále 
opakujú v súvislosti s mojou osobou a môžem zopakovať len fak-
ty, ktoré sú všeobecne známe. Byt mojej mamy. Dvojizbový byt kú-
pený v čase, keď som bol v opozícii. Moja mama ho kupovala od 
spoločnosti Ikores, byt stál 2,9 milióna korún. Mama je vlastníčka 
tohto bytu a prispel som na tento byt aj s bratom nejakou sumou. 
Prosím vás, čo je toto za kauzu? Za to, že to kúpila od firmy Ikores? 
To je kauza? Dobre. Ak sa budeme baviť o firme Ikores, dovoľte mi 
dve, tri informácie. Moja mama kupovala byt v čase, keď ja som 
bol v opozícii. Nemal som žiadnym spôsobom možnosť ovplyvňo-
vať kohokoľvek a čokoľvek, tak mi teda dovoľte, v čase keď moja 
mama kupovala byt od firmy Ikores, bývalá vláda len v rezorte ob-
rany dala firme Ikores zákazku za 1,2 miliardy slovenských korún. 
V čase, keď moja mama kupovala byt od Ikoresu, ja som bol v opozícii, 
SDKÚ pretože tá kontrolovala aj rezort dopravy, dala Ikoresu v doprave 
1,6 miliardy slovenských korún. Čiže dohromady, ak to dobre zrátam, 
sme niekde na úrovni 2,8 miliardy korún zákazky pre firmu Ikores. Ale ja 
som zlý a ja mám byť odvolaný preto, že moja mama si kúpila byt od Ikore-
su a vy ste dali 2,8 miliardy zákazky tejto spoločnosti. To snáď nemyslíte 
vážne. To sa mi zdá byť prehnané, že vôbec príde na pretras, na pôdu NR 

SR byt rodinného príslušníka. To je úplne smiešne. Máme sa pozrieť na 
ByT PÁNA MIROSLAVA DZURINDU?

Aj ten postavila firma Ikores. Luxusný, nádherný byt. Máme sa pozrieť na 
ten presklený výťah, ktorý ide špeciálne hore k tým bytom? Vraj sociál-
ny program slovenských železníc. Tento byt, o ktorom hovorím, bol bu-
dovaný v čase, keď pán Miroslav Dzurinda bol vysoký funkcionár na že-
lezniciach a jeho brat bol predseda vlády Slovenskej republiky. A dostali 
2,8 miliardy korún zákazky z konkrétnych firiem. 
Druhý podobný prípad, ktorý je už naozaj až absurdný, je otáz-
ka mojej vinice, 800 metrov štvorcových. 40 krát 20 metrov, aby 
som bol teda presný. 352 koreňov. Pokiaľ ide o tento pozemok, 
800 metrov štvorcových, kúpil som ho ako opozičný poslanec. 
Samozrejme, hneď bola zorganizovaná tlačová konferencia a na 
tlačovej konferencii jeden z predkladateľov návrhu na moje odvo-
lanie povedal: „To je presne ten istý prípad ako tí lupiči v Slávko-
ve, to je presne ten istý prípad, som zvedavý, ako pán Fico pome-
nuje tento prípad kúpy 800 metrov štvorcových, lebo to je presne 
to isté čo tí lupiči urobili vo Veľkom Slavkove.“ Nuž, ale trošku roz-
diely. Ja som kúpil 800 metrov štvorcových od pani, ktorá mala 
tento pozemok 6 rokov na liste vlastníctva a nikdy nebola žiad-
nym reštituentom, ale v prípade Veľkého Slavkova sa kupova-
lo priamo od reštituentov a kupovalo sa viac ako milión metrov 
štvorcových. Tak trošku rátajme, prosím vás, a majme úctu k týmto 
údajom, pretože je to potom naozaj také smiešne. A pokiaľ ide o cenu, 
vieme predložiť znaleckými posudkami, že hneď vedľa toho obrovského 
pozemku 40 krát 20 metrov, ktorý mám, sú aj ďalšie pozemky, dokon-
ca väčšie, ktoré boli predávané ešte za nižšie sumy, ako som to kupo-
val aj ja. Tak mne niekto vyčíta, že si kúpim 800 metrov štvorcových po-
zemku v Bratislave od súkromnej osoby. Ale tu máme zrazu jeden taký 
krásny list: Ing. Mikuláš Dzurinda, žiada náhradný pozemok v blízkos-
ti mesta Spišská Nová Ves, alebo mesta Bratislava. Nuž prečo nie, sa-
mozrejme, aj to je riešenie. 
Na záver myslím, že som odpovedal na všetky otázky, ktoré postavil 
predkladateľ. Teraz sa chcem vyjadriť k závažnému obvineniu, ktoré tu 
zaznelo z úst predkladateľov a to, že útočíme proti slobode médií a úto-
číme proti súkromnému sektoru. Áno, v tom je podstatný rozdiel medzi 
nami, vážené dámy a páni z pravice, že 

REŠPEKTUJEME ĽUDí PRÁcE.
Vy chcete ochraňovať investorov, súkromný kapitál, je to legitímne a nik-
to vám to neberie. Ale ako to je s tou slobodou médií na Slovensku a 
prečo má vláda SR takéto výhrady k médiám? Dovoľte mi, sústredím sa 
iba na dve veci. Prvá vec sa stala dnes. Okresné riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Bratislave začalo trestné stíhanie pre prečin neoprávneného 
nakladania s osobnými údajmi v súvislosti s vyjadreniami konkrétne po-
slankyne Národnej rady Slovenskej republiky za Smer. Trestné stíhanie 
vo veci. Titulok? Začalo sa trestné stíhanie poslankyne Smeru. Gratu-
lujem páni z denníka SME. Ako obyčajne, ste ukázali v čom je problém 
slovenských médií. KLAMSTVÁ, PODVODy, FALŠOVANIE. ŽIADNA 
POSLANKyňA SMERU NIE JE OBVINENÁ Z TRESTNéHO ČINU. 
TOTO JE TyPIcKÝ PRíKLAD. A takýchto príkladov, takýchto príkladov 
sú tu stovky. Sú na každodennom poriadku. Čo s nami robili médiá, keď 
sme povedali, že máme právo používať výraz „Starí Slováci“. Ponachá-
dzali všelijakých historikov a popísali na nás, že to sme úplní idioti, keď 
sme použili výraz „Starí Slováci“. Ale potom sa stretlo 33 renomovaných 
archeológov, historikov, ktorí napísali otvorený list a potvrdili, že použí-
vanie výrazu „Starí Slováci“ je plne v súlade aj s históriou aj potrebami 
súčasnosti. Ani jedno médium to neuverejnilo. Toto je typický spôsob 
pre ktorý kritizujeme médiá. My nemáme problém s tým, že nás médiá 
kritizujú. Ak sú pravicové médiá a kritizujú nás sprava, prosím, je to ich 

právo. Ak by tu boli extrémne ľavicové médiá a by nás kritizovali z pozí-
cie extrémnej ľavice, nech sa páči. Nám prekáža, že namiesto legitím-
nej kritiky sú to klamstvá, podvody, falšovanie informácií. Sloboda nie je 
absolútna a tak ako majú médiá 

PRÁVO KONTROLOVAŤ VLÁDU SLOVENSKEJ REPUBLIKy,
my máme právo hovoriť o tom, že zneužívajú svoje postavenie a píšu ne-
zmysly na adresu vlády Slovenskej republiky. A to máme byť ticho? To 
máme trpieť to, že niekto si na našu adresu vymýšľa? A budeme stále 
opakovať dookola, že by mali mať novinári nejaké profesionálne mini-
mum. Mali by ho mať. Ja nehovorím o vzdelaní, ale nech si novinárska 
obec zorganizuje vnútorný život a nech si nájde spôsob, ako zabezpečí 
aspoň elementárne vzdelanie ľudí, ktorí chcú robiť novinárov. Keď musí 
mať kominár odborné skúšky, nech aj novinár na Slovensku má 
aspoň 5 mesačný kurz, kde ho naučia, čo to je sloboda prejavu, 
čo to je tlačový zákon, ako sa píšu elementárne veci a čo je re-
špektovanie prezumpcie neviny, ako je tento typický príklad. Tak-
že pán poslanec, v tomto je problém a nie v slobode médií. Médiá 
môžu písať, čo len chcú na našu adresu, my sme si už na to zvykli, 
len nech neklamú. Kritizovať nás môžu koľko chcú. Tlačový zákon 
nebudem komentovať, vyjadrí sa k nemu, predpokladám v disku-
sii, ešte pán minister kultúry.
A posledná vec je, že sme si našli nepriateľa v podobe súkromného 
sektoru. Rozdiel tu je, ja som ho predsa naznačil. Veď sa nám štandar-
dizuje slovenská politická scéna. Na jednej strane máme silné stredoľa-
vé hnutie a na druhej strane sa nám formuje stredopravá politická scé-
na. Ale veď ako sa chceme odlišovať? Odlišovať sa budeme tým, že 
každý bude obhajovať určité záujmy. Len tak môže volič povedať, čo je 
pre neho atraktívne a čo pre neho atraktívne nie je. Ak narážame na sú-
kromné zdravotné poisťovne, nečudujte sa, že budeme používať tvrdý 
slovník. Mňa by veľmi zaujímalo, páni z opozície, ako sa Penta dostala 
k tým podielom v zdravotných poisťovniach. A pozrieme sa na to. Veľmi 
ma bude zaujímať za koľko to získali, kto im to predával, ako to zveľaďo-
vali, keď bez problémov dajú na vládu Slovenskej republiky list, že pýta-
jú len tak z brucha 15 miliárd korún. Kde to vyrátali? Ide o peniaze, kto-
ré si chceli evidentne odtrhnúť z peňazí, ktoré im ľudia povinne musia 
posielať ako zdravotné poistenie. Toto chcete podporovať? Ľudia posie-
lajú každý mesiac pár korún na zdravotné poistenie a vy chcete, aby sú-
kromná zdravotná poisťovňa si z toho zobrala kus a povedala, že toto je 
môj zisk? Aký zisk? 

MAJÚ 3,5% SPRÁVNy FOND.
Nech si hospodária s 3,5% správnym fondom a keď chcú podni-
kať, nech si zoberú úvery, alebo svoje vlastné peniaze, nech si 
postavia vlastné nemocnice, lekárne, liečebné kúpele, je mi to 
úplne jedno. Tam nech robia zisk, ale nebudú robiť zisk z verej-
ných zdrojov. Verejné zdroje sa musia vrátiť naspäť do zdravot-
níctva. 
Vážené dámy a páni, poďte s nami súperiť, ale nie takto ako to ro-
bíte. Postavte nám alternatívu. My sme za posledný rok a pol vyt-
vorili finančné zdroje na 200 multifunkčných športovísk. Koľko 
takýchto ihrísk ste postavili vy? Akým spôsobom ste pristupovali 
k podpore mládeže? Ak by ste sem prišli a povedali by ste, máme 
takýto projekt a my by sme to robili takto, môžeme sa o tom ba-
viť. Poďme súťažiť o konkrétne veci. Kto to urobí lepšie. Nech si 
môže vybrať volič v roku 2010 podľa toho, čí projekt, práca, kon-
krétny výsledok je pre neho dôveryhodnejší, alebo nie je dôvery-
hodnejší. Ak si ale bude volič vyberať medzi tým, čo robí táto vlád-
na koalícia, a tou katastrofou, ktorú predvádzate vy, bude mať v 
roku 2010 veľmi ľahké riešenie.

Zo záznamu z rokovania nr Sr vybral (jk)

OdzneLO v paRLaMentnej debate
počas mimoriadného  rokovania v dňoch 21. a 22.  januára 2008

Dokončenie zo 4. strany
S pomocou slovníkov, vlastnej intuície i znalosťou 
prostredia sa nám podarilo 99% týchto zásielok do-
ručiť. V prípade, že išlo „iba“ o neúplnú adresu, tak 
spomínaný zástupca vedúceho hlavnej košickej po-
šty Bartolomej Labanský prišiel medzi doručovateľ-
ky s listami v ruke a zvolal: „Ktorá z vás má vo svo-
jom obvode pána Milana Štiavnického?“ Vždy sa 
našla niektorá z nich, ktorá poznala toho, alebo tú, 
o ktorom, či ktorej okrem mena nebolo na obálke 
už nič viac, len napísané miesto doručenia – Ko-
šice.
Prečo tak nostalgicky spomínam na staré dob-
ré poštárske, ale aj spojárske časy? Lebo nie 
tak dávno som do jednej východoslovenskej 
dediny, ktorá nemá ani mená ulíc, poslal dô-
ležitý list. Adresátkou bola jej dlhoročná a zná-
ma obyvateľka obce. Akurát som nepoznal čís-
lo domu, v ktorom býva, ale z toho som si hlavu 
určite nelámal. Veď ju tam predsa každý po-
zná – uvažoval som. Veľmi som sa však mýlil. 
Po niekoľkých dňoch sa mi vrátila zásielka s 
označením „Adresát neznámy.“ Akosi som to 
nevedel pochopiť, ale na Regionálnom pošto-
vom centre v Prešove ma ubezpečili, že teraj-
šia, naša moderná Slovenská pošta vôbec nie 

je povinná „hľadať“ adresáta s neúplnou adre-
sou, i keby to bolo v obci, ktorá má menej ako 
sto obyvateľov a kde je samozrejmé, že každý 
každého pozná.
Nuž, ešte jeden kritický postreh na adresu Sloven-
skej pošty. Je síce chvályhodné, že Slovenská poš-
ta využíva časť platobného dokladu SIPO na pre-
nájom, teda na umiestnenie reklamy. Nedávno ma 
nemilo prekvapila takáto zloženka s reklamou na 
jednu súkromnú finančnú spoločnosť, ktorá sa za-
oberá požičiavaním peňazí. Veľmi rýchlo, bez ru-
čiteľov a požadovanú sumu vám doručia domov v 
priebehu niekoľkých hodín. Ibaže za nekresťanské 
úroky a stačí, pokiaľ klient, ktorý napríklad za pô-
žičku 100 000 korún musí ručiť svojím bytom, pri 
omeškaní s platbou dvoch splátok o svoju strechu 
na hlavou príde veľmi rýchlo. Aj v priebehu jed-
nej hodiny. Nie náhodou sa takýmito pôžička-
mi začal zaoberať sám minister spravodlivosti 
SR Štefan Harabin a symbolicky povedané – 
poriadne sa im pozrieť na zúbky. Tak, či onak, 
Slovenskú poštu rozhodne nectí robiť rekla-
mu tým, ktorí si veľmi dobre žijú len preto, lebo 
niekto sa dostal do finančných ťažkostí. Pritom 
od nich zinkasujú až 200% úroky ...

VLADIMíR MEZENcEV

Poštárky hazardujú s dôverou
December minulého roka by sa 
mohol nazvať aj mesiacom na-
štartovania mimoriadnej ideo-
logickej aktivity tých štruktúr, 
ktoré takúto aktivitu robia. Tie-
to štruktúry majú v našich pod-
mienkach len jednu farbu - tento 
problém však ponecháme mimo 
rámca tohto článku. Naprík-
lad Ústav pamäti národa podal 
prvé trestné oznámenia v súvis-
losti so „zločinmi komunizmu“ – 
či presnejšie, v súvislosti s pro-
pagáciou tohto pojmu. Išlo, ako 
uviedol jeho riaditeľ, o prípady 
„zločinov proti ľudskosti“: prípa-
dy týrania a smrti pri výsluchu 
a nevysvetlená vražda osoby, 
ktorú mali predtým lanáriť pre 
spoluprácu s tajnou službou. 
Je jasné že morálne i z právne-
ho hľadiska sú takéto činy zlo-
činmi. Nie je len jasné, či chcel 
ÚPN týmito prípadmi poukázať 
na deklarovanú „neľudskosť“ bý-
valého režimu, alebo ho vykres-
liť – v porovnaní s inými, a to aj 

západnými režimami danej epo-
chy – ako pomerne mierny.

ODcHÝLKA, KTORÁ  
O VŠELIČOM VyPOVEDÁ.
Ústav pre výskum verejnej mienky 
pri ŠÚ SR, tak ako každý mesiac, 
zverejnil prieskumy podpory poli-
tických strán. Smer dosahoval vo-
lebnú podporu až na úrovni okolo 
45%. Bezprostredne po tom zve-
rejnili prakticky všetky masmédiá 
prieskum Focusu, podľa ktorého 
sa volebná podpora Smeru pohy-
buje okolo 33%. 
Ako sa dá vysvetliť takýto nepomer 
v dvoch prieskumoch? Štatistic-
ky, pri zachovaní adekvátnych po-
stupov, sa výskumná odchýlka po-
hybuje okolo 3%, výnimočne viac. 
12%-ná „odchýlka“ je niečo, čo nie 
je vysvetliteľné vo vedeckých kate-
góriách. Jednoducho povedané, 
tento rozpor medzi výskumami je 
vecou politiky – či presnejšie pro-

pagandy. Ide len o to že, po prvé: 
koho propagandou, či sú propa-
gandistické štatistiky ÚVVM, ale-
bo Focusu, a po druhé: čo je príči-
nou tejto propagandy. Prvú otázku 
môžeme zodpovedať na zákla-
de formálnej metodologickej lo-
giky. Druhú, ak si uvedomíme 
obsah konkrétneho produktu 
propagandy a dáme ho do cel-
kového politického kontextu.
Prvá otázka - ktorý z dvoch subjek-
tov robí výskum „politicky“- je po-
merne ľahko zodpovedateľná, na 
základe štatistickej metodiky. ÚVVM 
pri ŠÚ SR robí takéto výskumy kaž-
dý mesiac. Odchýlky medzi mesač-
nými výskumami sa pohybujú okolo 
štatistickej odchýlky 3%. Prípadné 
odchýlky v dôsledku nesprávne vy-
braného súboru respondentov, či 
iných faktorov, by bolo teda mož-
né veľmi ľahko korigovať. Ak by je-
den výskum takto výrazne „uletel“ 
od reálnej podpory (napr. Smeru), 
ďalšie výskumy by ho opravili, resp. 

Pokračovanie na 11. strane

Indoktrinácia naša každodenná 
MILAN URSíNy
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Spôsob uskutočnenej privatizácie v postsocia-
listických krajinách priniesol so sebou veľký vý-
predaj domáceho vlastníctva do zahraničia. Op-
rávnene sa poukazuje na pokles odvodov do 
štátnej pokladnice, RAST negatívneho salda za-
hraničného obchodu a neúmerný rast štátnych 
dlhov. 
Ohrozená je funkčnosť celého verejného sektora, 
ktorý trpí na nedostatok prostriedkov (zdravotníctvo, 
školstvo, kultúra, verejná doprava, verejná správa).
V priebehu krátkeho času transformácie sa vytvorila 
vlastnícka štruktúra, podobná štátom s neokoloniál-
nym systémom. Nastúpilo prelievanie ziskov do kra-
jín kapitálových vlastníkov, ktorí sa označili honosným 
názvom INVESTORI.
Krajiny strednej a východnej Európy strácajú 
perspektívu ekonomického dobiehania krajín 
západnej Európy a hrozí im prepad do polohy 
trvalej periférie.
Nastupuje práca v mzde, zanikajú, prípadne sa 
nebudujú aktivity s vysokou pridanou hodno-
tou. Rastie odkázanosť financovania verejné-
ho sektora len z priameho daňového zaťaženia 
občanov, čo neúmerne zaťažuje pracujúcu časť 
obyvateľstva. Ak dnes ešte napr. Slovensko dis-
ponuje vzdelanostnou štruktúrou, poskytujúcou 
možnosti dobrej profesionálnej a jazykovej príp-
ravy mladých ľudí, hrozí ich strata, ale i nená-

vratnosť, pretože mladí ľudia sa budú usilovať 
naplniť svoje ambície odchodom do zahraničia 
a doterajšiu vzdelanostnú základňu už nebude 
mať kto vydržiavať. 
Za takýchto okolností je jasné, že transformačno-in-
tegračný model Európy je treba nevyhnutne zmeniť. 
Spravodlivý rozvoj je taký, ktorý sa nedeje na úkor 
iných. Európske zjednotenie by malo podporovať 
rozvoj všetkých špecifík a zvláštností kultúr európ-
skych národov, ktoré tvoria základ bohatstva európ-
skeho ducha. Takýto rozvoj sa môže uskutočňovať je-
dine ich vzájomnou konfrontáciou a zbližovaním. Ak 
sa niekomu výdavky na kultúru, vzdelanie a vedu vidia 
priveľké, mal by si uvedomiť, že tvorivý výkon sa vlast-
ne nikdy neohodnocuje, pretože je neoceniteľný. Z 
činnosti učiteľov, vedcov, umelcov a ďalších tvorivých 
pracovníkov sa oceňuje iba úzko profesionálna zlož-
ka ich výkonu, tá tvorivá zostáva nezaplatená. A preto 
výdavky na kultúru, vzdelanie a vedu nie sú subven-
cie, ale investície.
Globálna ekonomika veľmi pružne presúva ekologic-
ky neudržateľný priemysel s monádskou pohyblivos-
ťou z krajiny do krajiny. Ak skončia daňové prázdni-
ny pre rad podnikov na Slovensku a postupne stúpnu 
mzdové náklady, tieto podniky, ktoré ohrozili našu 
pôdu, vodu aj obyvateľstvo, sa presunú inde.

doc. Ing. KAROL PITKA, CSc. 
predseda SZPB

Kresba: Andrej Mišanek

Otčim otcom?
Fakt, že Ján Čarnogurský kedysi 
sníval o samostatnej stoličke pre 
Slovensko v Európskej únii ho neo-
právňuje k výrokom, aké hovorí pri 
15. výročí samostatnej SR. Zakla-
dateľ KDH hovorí, že svojim vnu-
kom bude hovoriť o tom, že on bol 
zakladateľom republiky. Vnukom 
môže hovoriť, čo chce. Pravda je 
iná. KDH pod jeho vedením osa-
mostatňovanie Slovenska tvrdo 
torpédovalo na všetkých frontoch. 
Ako vo vtedajšom Federálnom 
zhromaždení v Prahe pri prijímaní 
zákona o zániku česko – sloven-
skej federácie, tak aj pri konštitu-
ovaní prvých právnych aktov vedú-
cich k vzniku SR v roku 1992.
Poslanci KDH hlasovali proti prija-
tiu Deklarácie o zvrchovanosti Slo-
venska, ale čo je ešte horšie, aj 
proti Ústave SR. Dnes Čarnogur-
ský hovoril, že to robil preto, lebo 
nesúhlasil so spôsobmi, ako poli-
tiku riadilo HZDS na čele s Vladi-
mírom Mečiarom. Zjavne sa opäť 
dostáva do popredia starý spor o 
interpretáciu dejín. Ak Čarnogur-
ský tvrdí, že s najväčšou pravde-
podobnosťou by na Slovensku bol 
dnes iný stav, ak by vládlo HZDS 
aj po roku 1998, je to hádanie z 
kávy. Mečiar a HZDS stáli pri vzni-
ku republiky od začiatku. Navyše 
sám Mikuláš Dzurinda, na ktoré-
ho dve vlády sa Čarnogurský od-
voláva, že pomohli Slovensku v in-
tegračnom úsilí, kedysi ďakoval 
HZDS a Mečiarovi, keď prešlo re-
ferendum o vstupe Slovenska do 
EÚ. Čiže Čarnogurský tvrdí viac, 
než poznal Dzurinda na vlastnej 
koži ako premiér, keď referendum 
do únie Slováci zvládli na výbornú, 
najmä vďaka vtedy opozičnej stra-
ne HZDS.
Mečiar spolu so svojimi straníc-
kymi kolegami mali pritom tisí-
ce výborných dôvodov sabotovať 
Dzurindovu prácu pri integrácii 
Slovenska. Stačí si spomenúť na 
fakty, že po roku 1998 došlo k 
neuveriteľnej kriminalizácii politi-
ky aj s obeťami! Táto kriminalizá-
cia stála ľudské životy! Minimál-
ne život trojnásobného ministra 
Jána Duckého, ktorého vraždu do-
teraz navyše nik zodpovedne ne-
vyšetril. Dnes je to už ťažké v si-
tuácii, keď Ján Ducký zahynul 
11. januára 1999 po neuveriteľne 
štvavej kampani Dzurindovej vlády 
rukou vraha. Zahynul tesne pred-
tým, ako sa chystal vystúpiť na tla-
čovej besede, kde chcel odpove-
dať na špinavú vládnu kampaň 
proti nemu.
Vtedy vo vláde vedúcej kampaň 
proti Duckému, sedel aj Čarnogur-
ský a to v pozícii ministra spravod-
livosti (sic!). Teda dnes by mal za-
loviť v pamäti a vynášať odtiaľ skôr 
iné spomienky, ako sprostredko-
vané vyjadrenia iných politikov z 
roku 1992, ako vraj prebiehali ro-
kovania s českou stranou. Mož-
no by tieto Čarnogurského spo-
mienky boli nielen na poučenie 
z dejinného vývoja, ale možno by 
dokázali objasniť viacero záhad. 
Napríklad aj tú, na čo bolo dobré 
vyhadzovanie dverí do Mečiarov-
ho domu výbušninou, či politické 
prenasledovanie Ivana Lexu? 
Ak by teda Čarnogurský dnes rád 
podával ruku na spoluprácu s 
HZDS, ale zároveň oznamuje, že 
nič nemieni meniť na starých výro-
koch, nemôže čakať, že politici v 
HZDS stratia pamäť. Možno je na 
niečo dobré, ak Čarnogurský stál 
pri vzniku SR na opačnej strane 
barikády a bojkotoval s KDH sna-
hy o osamostatnenie Slovákov v 
roku 1992. Aspoň nik novú SR ne-
spájal s bývalou vojnovou sloven-
skou republikou z čias 2. svetovej 
vojny, kedy bol jeho otec aktívnym 
politikom. Na druhej strane Čarno-
gurský toľkokrát prekročil politic-
ký Rubikon v tomto svojom boji, 
že na to ani nejde zabudnúť. Dá sa 
súhlasiť s názorom predsedu ĽS- 
HZDS, že momentálna vládna ko-
alícia je najlepšia, aká môže byť.

STANISLAV HÁBER

Vlani v auguste sa začala v USA fi-
nančná úverová kríza a dnes, na 
sklonku prvého mesiaca nového 
roka 2008 je zrejmé už každému, 
že je to aj európsky problém. Vo 
svete globalizovanej ekonomiky a 
financií je to problém takmer vša-
de. Kým sa kríza vyvíjala, až pre-
rástla do obrovských rozmerov, 
slovenské médiá zamestnávali ve-
rejnosť všemožnými celebritkami, 
škandálmi, politickými bojmi, zá-
pasmi, bitkami a prefackávaním 
sa kde koho, najmä medzi vládou 
a opozíciou. Vonkajší svet a naj-
mä európske súvislosti nášho vý-
voja ostali v úzadí. Je to neuveri-
teľné, ale čím viac demokracie, 
tým viac škandálov, škandálikov 
a celebrít.
Nie je to lacný nárek profesionálnej 
plačky nad bulvárom, ale zhrozenie 
nad tým, ako rastie zadlženie obyva-
teľov na Slovensku, ako agresívne a 
bezuzdne sa rozvíja rozličná reklama, 
ktorá spôsobuje zásadnú premenu 
správania sa verejnosti. Kým zvyčaj-
ná tradícia na Slovensku velila pre-
jesť, minúť svoje dnešné úspory až 
zajtra, teraz je to naopak. Zajtrajšie 
úspory sa prejedajú už dnes. Roz-
ličné druhy finančnej závislosti, dlhov 
rastú – a čo viac nedajú sa odhadnúť. 
Dnes ešte nevieme aký bude kurz ko-
runy a eura, ktoré máme prijať od ja-

nuára. Teda ako sa budú preratúvať 
pôžičky, úvery, služby a lízingy, viaza-
né na 24 či 36 mesiacov.
Práve pred finančnou krízou varuje 
dnes G. Soros – úverová expanzia 
zapríčinila problémy, preto sa zrútil 
aj hypotekárny trh miliónov Američa-
nov a pripravil ich o byty a dolár ako 
menu o silu. Podľa G. Sorosa „fun-
damentalisti veria, že trh vedie k rov-
nováhe.... je to omyl, pretože práve 
zásahy vlád vždy viedli k tomu, že sa 
trh nezrútil.“ Podľa G. Sorosa „globa-
lizácia USA umožnila, aby absorbo-
vali úspory celého ostatného sveta a 
spotrebovávali viac ako vyrobia.“ G. 
Soros rozoberá mechanizmus finan-
čnej globalizácie, neochotu vo svete 
nazhromažďovať úspory, či rezervy v 
dolároch a z toho vyvodzuje, že dôjde 
k prerozdeleniu síl vo svetovej ekono-
mike na úkor USA. Podľa G. Sorosa 
zlyhal manažment: „ústredné banky 
stratili kontrolu nad situáciou“.
Bill Gates, najbohatší človek na sve-
te a majiteľ počítačového sveta, ho-
vorí o nevyhnutnosti „reformovať ka-
pitalizmus pre XXI.storočie“. Jospeh 
Stiglitz, nositeľ Nobelovej ceny za 
ekonomiku a bývalý vysoký činiteľ 
amerických a medzinárodných fi-
nančných inštitúcií hovorí, že dneš-
né problémy sú logickým dôsledkom 
zlého ekonomického managementu. 
Podľa Helmuta Schmidta, bývalého 

nemeckého kancelára a ministra fi-
nancií, sú takisto hlavným problémom 
globálnej ekonomiky finanční mana-
žéri a politici.
Je v našom slovenskom záuj-
me, aby sme sa zbavili dominá-
cie „fundamentalistov trhu“ a pro-
rokov i kostolníkov liberalizmu a 
boli otvorení k diskusii a samos-
tatnému uvažovaniu prv, ako nás 
k tomu donúti nevyhnutnosť a ná-
zory svetových kapacít. Viac vní-
mať svet v súvislostiach, hovoriť 
o našom vývoji zásadne v európ-
skych súvislostiach, nevydávať 
sa cestou výlučného zosmiešňo-
vania úsilia o sociálne a kontrol-
né funkcie štátu, vzdať sa výluč-
ného ideologizovaného poňatia 
ekonomiky a vnútornej a zahra-
ničnej politiky. Jednoducho sa ne-
izolovať od sveta, pozorne ho vní-
mať a byť informovaný čo sa deje. 
Malý štát a malá ekonomika ne-
ovplyvní globalizáciu, ale môže ju 
zvládnuť, napríklad v bankovom 
sektore, úverovej politike, môže 
manažovať bez tých najhrubších 
chýb, ktoré sú dnes očividné. Na 
to nestačí len zbúrať múr medzi 
nevšímavosťou médií voči zmyslu 
diania okolo nás, ale bude to vyža-
dovať aj zmenu správania sa vlá-
dy, podnikateľskej sféry a aj celej 
verejnosti.  DUŠAN D. KERNÝ

Minimálne v 20. storočí naši pop-
rední vzdelanci húževnato otvá-
rali okná do Európy a do sveta v 
hlbokom presvedčení, že práve 
tento akt nám zabezpečí prílev 
čerstvého okysličujúceho vzdu-
chu a príval nových myšlienok, 
podnetov, technických a iných 
riešení. Nuž – a keď sa nám spo-
ločne a konečne podarilo vyraziť 
vlastné okná aj s dverami – zisti-
li sme a spoznali sme mnohé ne-
uveriteľné veci, o ktorých sa nám 
naozaj dovtedy ani nesnívalo.
Stúpenci voľného pohybu osôb od-
razu začali biť na poplach a horúč-
kovito vytvárať bariéry, ktoré by za-
stavili kočovanie záujemcov o podiel 
na blahobytnom spôsobe života v 
najvyspelejších krajinách. Zápalistí 
bojovníci za ľudské práva a občian-
ske slobody urýchlene začali meniť 
rétoriku a prijímať účinné opatrenia 
na obmedzovanie hodnôt, ktoré sú 
krajne nepohodlné pre každú etab-
lovanú mocenskú garnitúru.
Namiesto prehlbujúcej sa demok-
racie a narastajúcej prosperity sa k 

nám začal valiť vydýchaný vzduch 
vnútorne vyčerpaných spoločens-
tiev, ktoré už pred sebou nevidia 
nijakú vývinovú perspektívu okrem 
podmaňovania si posledných zvyš-
kov prírodného bohatstva plané-
ty. Na hlavu sa nám sypú problémy 

všetkých druhov, ktorých sa pohoto-
vo a veľmi radi na náš úkor zbavu-
jú víťazi studenej vojny. V zastúpení 
očakávaných hostí, ktorými mali byť 
také zdanlivo samozrejmé maličkos-
ti ako slušnosť, tolerancia a ohľadu-
plnosť, k nám zavítalo na dlhodobú 
návštevu veličenstvo vypätého ego-
izmu, spojené s najbrutálnejšími 
prejavmi zločinu a vojensko-policaj-
nej mašinérie.
Schizofrénia propagandy, ktorej sa 
v reči oficiálnych dokumentov hovo-
rí aj psychologická vojna (psycholo-
gical warfare), pokračuje s vedomím 
slabosti a zraniteľnosti vnútorného 

uspôsobenia ľudských bytostí. Kým 
nám už z najvyšších poschodí kľúčo-
vých mocenských centier vysvetľujú 
potrebu prekonať individuálnu kon-
cepciu ľudských práv, ktorá splnila 
svoju historickú úlohu použitím na 
rozklad niekdajšieho sociálno-eko-

nomického systému, naďalej sa táto 
teória dôsledne uplatňuje a vyžaduje 
vo vzťahu ku krajinám, ktorých ma-
teriálny, ľudský a vedecko-technic-
ký potenciál sa ešte nestal majet-
kom globálnych investorov – teda vo 
vzťahu k Číne a podobne.
Niet pochýb, že k ukončeniu ne-
priateľstva v studenej vojne pris-
pelo akceptovanie priority vše-
ľudských hodnôt a predstava 
európskeho domu od Atlantiku 
po Ural. Medzičasom však ako-
by táto architektonická štúdia za-
padla prachom zabudnutia a po-
hotovo ju vystriedal módny trend 

určitých kruhov prezentovať slo-
vanské štáty, a najmä najväčší z 
nich, v polohe neeurópskych, ne-
civilizovaných či dokonca nekul-
túrnych krajín. (V učebnici anglič-
tiny na prominentnej viedenskej 
strednej škole sa ruština uvádza 

ako neeurópsky jazyk a iné slo-
vanské jazyky sa v nej vôbec ne-
uvádzajú.) 
Podobné úsilia asi nevyžadujú pri-
veľkú námahu napríklad v USA, kde 
veľa absolventov stredných škôl ne-
pozná nielen Dostojevského či Čaj-
kovského, ale ani základné opory 
anglofónnej umeleckej tvorby. Pre-
to k nám môžu prichádzať z USA 
lektori, ktorí si aj po viacerých ro-
koch strávených v našich konči-
nách dodnes myslia, že Pickwick je 
len názov čaju, a nič netušia o sve-
toznámej sérii humoristických čŕt 
britského autora Charlesa Dickensa 

The Posthumous Papers of the Pic-
kwick Club. Odbúranie tradičných 
kultúrnych foriem a elementárneho 
vzdelania je zrejme predpokladom 
úspešného zavŕšenia svetovlády, a o 
konečných cieľoch veľa nevieme.
Pred očami nám v oknách, ktoré 
sme prácne otvárali štyridsať rokov, 
znenazdajky hlučne padajú nové  
(obnovené počítač) sa vízia otvore-
ných okien zužuje na známy rovno-
menný program, s ktorým sa môžu 
voľne pohybovať po svete asi tak, 
ako predtým mohli cestovať prstom 
po mape. Informovanejší s nich na-
vyše tušia, že v komputerových ok-
nách sa skrývajú zadné dvierka, kto-
ré sa raz ľuďom na ich veľké a nemilé 
prekvapenie náhle otvoria, takže sa 
na ne budú pozerať s otvorenými ús-
tami. A pre bezdomovcov z okien 
do sveta ostalo iba okno po okne, 
teda po skonzumovaní najlacnejšie-
ho prostriedku na vyčistenie zvyškov 
ľudskej pamäti od nežiaducich spo-
mienok, predstáv, snov, želaní a tú-
žob.  

PAVOL JANíK

okno ako Po okne

Médiá neMôžu byť baRiéROu

HroZí PrePad do Periférie

Odluka cirkvi od štátu?
Dnes je to tzv. večný problém: odluka cirkvi od štátu. Do roku 
1990 sa o odluke ani nerozprávalo a všetci sme si mysleli, že 
takýto vzťah je nedôstojný a spôsobili ho komunisti len preto, 
aby mohli ovplyvňovať činnosť cirkví, predovšetkým tej najvýz-
namnejšej, rímskokatolickej. na veľké prekvapenie však prevaž-
nú väčšinu z nás vôbec neprekvapuje, že v tejto záležitosti sa od 
novembra 1989 nič nezmenilo. Cirkev stále živí štát, teda aj kňa-
zov a na všetko, čo súvisí s činnosťou cirkví, idú financie zo štát-
neho rozpočtu. napriek tomu, že cirkvi majú ešte aj iné zdroje 
príjmov.
Podľa nedávneho výskumu známej medzinárodnej a renomovanej 
agentúry, ktorá sa venuje výlučne výskumu verejnej mienky, až 21% 
obyvateľov nemá na túto problematiku svoj ujasnený názor, resp. 
nechceli ho prezradiť. Plná tretina respndentov si myslí, že najideál-
nejší spôsob financovania cirkví a náboženských organizácií je tak, 
ako doteraz, teda zo štátného rozpočtu. Naopak, tretina opýtaných 
si myslí, že cirkvi by mali žiť iba zo svojho majetku a milodarov. Len 
13% opýtaných sú ochotní poukazovať cirkvám časť dane bez zníže-
nia príjmu a 9% je za poukazovanie časti dane navyše. Z tohto vidieť, 
že naša spoločnosť je ako takmer v každom probléme rozpoltená – 
keď neberieme do úvahy tých s neujasneným názorom. Trochu nás 
síce môže mrzieť vysoký počet s tým neujasneným názorom – taký 
je u nás prakticky každý piaty. Najviac stúpencov štátneho financova-
nia cirkví je v Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a naopak, naj-
menej v Banskobystrickom, Trnavskom a Bratislavskom.
Vieme, aká je situácia s financovaním v takej kresťanskej krajine, 
akou sú USA. Doteraz, až na jednu výnimku, ktorou bol katolík J. Ken-
nedy, boli všetci doterajší americkí prezidenti protestanti. Napriek 
tomu v „krajine neohraničených možností“ už dlho platí, že cirkvi žijú 
iba z toho, čo si zarobia, resp. dostanú do daru. Aj také katolícke kra-
jiny, ako Portugalsko, Španielsko, či Taliansko majú zatiaľ lepšie a 
spravodlivejšie zákony na financovanie cirkví než my – predovšetkým 
formou dotácie z individuálnych daní...
Zaujímavá situácia vznikla pri ďalšom prieskume verejnej mienky v sú-
vislosti s naším členstvom v EÚ. Na veľké prekvapenie až 70% opý-
taných je s členstvom v Únii skôr spokojných a úplne spokojných a 
iba necelá štvrtina respondentov je skôr nespokojná a nespokojná. 
Ako pri každom prieskume sa nájdu aj takí, ktorí na takúto jednoduchú 
otázku nevedia odpovedať – ani tak, či onak. Bolo ich až 7,3 percen-
ta. Členstvo v EÚ podporujú prevažne mladí ľudia a obyvatelia väčších 
miest. Na „druhej strane barikády“ stoja skôr starší ľudia a respondenti 
z obcí a mestečiek do 5000 obyvateľov. Už pred časom sme konštato-
vali, že mnohé médiá, ktoré počas druhej vlády M. Dzurindu neúnavne 
propagovali zavedenie eura u nás, teraz informujú opačne. Čiastoč-
ne sa to prejavuje aj v myslení obyvateľov. V júni minulého roku si ešte 
14% respondentov myslelo, že ich životná úroveň sa po zavedení eura 
u nás zvýši, teraz však už len 12 percent. Viac ako polovica opýtaných 
si myslí, že ich životná úroveň sa zníži a až tretina na túto otázku nedo-
kázala odpovedať. Zdá sa, že v žiadnej krajine, v ktorej už zaviedli euro, 
nebolo predtým toľko pesimistov... VLADIMíR MEZENcEV



Skúsenosti sú rôzne:
- V obci Chmiňany mali rómovia záujem 
o to, aby ich školopovinné deti chodili na 
vyučovanie „integrovaným spôsobom“, 
teda do ZŠ spolu s bielymi deťmi, staros-
ta však bol proti. opačný stav je v Sabino-
ve, tam pre zmenu nechcú rómovia  pus-
tiť svoje deti do spoločnej školy, vyhovuje 
im izolácia. 

Aj takéto slová padli počas hodnotenia projek-
tu Poďme spolu do školy, na realizácii ktorého 
sa počas dvoch rokov podieľali na území Pre-
šovského kraja Metodicko-pedagogické cen-
trum v Prešove, OZ Vyrovnávanie šancí a OZ 
Asociácia rómskych žien.  
Projekt, trvajúci od augusta 2006 bude ukon-
čený v auguste 2007 a kladie si za cieľ zlep-
šiť kvalitu vzdelávania rómskych detí v integ-
rovaných predškolských zariadeniach a k je-
ho úspešnej realizácii preškoliť počas dvoch 
rokov 240 učiteliek a učiteľov MŠ a ZŠ. V ko-
nečnom dôsledku ide o podchytenie rómskych 
detí pre pravidelnú návštevu predškolských za-
riadení a vypestovať v nich záujem o vzdelanie 
a integráciu v spoločnosti. 
Doterajšie výsledky projektu sú veľmi zaujíma-
vé a poučné, môžu tvoriť základnú východisko-
vú platformu určujúcu smer, ktorým sa má spo-
ločnosť uberať v tomto bludisku doterajších ne-
úspešných  snáh, koncepcií i nariadení. Sú jas-
ným dôkazom toho, že integráciu rómskeho et-
nika možno úspešne realizovať jedine cestou 
dostatočného vzdelania poskytovaného od út-
leho veku. Musí to však byť realizácia úprim-

ná a komplexná, nie iba 
proklamovaná. 
Informačný prieskum 
dokázal, že nerómski 
rodičia vo väčšine ne-
majú výhrady  voči róm-
skym deťom v integrova-
ných triedach. Ale aj to, 
že rómske deti v integ-
rovaných triedach zís-
kajú podstatne viac ako 
v segregovaných. Potvr-
dzujú to nielen výsledky, 
deti a rodičia, ale aj pe-
dagógovia. V tejto súvis-
losti sú alarmujúce slo-
vá PhDr. Františka God-
lu, predsedu Rady expertov Ministerstva škol-
stva SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov, kto-
rý v  projekte Poďme spolu do školy pôsobí ako 
vedúci lektorskej skupiny OZ Asociácia róm-
skych žien v SR: 
- Do predškolskej prípravy je zapojených 
97% nerómskych, ale iba 3% rómskych 
detí. Som presvedčený, že terajšia vysoká 
neúspešnosť rómskych detí vo vzdelávaní 
začína práve tu, v tomto momente. a eš-
te niečo! Proces integrácie nie je uzavretý 
tým, že posadíme do školských lavíc róm-
ske a nerómske deti spoločne. integrácia 
vtedy iba začína. 
Ďalšie konštatovanie, ktoré na túto tému padlo, 
je síce príjemné, ale:
- Naše materské školy majú vysokú úroveň 
a môžu byť vzorom pre mnohé západné štáty. 

Preto by riešeniu problému pomohlo, keby dô-
raz na význam materských škôl v živote spo-
ločnosti bol potvrdený zákonnou povinnou do-
chádzkou!
Projekt je financovaný Rómskym vzdelávacím 
fondom (Roma Education Fund - REF) čiast-
kou 240 tisíc Eur.  REF vznikol ako švajčiarska 
grantová nadácia  v roku 2005, pričom má svo-
ju kanceláriu aj v Budapešti. Hlavným cieľom 
nadácie je podpora systémovej zmeny politiky 
v oblasti vzdelávania Rómov. 
Na fotografii vidíme (zľava) zástupkyňu Meto-
dicko-pedagogického centra v Prešove Vie-
ru Šándorovú a Františka Godlu, ktorí sa tiež 
zúčastnili na predstavení doterajších výsledkov 
projektu.
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Stranu pripravil MILAN GROFČÁK

Bilancovanie 
priebehu a vý-
sledkov vla-
ňajšieho roka 
stále prebieha 
a v mnohých 
prípadoch sa 
stáva odra-
zovým mos-
tíkom do 
najbližšej bu-
dúcnosti. Ako 
hodnotí rok 
2007 pred-
seda Prešov-
ského samo-

správneho kraja (PSK) PETER cHUDíK? Vyzdvihol 
niekoľko pozitívnych, ale pripomenul aj negatívne 
javy. Medzi tie druhé zaradil absenciu konštruktívnej 
spolupráce s pravicovou väčšinou v krajskom par-
lamente, ktorá podľa neho nemá systém práce vo 
vlastných radoch:
- nedá sa s nimi dohodnúť ani v tých pre kraj 
najprospešnejších veciach, keďže sa nedoká-
žu dohodnúť sami medzi sebou. 
ČO POZITíVNE SA V PREŠOVSKOM SAMO-
SPRÁVNOM KRAJI POČAS ROKA 2007 DO-
SIAHLO? Peter Chudík hovorí:
- Hneď na začiatku vlaňajšieho roka ma príjem-
ne prekvapil lokálpatriotizmus našich občanov 
a preukázaná vôľa členov družstva, reprezentujú-
ceho PSK v televíznej súťaži Superkraj. Bola to zá-
roveň akási výzva, že pre tento kraj sa oplatí veno-
vať sily a čas. Za prejav zdravého lokálpatriotizmu 
považujem aj podporu mestu Prešov zo strany 
obecných samospráv a krajskej samosprávy pri 
jeho zapojení sa do súťaže o titul Európske hlav-
né mesto kultúry 2013. Medzi pozitíva rozhodne 
patrí aj založenie akciovej spoločnosti a zriade-
nie pravidelnej leteckej linky Poprad-Sliač-Praha 
v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym 
krajom. Z hľadiska medzinárodných vzťahov po-
važujem za veľmi dôležité desiate výročie našej 
spolupráce s ruskou oblasťou Vologda a našu 
prezentáciu priamo na ruskej pôde počas tohto 
jubilea. Opäť sa potvrdilo, že máme ekonomicky 
silného a moderného partnera. 
•	 Čo by ste zaradili na prvé miesto medzi vla-
ňajšími pozitívami?
- Rovnako úspešný ako štart do roku 2007 bol 

aj jeho záver. Okrem schválenia rozpočtu kraja na 
rok 2008 to bola aj podpora holandsko-sloven-
skému „superprojektu“ Vtáčie údolie pri Humen-
nom, ktorý by mal znamenať novú etapu v eko-
nomickom rozvoji kraja. Pripomínam, že tento 
projekt reprezentuje druhý najväčší zábavný park 
na kontinente a v rámci výrobno-ekonomických 
vzťahov prinesie pozitíva nielen tejto oblasti. Pre 
nás teraz nastal čas operatívne a pružne plniť to, 
k čomu sme sa v rámci našej spoluúčasti na pro-
jekte zaviazali. A nie je toho málo! Aj preto je v na-
šom záujme dosiahnuť, aby tento projekt prevza-
la vláda SR pod svoju gesciu. 
•	 Dajú sa pochváliť aj niektoré zo skôr rozbe-
hnutých akcií? 
- Určite. Medzi ne patrí skutočnosť, že sme kra-
jom, v ktorom majú nemocnice radikálne najniž-
šie dlhy. Staroľubovianská nemocnica je v závere 
roka nielen v ekonomickom pluse, ale stihla do-
konca aj získať certifikát riadenia kvality ISO. Na-
šou snahou je v priebehu tohto roka dosiahnuť 
taký stav, aby vstup do roku 2009 bol pre všet-
ky naše nemocnice poznamenaný nulovými dlh-
mi. Veľký kus práce sa nám podarilo urobiť aj na 
cestách kraja v rámci kapitálových výdavkov. Fi-
nancovaných z úveru poskytnutého Európskou 
investičnou bankou, vlastných zdrojov krajskej 
samosprávy, štátneho rozpočtu a fondov EÚ. Na 
rekonštrukciu ciest a nákup novej techniky naj-
mä na zimnú údržbu sme preinvestovali 634 mi-
liónov, ale svoju pozornosť sme venovali aj škols-
tvu. 
•	 Aké ciele si stanovila prešovská krajská sa-
mospráva pre rok 2008?
-  Najväčší investičný zámer PSK v tomto roku 
bude orientovaný na Domov sociálnych služieb 
Petrovany, pre ktorý chceme pripraviť podstatne 
vhodnejšie priestory v Orkucanoch pri Sabino-
ve. Vychádzajúc zo stratégie kraja sme si posta-
vili ako jednu z najdôležitejších priorít uskutočniť 
razantný nástup na čerpanie štrukturálnych fon-
dov EÚ. Žiaľ, musím konštatovať, že ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja nám a ostatným 
krajským samosprávam v tomto smere nielen ne-
pomáha, ale pri plnení svojich povinností voči re-
giónom doteraz sladko spí. S uspokojením však 
konštatujeme, že ľady sa pohli na niektorých 
iných ministerstvách, rád pri tejto príležitosti vy-
zdvihujem prístup ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 

Predsedovi PSK Petrovi chudíkovi chýba konštruktívna spolupráca

Sladký ministerský spánok

Ojedinelá bezpečnosť chodcov
Nový spôsob zvýšenia bezpečnosti chodcov na cestných priecho-
doch rozbehli v Prešove, i keď zatiaľ iba na štyroch zo 16 najfrekven-
tovanejších a najkritickejších. Pri ich výbere vlastne rozhodla analý-
za dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov. V čom tkvie podsta-
ta novinky? 
Kritické priechody, zvýraznené v rámci vodorovného dopravného zna-
čenia pruhmi oranžovej a žltej farby sú síce dobre viditeľné za den-
ného svetla, menej však po zotmení. V rámci odstránenia tohto han-
dicapu boli z oboch strán priechodov nainštalované nové osvetlenia 
s halogénovými svietidlami, ktorých výška dosahuje cca 6 metrov nad 
vozovkou, sú teda umiestnené nižšie ako bežné pouličné osvetlenie. 
Svetelný kontrast, dosiahnutý touto kombináciou výrazných farieb 
a ostrého svetla má dostatočne varujúci a informačný efekt. Doteraj-
šie náklady dosiahli 1,3 milióna Sk a zatiaľ je to finančný vklad jednej 
z účelových mestských organizácií, spoločnosti IL Prešov. S výsled-
kom  zatiaľ čiastočne realizovaného zámeru je spokojný aj primátor 
mesta Pavel Hagyari, ktorý chce peniaze na dokončenie tejto novinky 
v rámci projektu Bezpečné mesto získať mimo mestskej kasy. 
V Prešove bol počas roku 2007 ukončený aj riadiaci systém verejné-
ho osvetlenia s dispečingom, na ktorý sú napojené aj halogény bez-
pečných priechodov.    

PROJEKT, KTORÝ cHcE POMôcŤ NIELEN SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

POďme sPOlu dO škOly!

Celkom 32 mesiacov trvá projekt Regionálnej inovačnej stratégie  Prešov-
ského samosprávneho kraja (RIS PSK) a jeho definitívny záver je pláno-
vaný na tohtoročný marec. Dôležitú úlohu pri  realizácii záverov projektu  
by mali tvoriť miestne samosprávy a verejný sektor, ale hlavne regionálna 
samospráva. RIS by sa mal stať akousi hybnou pákou Prešovského kraja 
v procese tvorby nových pracovných miest, hlavne tých s vysokou prida-
nou hodnotou. Zároveň by sa mal stať účinnou brzdou odlivu vysoko kva-
lifikovaných a vedeckých síl z územia kraja. Na nedávnom hodnotení pro-
jektu sa zúčastnil aj poslanec Európskeho parlamentu a člen jeho výbo-
ru pre priemysel,  vedu a energetiku Ing. Ján Hudacký (na snímke), par-
tnerov projektu zastupoval Štefan Vrátny, riaditeľ BIC Bratislava. Práve on 
považuje za dôležité posilnenie inovačného povedomia a aktivít na pôde 
PSK, keďže zdroje na rozvoj inovačných stratégií „sú a budú“. 
Europoslanec Ján Hudacký zdôraznil v tejto súvislosti nutnosť využívania 
všetkých možností, ktoré nám dávajú fondy Európskej únie:
- Je v záujme rozvoja kraja, aby práve cez regionálne informačné 
centrá, ktorých sieť sa musí v regióne vybudovať, boli vysokoško-
láci podchytení pre nové technologické centrá. Celý proces mu-
síme podporiť aj kreovaním finančného zázemia týchto pracov-
ných miest. Žiaľ, Slovensko je v oblasti tzv. znalostnej ekonomiky 
na chvoste európskych krajín a to sa pre nás všetkých musí stať 
výzvou pre ďalšiu aktívnu činnosť v tejto oblasti.  
Ako bolo konštatované, medzi priority musí teda patriť aj podpora vzniku 
technologických centier s vedeckou základňou či už domácich alebo zah-
raničných. To by sa malo pozitívne  odraziť  na udržaní a príchode síl s vy-
sokou kvalifikáciou, najmä z technických univerzít Slovenska. 
Riadiaci výbor RIS PSK tvoria zástupcovia troch okresných miest kraja, 
Prešovskej univerzity a Technickej univerzity Košice, ministerstiev hospo-
dárstva a školstva, regionálne agentúry a zástupcovia podnikateľskej sfé-
ry. Projekty RIS sa v súčasnej dobe realizujú v 33 regiónoch EÚ. 

kRytý bazén kOnečne bude
Ešte v roku 1989 sa predčasne zastavili stavebné práce na výstavbe veľ-
kého plavecko-rekreačného areálu v Prešove, nachádzajúceho sa v ta-
mojšej zóne športovísk (zimný štadión, cyklistický velodrom, mestská 
hala a univerzitné športoviská). Na druhej strane, v nasledujúcich rokoch 
došlo vinou krátkozrakej politiky vedenia mesta k likvidácii krytého kú-
paliskového areálu i letného bazénu, oboch v centre mesta. Pravicové 
poslanecké zastupiteľstvo mesta zablokovalo z „nedostatku politickej 
vôle“ (teda zlovôle) pokračovanie výstavby rozostavaného „socialistic-
kého“ areálu do tej miery, že 93 tisícové krajské mesto zostalo od roku 
1993 bez verejného krytého bazénu. Ako na pravidelnej tlačovej konfe-
rencii vyhlásil primátor mesta Pavel Hagyari, týmto časom je už koniec 
a vo výstavbe rozostavaného a pomaly sa rozpadávajúceho areálu sa 
bude pokračovať. Štartom má byť výstavba krytého 50 m bazénu, ktorý 
by mal začať slúžiť prešovskej verejnosti už v závere tohto roka.   

koncepcia ako 
prvý krok?
Uznesením č. 222 zo 7. marca 
2007 schválila vláda SR Kon-
cepciu v oblasti predškolskej 
výchovy v nadväznosti na príp-
ravu detí na vstup do základnej 
školy. Zároveň rozhodla o bez-
platnej dobrovoľnej predškol-
skej výchove a vzdelávaní detí 
od 5 rokov, pričom obciam 
budú výdaje na realizáciu toh-
to uznesenia hradené v plnej 
výške. Očakáva sa, že bezplat-
nosť tejto formy predškolskej 
výchovy aspoň s jednoroč-
ným pôsobením zvýši záujem 
o predškolskú výchovu detí 
najmä v sociálne slabších ro-
dinách a u rómskeho obyvateľ-
stva. Z doterajších skúseností 
je však zrejmé, že jednoročná 
príprava nestačí predovšetkým 
u rómskych detí a preto bude 
v tomto smere potrebné kon-
cepčne riešiť aj ďalšie kroky.

inovačná stratégia ako nástroj rozvoja
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Z HZDS - ĽS odišiel poslanec Mikuš, 
ktorý nesúhlasil, že vnútri strany pa-
nuje Masarykovske „kuš demokra-
cia“. V Holíči sa tiež porúčali a odišiel 
z tejto strany aj bývalý minister Caga-
la. Ktovie, koľko ministrán bude v na-
sledujúcich voľbách.

Poslankyňa Magdaléna bola slávna 
vraj v šestnástich. Niektorí však boli 
slávni už v siedmich, ako ten, čo pod-
pálil stoh slamy, lebo jeho rodine zo-
brali kravu do družstva. A to tiež bolo 
za komunizmu.

V Rádiu Expres často znie otázka, čo 
ste urobili páni poslanci pre Sloven-
sko? Čo keby sme sa na tú otázku 
spýtali niektorých novinárov?

Slovenská opozícia vydesila polmi-
liardovú EÚ. Tak sa rozhodla, aby sa 
zasa na Slovensko vydali eurokomi-
sári a opozícia im bude plakať na hru-
di, ako ju bijú, posielajú do kriminálu, 
prenasledujú. Účel svätí prostriedky, 
vysvetlil Bruselu M. Dzurinda. A ešte 
treba podpichnúť socialistov, aby 
prekazil ich zámer návrat SMER-SD 
do tábora tejto frakcie.

Janos Bozsa z akéhosi maďarského 
spolku bombarduje J. Slotu výzvami 
na televíznu diskusiu. Za tým je SMK, 
ktorá by znova chcela počuť od J. 
Slotu niečo pikantné, aby si mohla 
pripraviť bumerang. Predseda SNS 
by sa nemal dať vyprovokovať, lebo 
však - kto je to Janos Bozsa?

Opozícia sa veľmi bojí Jánošíka. A 
hlavne aby neprišiel na to, za čo sa 
predával SPP, lebo Dzurindovi Hraj-
nohovia zrejme mali iné cítenie ako 
slovenský zbojník-ľudomil. Predávali 
od buka do buka a nerozdávali rov-
nako.

M. Dzurinda v Prešove verejne vyzval 
I. Radičovú, aby kandidovala na pre-
zidentku SR. Zdá sa, že lídrovi SDKÚ 
v jeho matkostrane naozaj prihára.

Koncesionárske poplatky budú asi 
predmetom referenda. S veľkou 
pravdepodobnosťou referendum roz-
hodne o ich zrušení. Potom je tu už 
len jediná šanca, aby verejnopráv-
ne média boli financované z rozpoč-
tu. O ich verejnoprávnosti rozhodne 
zákon, ktorý budú musieť dodržiavať. 
Také jednoduché.

V Maďarsku predali cintorín s pocho-
vanými sovietskymi vojakmi podnika-
teľovi ako ovocný sad. Na vine boli 
zhodné katastrálne čísla. Nový ma-
jiteľ však na hroboch nebude sadiť 
jablone, ale bude sa snažiť cintorín 
zachovať.

Existenciu Špeciálneho súdu pre-
skúma Ústavný súd SR. Líder V. Me-
čiar dostal v tomto smere od premié-
ra voľnú kartu.

Disketa s klientmi BMG Invest a Hori-
zontu sa akoby stratila zo slovenskej 
scény. Alebo je už dobre prečítaná a 
príde do úvahy v hodine H. Aj proku-
ratúra je o nej akosi podozrivo ticho, 
rovnako ako V. Mečiar. Odkódovaná 
je, tak potom kde je problém?

Slovensko prudko ostarelo. Sieť do-
movov dôchodcov a sociálnej sta-
rostlivosti je nedostatočná, na prija-
tie do domova dôchodcov sa čaká aj 
roky, žiadostí stále pribúda, veď dô-
chodcov nad 65 rokov je na Sloven-
sku 12 percent z populácie. Kto sa 
postará o ich dôstojnú starobu? To je 
väčší problém ako tlačový zákon, as-
poň by mal byť pre slovenských sta-
točných poslancov.

Agentúra DPA označila R. Fica ako 
buditeľa z 19. storočia. Celkom jasný 
dôkaz, ako môže buditeľ z 19. storo-
čia prebudiť Slovákov v 21. storočí.

roZHLadňa

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

tomu sa hovorí 
„mierový rozpočet“
Posledný januárový týždeň ame-
rický prezident G. Bush podpí-
sal obranný rozpočet USA na 
rok 2008. Výdavky na obranu 
v tomto roku predstavujú 696 
miliárd dolárov. Z tejto sumy na 
Irak a Afganistan vydelili 189 mi-
liárd dolárov, 507 miliárd vyčle-
nili na financovanie ministerstva 
obrany a jadrových a zbrojných 
programov ministerstva energe-
tiky. Na výstavbu radarov v Čes-
ku a Poľsku je v rozpočte čiastka 
225 miliónov dolárov. To je o 85 
miliónov menej, ako bola požia-
davka amerického prezidenta pri 
predkladaní rozpočtu do Kon-
gresu USA.

Slovenská opozícia naozaj melie 
z posledného. To, čo začala stvá-
rať od decembra s odvolávaním 
premiéra, naozaj nemá obdobu v 
žiadnej demokratickej krajine. Tie-
to výroky dvoch poslancov sú len 
rámcom tohto kabaretu, ktorý ob-
čania pozorujú. Dnes už skôr so 
zdesením a nevdojak sa pýta-
jú, či nedostali niektorí opozič-
ní poslanci a lídri amok, ale-
bo či náhodou nedrogujú. Tak 
to totiž zo slovenských miest 
vzdialených, na desiatky kilo-
metrov od budovy parlamentu, 
vyzerá. Veď nakoniec niektorí 
športovci, keď už nevládali tak 
brali všeličo, aby zasa vládali, 
hoci už aj tak nevládali. Mala 
pravdu pani poslankyňa Tot-

hová keď orodovala za prenos 
z parlamentu a ja sa priznám, 
že som nemal pravdu, keď som 
bol proti. Pri programovej úbo-
hosti nielen STV, ale aj ostat-
ných TV kanálov, by sme mali 
Silvester každý mesiac. A nie-
lenže by sme sa zabavili, ale aj si 
urobili úsudok. Hoci dá sa aj takto. 
Mnohí vedeli, že vládnutie bývalej 
koalícii robilo veľmi dobre. Stratila 
sa neschopnosť jednotlivcov, kto-
rá sa prikryla honosnosťou minis-
terských stoličiek a noblesou spo-
ločenských večierkov. Teraz, keď 
sa ocitli v opozícii, všetko vyšlo na 
svetlo Božie: aj neschopnosť, aj 
ničomnosť, aj farizejstvo, aj bezo-
hľadnosť et cetera... Nahota býva 
niekedy naozaj strašná. Tu sa zdá, 

že Panbožko načisto opustil kres-
ťanské strany a uvrhol ich do po-
kušenia. Nielenže sa hryzú sami 
medzi sebou, ale hryzú napravo 
i naľavo, kade chodia. A pretože 
najčastejšie chodia do parlamen-
tu, tak hryzú hlavne tam. Ale aké-
že to je hryzenie, keď zúbkov nie-
to. A tak naša opozícia pripomína 
osemmesačné dieťa, ktoré by aj 
chcelo, ale nemôže, lebo ešte mu 
zúbky nevyšli.
Mnohí z opozície sa pasujú za 
profesionálnych politikov. Pro-
fesionálnemu politikovi nepat-
ria do úst podobné taľafatky, 
aké počúvame z úst poslan-
cov Palka, Vašáryovej, Dzurin-
du, Mikloška, Horta a ďalších. 
Nie je to nič iné, len zrkadlo 
človeka, ktorý opustil vidiek a 
vo veľkomeste si myslí, že do-
stal rozum. Nedostal, ale slama 
z čižmy mu trčí stále, čo je nek-
lamný znak, odkiaľ prišiel. A čo 
to bolo za reči, aká bude opo-
zícia konštruktívna a podobné 
vajatania. Vajatala hora, poro-
dila myš.

Keď si človek myslel, že as-
poň ten rok na konci s osmič-
kou sa začne voľajako normál-
ne, opak je pravdou. Zasa sme 
odvolávali a zasa sme vajatali. 
Lisabonskú zmluvu podmieňo-
vať stiahnutím tlačového záko-
na, to je naozaj detinské: ak mi 
nedáš cukrík, nedám ti lopat-
ku, tak ako na detskom pies-
kovisku v škôlke. Tak toto je 
už príšerná nahota slovenskej 
opozície. Veď tí ľudia nemajú 
všetkých pohromade, rozču-
ľoval sa starší pán pri nákupe 
v Bille. Dočkal sa súhlasného 
prikyvovania okolostojacich. 
Povedal naozaj jednoduchú prav-
du. Teraz začína človek uvažo-
vať, že či to M. Dzurinda & com-
pany naozaj mysleli úprimne, keď 
vstúpili do EÚ, či to nebolo len vý-
chodisko z núdze alebo z núdze 
cnosť. 
Aj to „sme tam“ dnes znie akosi 
čudne, keď sa k nemu vraciame 
v spomienkach. Asi ako keby sa 
povedalo, tak vám treba. Podľa 
slovenských médii slovenský tla-
čový zákon prinajmenšom vzbu-
dil pozornosť celého sveta. Tak 
to aspoň prezentujú. A keby sme 
sa na to spýtali hociktorého politi-
ka z blízkych krajín, tak by asi ani 
nevedel o čom hovoríme. Podľa 
toho, čo o ňom hovoria tí, ktorí 

ho odmietajú, nie je to ani zákon 
na čarodejnice, ani na zbojníkov. 
Mali by sme ho uviesť do praxe a 
potom, ak by sa naozaj ukázalo, 
že nie je „údajne demokratický“, 
tak by sme ho renovovali. Skús-
me dostať do neho akúsi toleran-
ciu a džentlmenstvo aspoň na rok 
jeho fungovania. 
Potom môžeme súdiť a aj konať. 
Takto nevieme, ako vlastne bude 
fungovať, ale jeho stiahnutie pod-
mieňujeme takým aktom, ako je 
hlasovanie o Lisabonskej zmluve. 
To sa už naozaj podobá na Se-
dem s rozumovým obmedzením. 
Dúfajme, že aj tam sa na tom za-
smejú. Lebo to, na čom sa tam 
smejú, je to isté, ako keď kroko-
dílovi trhajú zub. Povedzme si ot-
vorene, akí sú to profesionálni 
politici, ktorí takto konajú? Pro-
fesionálny politik by sa sústre-
dil povedzme na ten tlačový 
zákon, keďže vie, že koalícia 
ho väčšinou hlasov schváli, 
aby našiel nejaký kompromis, 
ak naozaj vidí v zákone neja-
ké čierne diery. Tak by konal 
profesionálny politik. A bez 
mihnutia oka by odobril Li-
sabonskú zmluvu. To, čo ro-
bia údajne profesionálni opozič-
ní politici, je skôr úbohosť, ktorá 
nie je zlučiteľná s ľudskou nátu-
rou a už tobôž nie s politikou. Ob-

čan volič vie, že v demokratickej 
spoločnosti treba opozíciu. Vie-
me to všetci, ale každý občan-vo-
lič chce, aby tá opozícia za niečo 
stála, aby to bola opozícia, ktorej 
možno niekedy aj zatlieskať. Tak, 
ako sa tlieska vo futbale tomu 
kto prehráva, ale dokáže nieke-
dy urobiť krásnu akciu, hoci bez 
streleného gólu. Terajšej sloven-
skej opozícii naozaj za posledné 
mesiace nikto nezatlieska a už to 
vyzerá tak, že by ju aj vlastní voli-
či najradšej vyplieskali. 
Jednoducho sa ukazuje, že 
na jednoduchosť politiky ešte 
nedorástli. Čaro politiky na-
ozaj spočíva v jednoduchosti, 
v nej sa získavajú body. Urči-
te premiér získal body aj odvo-
laním ministra obrany. Urobil 
to jednoducho, až tak jedno-
ducho, že zaskočil opozíciu, 
ktorá zostala v šoku. Tých šo-
kov bolo viac za posledné me-
siace a zrejme sa z nich opo-
zícia nevie spamätať a ani sa 
už nespamätá. Ignorovanie Li-
sabonskej zmluvy je klinec do 
jej rakvy, aj do rakvy jej lídrov. 
Zrejme bude v nasledujúcich 
mesiacoch v radoch opozí-
cie platiť: dovoľte mŕtvym, po-
chovať mŕtvych... Naozaj je to 
flustrujúca slovenská politická  
realita.

Nahota našej opozície

Jeden slovenský „politológ“, 
menom Miroslav Kusý, je schop-
ný sa politologicky vyjadriť aj k 
tomu, prečo chrústov v posled-
nom čase na Slovensku ubud-
lo a samozrejme tento fakt pri-
píše slovenskému premiérovi 
za golier alebo celej koalícii. 
Niet témy ku ktorej by sa nevy-
jadril. Samozrejme tak, ako si 
to naštudoval v „krátkom kur-
ze histórie Všeruskej boľševic-
kej strany“. Tam takých všelija-
kých, makových a nemakových 
viet poletovalo toľko, že možno 
s nimi vystačiť na celý život. Slo-
venské elektronické média mu usi-
lovne dávajú priestor, pretože jeho 
politológia spočíva v negovaní všet-
kého slovenského, od chrústov 
počínajúc a Svätoplukom končiac. 
Občan si to vypočuje, slová odle-
tia spolu s obrazom a potom zosta-
ne len tma. Keď si však pozorne 

prečítate vyjadrenia tohto „polito-
lóga“, slovko po slovku, prídete na 
jedno - opakovanie je naozaj mat-
ka múdrosti. Miroslav Kusý polito-
logicky hovorí vždy to isté, len raz 
odzadu a inokedy odpredu. Pod-
ľa neho je všetko inak a ešte aj to 
inak, je inak. Všimnite si napríklad 
ten rozdiel, keď R. Fico povie neja-
kú politologickú úvahu, je to jasné 
a zrozumiteľné. Ono je to tak v ži-
vote, kto chce byť hlboký, snaží sa 
byť jasný. Kto chce vyzerať hlboký, 
snaží sa byť nejasný. To je prípad 
Miroslava Kusého, ktorý si pletie 
kompetentnosť so zmätkom, du-
chovnú jemnosť s mlátením prázd-
nej slamy a skúmanie problematiky 
s hrou na slepú babu. Tomu sa na 
Slovensku hovorí politológ a ešte 
k tomu aj renomovaný! Skôr by sa 
malo povedať reformovaný, čo o 
tomto politológovi platí naozaj zro-
zumiteľne.

La divina commedia (božská komédia)
POSLANEc PALKO: Malý Fidel zobral samopal a odišiel do dažďového 
pralesa v okolí Havany. 
POSLANKyňA VÁŠARyOVÁ: Ja som od šestnástich rokov slávny človek, 
vy zakomplexovaní chlapčekovia. 
Poslanec Vladimír Palko na ministerstve vnútra možno samopal videl 
po prvý raz, lebo však v matematike sa veľmi nepoužíva. Inak v daž-
ďových pralesoch je veľa krokodílov, ale na tie sa nepoľuje samopa-
lom. Vášaryová už v šestnástich bola slávny človek, nuž bolo to za 
komunizmu a z vďačnosti za túto slávu podpísala aj Antichartu. 

jánošík skončil na hrachu
...a až potom na háku. Taká je pravda. Možno naozaj povedal: „Keď 
ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte...!“ Ale na hák nemohol vysko-
čiť sám. S pravdepodobnosťou, rovnajúcou sa istote, tie pozem-
ky pod Tatrami nemali slúžiť na pestovanie hrachu, takže celkom 
možno chápať akú škodu utrpeli tí, ktorí sa na tejto pozemkovej 
kauze zúčastnili, participovali, či inak zúčastňovali. Skončili však 
na háku. Posledný slovenský Jánošík, ktorý načieral do studnice 
štátu a dával do zahraničia od buka do buka dnes tvrdí, že je pos-
ledným oponentom údajne ďalšieho Jánošíka. Tak tomuto už ne-
rozumie možno ani on sám. Nikto z nás nepoznal posledného čín-
skeho cisára a nikto z nás ani Jánošíka. Ale nič nie je posledné, iba 
ako vravia Stredoslováci v krčme, aj pohárik je predposledný. Pa-
sovať sa v politickej opozícii za posledného oponenta je politický 
nezmysel, alebo inak povedané politické harakiri. Ten, kto ho chce 
spáchať, však nikdy nebol samuraj. Bol aký bol, je aký je. Niektoré 
veci a ani povahy sa zmeniť nedajú. Čím je človek starší, tým sa pri-
bližuje k svojmu detstvu, lopatku na pieskovisku nepožičia a keď 
nie je niečo podľa neho, zatne sa ako valaška do buka. Deťom sa 
to vždy prepáči, ale aj starcom. Zhovievavosť k starším je spolo-
čenská slušnosť, niekedy však možno nad nimi mávnuť aj rukou a 
povedať si, karavána ide ďalej. A pokladať to za predposledný úlet. 
Ale môže prísť naozaj aj ten posledný. Bol by ten Jánošík býval od-
roň, keby si bol hrach pod nohy podsypal sám. Ale aj také čosi sa 
môže stať. Na dnešnom Slovensku určite. Ale na hák určite nikto 
neskončí, ani tam nevyskočí. Skončí len v zabudnutí. Taká je kru-
tá pravda dnešných čias. Treba si povedať aj takú pravdu, že po-
lovicou živote sme ustavične v smrti. Ak sa dožijeme viac ako po-
lovičky života, prečo si ju ešte kazíme? Na to si treba možno dať 
odpoveď ešte predtým, než sa príslovečná ješitnosť opozície zač-
ne prejavovať vo verbálnej podobe. Lebo inak platí - márnosť nad 
márnosť a všetko je márnosť...

Medzinárodné ekonomické fórum v Davose bolo v poradí 38. a 
vždy je to tak, že sa na ňom, zúčastňujú najznámejšie osobnos-
ti sveta biznisu i politiky. inak tomu nebolo ani teraz. Hovorí sa, 
že na tomto ostatnom stretnutí účastníci „zmerali svetovú tep-
lotu“. Je to jednoducho tak, na tomto každoročnom stretnutí je 
obyčajne jasné, kto je vo svete lídrom, kto tvrdí ako sa vraví mu-
ziku v politike i ekonomike. nielen to. Je jasné, kto ovplyvňuje 
celú spoločnosť matky Zeme. V Davose 2008 podpísali všelija-
ké dokumenty, ale jeden z nich je najdôležitejší, ktorý síce nie je 
podpísaný, ale je realitou a to je koniec jednopolárneho sveta. 
Účastníci stretnutia jasne dali najavo, že USa už nedokážu byť 
„motorom celého ľudstva“.
Dva posledné roky ukázali, že USA už nedokážu byť hegemónom a 
jasným lídrom ekonomiky i politiky, hoci sa na túto úlohu tasili. Mno-
ho sa v Davose hovorilo aj o tom, že západné ekonomiky klasického 
typu stále viac musia ustupovať ekonomikám nového typu. To zna-
mená ázijským, latinskoamerickým ale aj ruskej, teda ekonomikám 
tých krajín, ktoré sa donedávna pokladali za rozvojové. Teraz kon-
kurujú západným ekonomikám po všetkých stránkach. Davos 2008 
ukázal Amerike jej skutočné miesto. Určite je zaujímavé, že to hovo-
rili ľudia, ktorí vlastne vyrástli na „americkom líderstve“ v minulosti a 
dnes uvažujúc realisticky zistili, že USA to už nie je tá ekonomika ani 
tá politika, ktorá by zvládla súčasné tempá rozvoja ľudstva. Na scé-
nu prichádzajú iní a veľmi silní hráči, ako Čína a Rusko, India a ďal-
ší. Takýto je záver 25OO účastníkov, lídrov ekonomiky, politiky i mas-
médií z tohtoročného Davosu.

koniec jednopolárneho sveta

politológ alebo kecaL
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Stalo sa už tradíciou, či dobrým zvykom, že ľu-
dia si navzájom blahoželajú k rôznym udalos-
tiam, najmä k významným životným. Tak je 
tomu aj v živote národa, keď si spomína na svo-
je významné historické udalosti. Prirodzene, 
radšej na priaznivé, ktoré potešia a posilnia du-
cha a nádej. Žiaľ, život prináša často, a niekedy 
až „permanentne“ často i udalosti pochmúrne-
ho charakteru, ktoré strpčujú život svojmu oko-
liu i druhému národu.
Tak je tomu i v tomto prípade, keď formou retros-
pektívy si spomíname na súčasnosť. Veľmi zloži-
tú, najmä pre náš národ, ktorý sa takmer tisíc rokov 
boril za svoju existenciu v podmienkach Rakúsko-
Uhorska, najmä po rakúsko-maďarskom vyrovnaní 
(1867), keď nastupuje voči Slovákom bezohľadná 
maďarizácia s cieľom „dokázať“, že slovenského 
národa niet tak, ako to proklamovala vládnuca fe-
událna maďarská šľachta.
V tomto zmysle je táto problematika stále aktu-
álnou, a to najmä preto, lebo myšlienka maďar-
skej nadradenosti je stále živá a živená, a je len 
prirodzené, že každý národ, a teda i Slovania, 
vrátane Slovákov, sa proti takejto forme spoluži-
tia – ničím neopodstatnenej nadradenosti Ma-
ďarov nad inými národmi, bráni. Treba si túto 
základnú formu spolužitia uvedomiť!!! a najmä 
ju v praktickom každodennom živote realizovať! 
Teda humanizmus a demokraciu nielen prokla-
movať, ale podľa nich aj žiť.
Aj z tohto aspektu – pokiaľ sa týka vzťahov maďar-
sko-slovenských je potrebné vecne, teda predo-
všetkým pravdivo hodnotiť udalosti s tým, aby sa 
vytvorili reálne predpoklady pokojného života pre 
obidva národy, Slovákov i Maďarov.Pravda na prin-
cípe rovnoprávnosti a nie tak, ako doteraz...
V tomto zmysle poďme pokračovať 

V reTroSPekTíVe k anaLógii. 
Tak, ako sme spomenuli v predchádzajúcich riad-
koch, v tejto ťažiskovej časti tohto, i keď z hľadiska 
rozsahu stručného, no z obsahu historicko-politic-
kého a pre slovenský národ takmer rozhodujúce, 
budeme sa držať kvôli autentičnosti, hodnovernos-
ti a jednoznačnosti, kde je vylúčená falošná vlast-
ná interpretácia udalostí len základných kritérií, a 
to: základný historický fakt (udalosť) a chronoló-
gia.
Tieto základné pohľady, resp. upozornenia pre 
niektorých „tiežhistorikov“ majú zabrániť tomu, 
aby neprišlo k prekrúcaniu faktov a obhajobe 
zloby tak, ako sa o to snažil akýsi „odborník – 
historik“ v Černovej z príležitosti spomienky na 
100. výročie národnej tragédie). Bola dôsled-
kom politiky feudálnej maďarskej vlády, ktorá 
sa domnievala, že takto s konečnou platnos-
ťou umlčí a zastaví oprávnený boj slovenského 
národa za svoje zákonité práva. aký bol dopad 
tohto barbarstva? Všetkým ľuďom dobrej vôle 
a spravodlivého charakteru a myslenia jedno-
značne vyslovený doma i vo svete: bola to ne-
ospravedlniteľná vražda, ktorá v konečnom dô-
sledku urýchlila rozpad zaostalého a nanajvýš 
nespravodlivého režimu, žalára nemaďarských 
národov a národností, rozpad rakúsko – Uhor-
ska a vznik nového štátneho útvaru ČSr na 
troskách monarchie - spoločnej vlasti Čechov 
a Slovákov, ktorá napriek svojim špecifickým 
problémom a ťažkostiam, znamenala v koneč-
nom dôsledku záchranu slovenského národa.
Po vytýčení základných požiadaviek pre jednotlivé 
udalosti, týkajúce sa našich vzťahov – medzi Slo-
venskom a Maďarskom (historický fakt – udalosť 
a dátum), o ktorých bude reč, i keď nie spoločná, 
ale

Z MorÁLneHo HĽaDiSka ZÁVäZnÁ,
 môžeme pristúpiť k ďalšej analýze tohto obdobia.
V dňoch 6. – 9. júna roku 1991 sa v Turč. Martine 
uskutočnili celonárodné oslavy 130. výročia vyhlá-
senia Memoranda národa slovenského.
Pri tejto príležitosti odznelo veľa aktuálnych pre-
javov, boli napísané články, osviežujúce pamäť a 
dávajúce možnosť urobiť si rámcový obraz obdo-
bia, v ktorom sa historická udalosť odohrala, a naj-
mä obdobia po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, 
keď prichádza čas a „účet“ za slovanskú a najmä 
slovenskú orientáciu na Viedeň. Napriek tomu sa 
domnievam, že niektoré aspekty, resp. historické 
fakty, ktoré by mali byť pre nás pučením i memen-
tom, i keď sa to niektorým pánom nebude páčiť, 
mali byť-kvôli celkovej kontinuite, a najmä pravdi-
vosti, no neboli uvedené. Napraviť to a uviesť do re-
ality – aj to je cieľom tohto príspevku.
Zložitosť situácie v období vyhlásenia Memoranda 

znázorňuje aj skutočnosť, že memorandová depu-
tácia 26. júna 1861 odovzdala v Pešti do rúk pod-
predsedu uhorského snemu Kolomana Tiszu Me-
morandum po tom, čo z tohto fóra už predtým 
vyšiel podnet organizovať na Slovensku (hornou-
horské okolie) cestou predstavenstva žúp (teda 
s vedomím štátnej správy), podpisovú akciu proti 
Memorandu národa slovenského.
Tak sa napokon dosiahlo, že sa Memorandum 
vôbec nedostalo do snemu, lebo panovník 22. 
augusta 1861 uhorský snem rozpustil a sloven-
ské žiadosti, obsiahnuté v Memorande, zostali 
bez odpovede. 
Za týchto okolností sa banskobystrický biskup Dr. 
Štefan Moyses obrátil so žiadosťou o pomoc na 
Viedeň, teda priamo na panovníka – cisára Fran-
tiška Jozefa I. (1830 – 1916), ktorý 12. decembra 
1861 prijal 8-člennú slovenskú deputáciu na čele 
s už spomínaným Dr. Štefanom Mysesom (Vieden-
ské memorandum).
Moyses úvodom svojej reči žiadal cisára, aby „ná-
rodné práva najvernejšieho slovenského národa 
určite formulované a primeranými ustanovizňami 
trvalo zabezpečované boli.“ Zároveň odovzdal ci-

sárovi osobitný prosbopis, Memorandum a návrh, 
ako by bolo možné v Uhorsku pre Slovákov zabez-
pečiť rovnoprávnosť. Panovník sľúbil, že 

SLoVenSké SťaŽnoSTi VyŠeTrí
a slovenské požiadavky splní. Nádejným, ale, žiaľ, 
iba prechodným úspechom tohto snaženia bolo 
ustanovenie Matice slovenskej v roku 1863 v Turč. 
Sv. Martine a troch slovenských gymnázií: 8-tried-
neho (vyššieho) evanjelického v Revúcej (1862), 
4-tiredneho (nižšieho) evanjelického v Turč. Sv. 
Martine (1867) a 4-triedneho (nižšieho) katolícke-
ho gymnázia v Kláštore pod Znievom (1869), ktoré 
bolo prvým reálnym gymnáziom v Uhorsku.
Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní r. 1867 sa za-
krátko prejavila snaha „po odplate“ Slovákom 
za orientáciu na Viedeň v revolučných rokoch 
1848 a 1861 formou zatvorenia týchto sloven-
ských národných inštitúcií. Tie totiž, i keď mali 
dočasný charakter, v národnoobrodeneckom 
hnutí Slovákov zohrali napokon rozhodujúcu 
úlohu. To je nesporná skutočnosť, čoho si bola 
vedomá i vládnuca feudálna uhorská šľachta, a 
preto z titulu panslavizmu, ohrozujúceho „jed-
notu, humanizmus a demokraciu“ Uhorska, boli 
tieto ústavy-gymnázia  a MS, zakázané.
Najvernejšie v tomto smere „pracoval“ zvolen-
ský podžupan a stredoškolský inšpektor Béla 
Grűnwald, z ktorého iniciatívy, prirodzene – po 
predchádzajúcom podnete maďarskej vlády – sa 
realizovalo zatvorenie týchto kultúrno-vzdeláva-

cích ustanovizní v rokoch 1874-75.
ako sa konštatovalo: 12. novembra 1875 bola 
Matica slovenská zavretá z rozhodnutia minis-
terského predsedu a ministra vnútra koloman 
Tiszu, ktorý nariadil už 6. apríla 1875 zastaviť 
jej činnosť s odôvodnením, že „bola protivlas-
tenencká a priamo protištátna, a že neodpove-
dala stanovám.“ Majetok, ktorý podľa stanov – 
v prípade zastavenia činnosti, mal pripadnúť 
slovenskému národu, pretože naň sa posklada-
li slovenskí chudáci. Tisza v duchu maďarskej 
demokracie a humanizmu rozhodol inak: Slo-
venský majetok zhabal s odôvodnením, že slo-
venský národ neexistuje“. Taká bola ich logi-
ka... niekdajších pánov za feudalizmu!
Aby sme však aspoň trochu bližšie „spoznali“ ak-
tivistov, ktorí sa „pričinili“ o likvidáciu troch sloven-
ských gymnázií a MS, nemôžeme zabudnúť okrem 
K. Tiszu aj na horlivca Bélu Grűnwalda, ktorý za svo-
ju „vlasteneckú“ činnosť voči uhorskej vláde pri lik-
vidácii slovenských gymnázií a MS, bol odmenený. 
Okrem iného aj tým, že ho vymenovali za maďar-
ského veľvyslanca v Paríži, kde onedlho spáchal 
samovraždu, (vyskočil z 11. poschodia z hotela Eu-

rópa, čím bola jeho životná kariéra uzavretá.)
Majetok, ktorý zhabal K. Tisza, dali do užívania

UHorSkéMU VLaSTeneCkéMU SPoLkU
pre verejnoprospešne ciele, lepšie povedané pre 
účely ďalšej maďarizácie.
Všetky vtedajšie i neskoršie pokusy slovenských 
národovcov o obnovenie činnosti Matice sloven-
skej a zrušených slovenských gymnázií neuspeli.
Podobne naprázdno vyznela aj interpelácia srb-
ského poslanca S. Miletiča v parlamente na pros-
pech Matice slovenskej (Ďejiny Česloslovenska v 
datech, Svoboda, Praha 1968, s. 272-275).
Po zániku Matice slovenskej a slovenských gym-
názií nastáva cieľavedomá intenzívna maďarizácia 
Slovákov, ktorá vďaka našim národným buditeľom 
a národnému povedomiu nášho ľudu – nedosiahla 
svoj cieľ, pretože slovenský národ vďaka Bohu a ci-
vilizovanej svetovej spoločnosti a opakujem najmä 
naším národným buditeľom, prekonal všetky ná-
strahy doby, najmä obdobie maďarizácie.
našu pozornosť vďaku a úctu si zaslúžia všetci. 
najmä tí, ktorých mená naši kronikári a histori-
ci si zapamätali a zasvätili do našich dejín, kto-
rí obetovali svoje životy, aby sme mohli slobod-
nejšie žiť a pokojnejšie než oni.
V tomto duchu patrí aj im naša krátka spomienka. 
„Huluby, Karol (1826, Háj, okr. Martin - 26.10.1848; 
Šulekovo, okr. Trnava) – účastník slovenského po-
vstania 1848. Starší brat Jozefa Ľudovíta H. Ako 
splnomocnenec SNR vyslaný v sept. 1848 do obcí 

pod Javorinou, kde mal sprostredkovať rozkazy 
SNR a získať 

PoDPorU oZBroJenéMU BoJU,
súčasne poverený zásobovaním povstalcov na 
Brezovej. Pri Starej Turej viedol ozbrojený odpor 
občanov Ľubiny proti maďarským gardistom. Po 
jeho potlačení bol uväznený a spolu so 40 väzňa-
mi odoslaný do Nového Mesta nad Váhom. Bol od-
súdený na trest smrti a spolu s V. Šulekom popra-
vený“. (Encyklopédia Slovenska II. zv., s. 288).
 „Šulek Viliam (21.3.1825, Sobotište, okr. Senica 
– 20. 10. 1848, Šulekovo, okr. Trnava) – účastník 
slovenského povstania 1848. S bratom Ľudovítom 
patril k najoddanejším pomocníkom J. M. Hurbana. 
Ako splnomocnenec SNR bol v septembri 1848 vy-
slaný do Krajného a jeho okolia, kde mal sprostred-
kovať rozkazy SNR a získať podporu ozbrojenému 
boju. Pri krajnom viedol ozbrojený odpor občanov 
proti maďarským gardistom. Na pomoc mu prišli aj 
obyvatelia Myjavy a Brezovej pod Bradlom. Po za-
jatí bol uväznený v Hlohovci, kde bol odsúdený na 
trest smrti a spolu s Karolom Holubym popravený“. 
(PES-2. s. 415).
„Šulek, Ľudovít (12.9.1822 Sobotište, okr. Senica – 
17.6.1849 Komárno) – účastník národnorevolučné-
ho pohybu 1848. Po absolvovaní teológie kaplán 
an fare J. M. Hurbana v Hlbokom. Na jar 1848 bol 
Hurbanovým najbližším spolupracovníkom v národ-
norevolučnom hnutí v podjavorinskom kraji. Vyko-
nával veľkú agitačnú prácu najmä v spojitosti s or-
ganizovaním národnorevolučného zhromaždenia 
na Brezovej. Ako vyslanec Hlbokého na ľudovom 
zhromaždení v Nitre chcel predniesť Nitrianske 
žiadosti. Tu bol spolu s D. J. Bórikom maďarskými 
žandármi uväznený, neskôr prevezený do pevnost-
ného väzenia v Komárne, kde zomrel na choleru. 
Písal príležitostne básne a prispieval do Sloven-
ských národných novín“. (ES-V. zv., s. 782).
Do problematiky bojov za naše národné obrode-
nie v rámci revolučného hnutia v rokoch 1848-49 
v každom prípade treba uviesť aj poznatok, ziste-
ný a touto formou zaevidovaný do nášho vedomia, 
ktorý dokumentuje spoločný odboj Čechov a Slo-
vákov proti 

rakÚSko-UHorSkéMU DeSPoTiZMU,
za základné práva slovenského národa. Nechajme 
však o tomto v krátkosti hovoriť Dr. Dušana Čaplo-
viča z článku Zabudnutá minulosť: „...Po porážke 
prvej slovenskej dobrovoľníckej výpravy v septem-
bri 1848, ktorá sa pod vedením Jozefa Miloslava 
Hurbana a Ľudovíta Štúra dostala až k Senici, 
boli mnohí jej nadšenci, podporovatelia a aktív-
ni spolubojovníci z Moravy maďarskými vládnu-
cimi úradmi prenasledovaní a zatknutí. k nim 
patrili aj účastníci slovenského národného hnu-
tia, slovenskí dobrovoľníci Martin Bartoň, rich-
tár z Čáčova, u ktorého sa našla Hurbanova pro-
klamácia Braťja Slováci, a Pavel Svatík, roľník z 
koválcova, ktorí spolu s dvoma spolubojovník-
mi z Moravy boli odsúdení na smrť a na tom-
to mieste 13. októbra 1848 obesení a pochova-
ní. neskôr o 37 týždňov roku 1849 boli ich telá 
prevezené do spoločného hrobu v Senici. Toto 
miesto nám dnešným žijúcim generáciám pri-
pomína len spustnutý pamätník, ktorý si zaslúži 
našu pozornosť, ale aj úctu.
Zostali len spomienky a v každom z nás zostávajú 
bolestné poznania a otázky: kde ostala naša úcta 
k minulosti, k hrdinom, ktorí neváhali obetovať to 
najcennejšie – svoje vlastné životy pre myšlienky 
a ciele, z ktorých sa mnohé v konečnom dôsledku 
realizovali až takmer o jedno storočie neskôr. Niet 
tu ani cestičky, ani tabule, a to všetko v blízkosti 
dedinky Hlboké, v ktorej si pripomenieme 100. vý-
ročie smrti Jozefa Miloslava Hurbana (19.3.1917 
– 21.2.1888), jedného z popredných vodcov ce-
lonárodného slovenského revolučného hnutia v 
minulom storočí.
Nezabúdať znamená chrániť a tvorivo zveľaďovať 
revolučné, bojové a pracovné tradície starších ge-
nerácií, ľudu, osobností. Veď nezáleží na historic-
kom období, epoche, ale dôležitá pre nás musí byť 
skutočnosť, že stáli na strane pokroku a i oni zná-
mi i neznámi boli skromne zaradení v zákryte zá-
stupu nositeľov revolučných zmien. Tak pomáhali v 
ťažkých neprajných podmienkach kliesniť cestu k 
lepšiemu životu. Akoby nám niekedy chýbalo väč-
šie pochopenie a poznanie, povedané s Vladimí-
rom Mináčom že „reakcionárstvo či pokrokovosť 
sa nedá odvodiť od jednotlivosti, od jednotlivého 
výroku alebo činu. Meria sa v celosti dejín, kom-
plexnosti úmyslov a výsledkov“.

PhDr. VOJTEcH BLŠKO, historik

sPravOdlIvOsť, demOkracIa, POkOj a Nadvláda

cez retrospektívu 

po analógiu

Kresba: Andrej Mišanek
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RENOJAVA s.r.o., PREŠOV
Výhradný dovozca a distribútor v SR

MORIDLÁ, LAKY, FARBY, VOSKY 
A OLEJE

nemeckej firmy HESSE&LIGNAL 
s 95-ročnou tradíciou sú určené 
pre profesionálov, stolárov a pre 
všetkých tých, ktorí chcu dosiahnuť perfektnú povrchovú 
úpravu nábytku, dverí, obkladov a iných výrobkov z dreva 
používaných v interiéri.

pRíRODné nÁtERY nA DREVO

Nátery na drevo na báze prírodných 
olejov a voskov od výrobcu OSMO 
COLOR, Nemecko. Tvrdé olejové 
vosky na podlahy, dekoračné vosky, 
olejové lazúry, špeciálne oleje na drevo, špeciálne ošetrujúce 
výrobky na drevo, ktoré sú  vodeodolné, nepraskajú 
a neolupujú sa. Vhodné i na najnamáhanejšie výrobky 
z dreva v exteriéri (okná, dvere, pergoly a iné).

ZINGA – uNIkátNy systém 
studeNého ZINkovANIA

Systémom ZINGA môžete dlhodobo chrániť 
proti agresívnemu prostrediu – protikorózna 
ochrana výrobkov zo železných kovov, 
porovnateľná so žiarovým a galvanickým 
zinkovaním. Vhodná hlavne pre výrobky 
väčších rozmerov, na opravu poškodeného žiarovo alebo 
galvanicky pozinkovaného povrchu, zinkovanie v teréne, ktoré 
nie je možné urobiť klasickými technológiami zinkovania.

jedNIčkA v povrchovej úprAve

Široký sortiment striekacej techniky 
od výrobcu KREMLIN REXSON, 
Francúzsko. 
Nech už aplikujete čokoľvek, Krem-
lin má pre vás vždy riešenie, ktoré 
vám pomôže byť produktívnejší 
a naviac aj ušetríte. Dodávame 
ako manuálne, tak aj automatické 
striekacie pištole na nanášanie 
moridiel, tónovaných lakov 
a lazúr, plničov, vrchných lakov 
a všetkých druhov antikoróznych 
materiálov.

RENOJAVA s.r.o. Pod Kamennou baňou 35, 080 01 Prešov
tel./fax: 00421-51-7721 789, 00421-905-651 297 e-mail: renojava@renojava.sk, www.renojava.sk

Čítajte noviny SLOVENSKÝ ROZHĽAD
aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk

Ďalšie číslo novín dostanete 20. 2. 2008 aj v stánkoch MEDIAPRESS v 
Bratislave, KAPA-PRESS  KOŠICE a KAPA-DAB PREŠOV.

Dokončenie zo 6. strany
nerealistické výsledky prieskumov by sa prejavili v ne-
realistických odchýlkach medzi jednotlivými mesačný-
mi výsledkami (napr. 12%). Ak sa dlhodobo mesačné 
výskumy ÚVVM pohybujú na približne tej istej úrovni 
(resp. tá klesá a stúpa kontinuálne), je to znakom toho, 
že ich výsledky sú realistické. Smer (či iné strany) má v 
spoločnosti podporu zhruba takú, ako ukazujú tieto vý-
skumy (plus/mínus štatistická odchýlka). 
Agentúra Focus sa mimochodom „blysla“ len pred-
nedávnom, keď na základe jej prieskumu Hospodár-
ske noviny vyrobili „horúcu“ kandidátku na prezidenta 
- Ivetu Radičovú. Skutočným dôvodom bola snaha M. 
Dzurindu zbaviť sa takto konkurenta na funkciu pred-
sedu strany: Radičovú odporúčajú postaviť do vedenia 
SDKÚ politické kruhy v pozadí slovenskej pravice. Uve-
dená „kauza“ vypovedá nielen o postavení Focusu, ale 
hlavne o postavení HN - uvedomme si, že HN vyrobi-
li „Dzurindovu“ tému, keď na nej nebola zhodnutá nie-
že celá pravica, ale ani celá SDKÚ. HN sú teda zjavne 
„viac“ ako len pravicové noviny. To pomerne detailne 
vypovedá o vzťahoch kontroly masmédií v zákulisí po-
litickej scény.

AKO V DEcEMBRI TAK PO cELÝ NOVÝ ROK?
Vráťme sa však k decembru. Čo bolo príčinou takejto 
zvýšenej ideologickej aktivity? Dôvodov je viac a majú 
spoločného menovateľa: Strata legitimity, alebo proste 
úpadok pravicovej - neoliberalistickej ideologickej kon-
cepcie. Tá sa prejavila, alebo práve v nej sa prejavili 
viaceré skutočnosti, ktoré mohli byť „štartérom“ takejto 
aktivity. 17. novembra sme si pripomenuli výročie revo-
lúcie. Kto sleduje mediálne obsahy, musel si všimnúť, 
že namiesto obligátnych ód na slobodu a demokra-
ciu sme si tentoraz vypočuli argumenty navlas podob-
né tým, aké používali počas 90. rokov komunisti, ktorí 
„čisto“ ideologicky ťahali za „kratší koniec“- konzumné 
argumenty. Ich realistickosť nebudeme na tomto mies-
te rozoberať, realistickosť nakoniec nie je podstatným 
prvkom ideologických argumentov. Príčinou tohto od-
klonu bola zjavne hlavne demystifikácia obligátnych po-
liticko - ideologických argumentov, ako aj celého pro-
cesu režimotvorného prevratu z roku 1989. 
Podstatou tej prvej demystifikácie je to, že postupom 
času bolo aspoň teoreticky poukázané na zjavné po-
dobnosti medzi oboma režimami. Argumenty, na zákla-
de ktorých sa súčasný režim oproti minulému vykresľu-
je ako podstatne demokratickejší, sa ukázali povrchné. 
Spomenuli sme si na to, že presne takto vymedzené 

formálne znaky – minimálne v istom období - pozna-
li aj za bývalého režimu, a tie reálne sú, hlavne od roku 
1998, často veľmi podobné. Skrátka, že sa používa-
jú tie isté, často takisto „presvedčivé“ argumenty, iba v 
opačnom ideologickom garde. 
Podstatou tej druhej, ktorá však s prvou úzko súvi-
sí je to, že postupom času vyšli na povrch historic-
ké skutočnosti, odhaľujúce geopolitické dôvody 
zmeny režimov v strednej Európe na prelome 80. 
a 90. rokov. Tieto zmeny boli výsledkom druhých 
„jaltských dohôd“, ktoré podľa všetkého podpísa-
li Bush a Gorbačov na vojnovej lodi v roku 1989. 
Interpretovať studenú vojnu ako boj „dobrých“ a 
„zlých“, či boj za zavedenie demokracie (alebo ne-
jakého iného pozitívneho ideologického pojmu), 
je samozrejme ideologicky pritiahnuté za vlasy a 
rovná sa prakticky prebratiu ideologického slovní-
ka niektorej zo strán konfliktu. Preto aj interpretá-
cia politickej zmeny ktorá bola výsledkom prehry 
Východu v studenej vojne, v duchu ideologických 
klišé nevyhnutných na zdôvodnenie systému, nie 
je veľmi presvedčivá. 
Postupná - aj keď zatiaľ nie veľmi artikulovaná - ideolo-
gická demystifikácia status quo sa odrazila hlavne po-
čas reálnej (nielen ideologickej) transformácie v časoch 
vlády M. Dzurindu. Pretavila sa do bezprecedentnej vo-
lebnej podpory Smeru, ktorý, ako poukazujú odborní-
ci, nazbieral hlavne tzv. protestné hlasy. Smer má pod-
poru skoro polovice populácie, a to nielenže poukazuje 
na množstvo „protestných“ hlasov, ale predovšetkým je 
to podpora, ktorá je - pri nepomerne nižšej podpore os-
tatných strán - hlavne fenoménom protestných hlasov 
vysvetliteľná. To, do akej miery sú prípadné „protestné“ 
očakávania voličov vo vzťahu k Smeru a súčasnej vlá-
de reálne - vzhľadom k pevnému ideologicko/systémo-
vému (vrátane geopolitického) „zabetónovaniu“ status 
quo - je samozrejme iná téma. Faktom ale je, že výraz-
ný a artikulovaný - vyjadrený vo verejne prezentovaných 
prieskumoch - nárast hlasov, ktoré je možné chápať 
ako protestné, znamená stratu legitimity neoliberalis-
tickej ideologickej koncepcie, ktorá je dnes systémo-
vou. A takémuto prejavu, akokoľvek „bezpečne“ začle-
neného do status quo (Smer bez ohľadu na predstavy 
„protestných“ voličov o systéme nemôže ani neplánu-
je realizovať nejaké výraznejšie zmeny, ani nevytvoril na 
to potrebné štruktúry - napr. i médiá), je treba zabrániť. 
Alebo ho aspoň zamlčať: najmenej tak nebezpečná ako 
samotné postoje, je ich verejná artikulácia. 

MILAN URSíNy

Indoktrinácia naša každodenná 

Dnes sú už samozrejmé aj tzv. 
predĺžené víkendy, teda tri dni 
voľna. Keď na piatok pripadá 
štátny sviatok, alebo deň pra-
covného pokoja. Budú v marci, 
auguste a decembri 2008. Dva 
voľné dni sú už roky samozrej-
mosťou. 
Stalo sa tak pred štyridsiatimi rokmi, 
teda v januári 1968. Politický od-
mäk priniesol so sebou aj zrušenie 
voľných sobôt. Samozrejme, nor-
malizátorom, ktorí sa chopili moci 
po auguste 1968, sa už pracovný 
čas nepodarilo vrátiť do tradičných 
koľají. Veď to by bol skutočne hrubý 
a nepopulárny zásah do života celej 
spoločnosti. A tak sa voľné soboty 
stali jedným zo symbolov „socializ-
mu s ľudskou tvárou“ na ktorý si už 
nikto nedovolil siahnuť.
S touto revolučnou myšlienkou pri-
šiel jeden z predstaviteľov „Pražské-
ho jara“ – ekonóm Bohumil Šimon. 
Pri svojej iniciatíve sa inšpiroval Mar-
xovou tzv. hodnotou voľného času a 
tiež tým, že väčšina našich občanov 
síce chodila do práce aj v sobotu, 
ale okrem obchodu a služieb svoju 
pracovnú aktivitu skôr predstierala. 
Šimon však chcel pracovníkov moti-
vovať k tomu, aby celotýždennú prá-
cu vykonali už za päť dní, teda aby 
všetky týždenné normy a plánova-
né úlohy splnili už pred sobotou. Čo 
je už z dnešného pohľadu trochu 
smiešne. Najskôr sa s voľnými so-
botami začalo tzv. skúšobnou troj-
mesačnou „prevádzkou“, do ktorej 
sa prihlásilo 138 podnikov, predo-
všetkým bane a huty. Len pre zau-

jímavosť boli medzi nimi aj košic-
ké Východoslovenské železiarne. 
Podmienky experimentu neboli ľah-
ké (zamestnancom nesmeli klesnúť 
mzdy a produktivita práce musela 
vzrásť o 14,5%!), ale nakoniec sa 
podarilo pracovným sobotám defini-
tívne odzvoniť.
Nebolo to však jednoduché. Vyš-
šie stranícke a hospodárske or-
gány v jednotlivých rezortoch sa 
snažili „uchmatnúť“ aspoň jed-
nú voľnú sobotu mesačne, či už 
na rôzne brigády, mimoriadne 
zmeny v rámci plnenia socialis-
tických záväzkov, či schôdzkovú 
činnosť. Obyvatelia republiky si 
veľmi rýchlo zvykli na už skutoč-
né víkendy a tak rôzne sobotnaj-
šie pracovné aktivity už brali ako 
nutné zlo, ktoré preto treba prežiť 
čo najpríjemnešie – samozrejme 
v rámci možností. Azda jedinou 
výnimkou bolo tzv. jarné uprato-
vanie, ktoré organizovali nielen 
podniky, ale aj mestá a obce, ná-
rodné výbory, či organizácie Ná-
rodného frontu. Vtedy bolo aspoň 
vidieť výsledok sobotňajšej činnos-
ti, inokedy iba odsedenie si niekoľ-
kých hodín na pracovisku.

VSTÁVAME NESKôR
Počas existencie ČSSR sme tak-
mer všetci začínali svoj pracovný 
deň medzi 6. a 7. hodinou. To ne-
bol žiadny výmysel komunistov, to 
bol ešte pozostatok monarchie, 
teda Rakúsko-Uhorska, pretože ci-
sár František Jozef I. trpel nespa-
vosťou. Boli to veľmi ťažké roky. 

Len si spomeňme, ako ľudia z okoli-
tých obcí a miest vstávali ráno často 
pred štvrtou hodinou, len aby pres-
ne o 6. hodine už boli na svojich 
pracoviskách. Najviac si to odnies-
li deti, ktoré rodičia nosili do predš-
kolských zariadení, pričom už o 7. 
hodine začínali svoj pracovný deň. 
V tomto prípade sme si vôbec ne-
vzali príklad zo Sovietskeho zväzu, 
kde sa stále pracovalo (aspoň čo sa 
týka využívania pracovného času) 
ako na Západe. Školy aj úrady za-
čínali o deviatej, robotníci – pokiaľ 
išlo o nepretržitú prevádzku – o ôs-
mej. Samozrejme, ľudia svoje pra-
coviská opúštali aj neskôr, najčas-
tejšie po 17. hodine.
Už aj práve preto tento systém, 
či už sovietsky, alebo kapitalis-
tický, našim občanom nevyhovo-
val. Dnes aj na Slovensku je to už 
inakšie. Veľmi často však pretr-
vávajú zlozvyky z minulosti: mno-
hí lekári napríklad ordinujú iba do 
12. hodiny, rovnako aj niektoré 
úrady a inštitúcie prijímajú strán-
ky iba predpoludním. V každom 
prípade zamestnávatelia vychá-
dzajú v ústrety svojim pracovní-
kom tzv. pohyblivým pracovným 
časom, napríklad každý si môže 
vybrať jeho začiatok podľa vlast-
ného uváženia medzi 7. a 9. hodi-
nou. Podľa začiatku sa upravuje 
aj koniec pracovného dňa. Ten-
to vynikajúci princíp síce využíva-
jú mnohí, ale nemôžu ho využívať 
všetci. Jednoducho nie na kaž-
dom pracovisku sa to dá...

VLADIMíR MEZENcEV

pRetRvávajú zLOzvyky z MinuLOSti Stanovisko slovenských historikov,  
archeológov a jazykovedcov

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc., prof. PhDr. Július Bartl, CSc., prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc, PhDr. Ján Bobák, CSc., PhDr. La-
dislav Deák, DrSc., doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc., prof. Dr. Milan S. Ďurica, prof. PhDr. Eva 
Fordinálová, DrSc., PhDr. Ľudovít Haraksim, CSc., doc. PhDr. Martin Homza, PhD., PhDr. Anton Hrnko, CSc., prof. PhDr. Ján Ka-
čala, DrSc., prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., prof. PhDr. Mária Hohútová, CSc., PhDr. Titus Kolník, DrSc., PhDr. Eva Kolníková, 
DrSc., prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., doc. PhDr. Ján Lukačka, CSc., PhDr. Anna Magdolenová, CSc., prof. PhDr. Richard Marsina, 
DrSc., doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., PhDr. Peter Mulík, PhD., prof. PhDr. Šimon Ondruš, DrSc., prof. PhDr. Michal Otčenáš, CSc., 
prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc., prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., prof. PhDr. Vincent Sedlák, CSc., PhDr. Július Sopko, DrSc., 
PhDr. Ján Tibenský, DrSc., prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc., doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc.

k stanovisku sa pripájajú 
aj členovia RADY ÚNIE SLOVENSKÝCH  NOVINÁROV v Bratislave: PhDr. Jozef Kuchár (predseda), PhDr. Dušan D. 
Kerný, PhDr. Andrej Maťašík, PhDr. Milan Piovarči, PhDr. Jozef Šucha, PhDr. Miloš Čikovský, Ing. Rudolf Kuchta, 
Adela Lettrichová, PhDr. Elena Šebová a Ing. Roman Hofbauer.

www.uniasn.sk
V Bratislave, 14. januára 2008

S poľutovaním vnímame opakujúce sa úsilia o spo-
chybňovanie autochtónnosti Slovákov na vlastnom ná-
rodnom a štátnom území, ich kontinuity dejín, kultúry 
a jazyka. Naposledy sa to stalo v súvislosti s medializo-
vaným pokusom o verejné škandalizovanie predsedu 
vlády Slovenskej republiky na stránkach denníka SME 
(3. január 2008). Niektorí historici a publicisti, ktorí 
dosiaľ nie sú schopní pozitívne akceptovať existenciu 
samostatnej Slovenskej republiky, sa usilujú zneužívať 
čisto odborné otázky na politické a ideologické dis-
kusie. Zarážajúca je predovšetkým tá skutočnosť, že 
väčšina z nich sa týmito otázkami vo svojom výskume 
nikdy nezaoberala, pritom sa však verejne deklarujú 
ako renomovaní odborníci.
Ustálenie terminológie v každom vednom odbore je 
úlohou odborníkov. Nesuverénne podmienky neumož-
ňovali slovenskej vede slobodne sa zaoberať týmto 
problémom a preto predkov dnešných Slovákov, z po-
litických a ideologických dôvodov, často označovala 
ako „Slovanov“, hoci už od 9. storočia pramene poz-
najú a odborná literatúra všeobecne hovorí v tomto ob-
dobí o Čechoch, Maďaroch a Nemcoch.
Pomenovanie Sloveni, respektíve starí Slováci na 
označenie slovenského obyvateľstva v 9. a 10. storo-

čí, sa v odbornej literatúre používal už od konca 19. 
storočia, keď sa začala formovať moderná slovenská 
profesionálna veda. Uvedený termín používali vo svo-
jich odborných prácach tak slovenskí, ako aj zahranič-
ní vedeckí pracovníci.
Jazykovedcom, historikom a archeológom je jas-
né, že vhodné pomenovanie pre predkov dnešných 
Slovákov nezávisí iba od historických prameňov, ale 
je výsledkom aj vedeckej dedukcie a logickej úvahy. 
Pomenovanie starí Slováci zodpovedá teda nielen po-
trebám slovenskej vedy, ale aj realite, v ktorej žili naši 
predkovia, v tom čase označovaní ako Sloveni (náz-
vy Slovensko a slovenčina jestvujú kontinuálne bezo 
zmeny dodnes), a zodpovedá aj dnešnému stavu ná-
roda. Existencia suverénnej Slovenskej republiky si 
prirodzene vyžaduje vnímať vlastné dejiny v súlade s 
kladným hodnotením celej etnogenézy nášho národa 
(kontinuálne doloženej od čias kniežaťa Pribinu) a jeho 
národno-emancipačného zápasu.
Myslíme si, že je nevhodné, ak jeden či dvaja histori-
ci si osobujú právo kodifikovať odbornú terminológiu, 
najmä keď za ich názormi nestoja odborné, ale poli-
tické ciele.

V Bratislave, 4. január 2008
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Michel Platini je rok a pol predsedom UeFa. Za ten čas urobil v európskom i 
svetovom fubale niekoľko podstatných zmien. odborníci vravia, že k lepšie-
mu. Postavil sa na stranu slabších, nie najsilnejších zväzov a klubov.  

aj vajdova zásluha
Novak Djokovič zo Srbska bol senzá-
ciou  na tenisovom Australian Open. 
Prerušil Federerovú sériu víťazstiev 
a vo finále vyhral aj nad  Francúzom 
Tsongom. Vyhral už sedem turnajov 
a je tretí na svete. Chce sa dokon-
ca stať svetovou jednotkou a obrať o 
tento post Švajčiara Rogera Federe-
ra. Na tejto značnej senzácii má po-
diel aj Slovensko. Djokoviča totiž už 
rok a pol vedie náš bývalý reprezen-
tant a teraz 42-ročný tréner Marián 
Vajda. Zobral ho do opatery, keď bol 
Novak na 40. mieste rebríčka a od-
vtedy stúpa po ňom sústavne nahor. 
Hovorí o Djokovičovi, že je jedným 
z najväčších talentov svetového te-
nisu a už tento rok by sa mohol pri 
svojej skromnosti dostať na úplný vr-
chol. Je to príjemné konštatovanie, 
že ten prekvapivý titul z Austrálie pat-
rí kúsok aj Slovensku.     

bobisti nás prekvapili
Vo finále Európskeho pohára bo-
bistov v Cortine dosiahla naša štvo-
rica historický úspech. V zložení M. 
Jagnešák, Š. Krug, R. Kresťanko a 
R. Vonga obsadila na štvorbobe po 
prvý raz v histórii stupienok víťazov, 
keď skončila na treťom mieste me-
dzi 19 posádkami. Pre Slovensko je 
to neobvyklé, veď tento šport má u 
nás úzku základňu a preto si mož-
no ťažko predstaviť, že naša štvo-
rica je schopná konkurencie aj vy-
spelým štátom. Zostava štvorbobu 
sa niekoľkokrát menila, no medai-
la je výsledkom desaťročnej práce. 
Napriek tomu, že silní muži nema-
li donedávna dobré podmienky ani 
na prípravu. Až súčasná vláda im 
podala pomocnú ruku v podobe fi-
nančnej injekcie a výsledok sa do-
stavil nečakane skoro. Verme, že 
nebude iba prvou lastovičkou a naši 
reprezentanti nás ešte túto zimu  
prekvapia.

zlato na medaily pre Oh
V Pekingu už majú k dispozícii, zla-
to, striebro i bronz, aby mohli vyrobiť 
všetky potrebné medaily pre olympij-
ské hry. Kovy darovala organizátorom 
sponzorská firma, austrálska ban-
ská spoločnosť BHP Billiton. Medai-
ly robia v šanghajskej mincovni. Tri-
násť kg zlata pochádza z čilskej bane 
Escondida. Striebro je z austrálskej 
bane v Canningtone, bronz z ďalšie-
ho čilského ložiska Spence. Časť 
potrebnej rudy tavili vo svojich továr-
ňach domáci čínski hutníci. Z doda-
ných surovín vyrobia medaily aj pre 
Paralympijské hry. Medailu z bronzu 
si domov prinesie aj každý účastník 
OH. Billiton je vraj najväčšia banská 
spoločnosť na svete, no tá zatiaľ od-
mieta prezradiť cenu, ktorú darované 
kovy majú. Bola to však vraj rozsiah-
la investícia, ktorá je prejavom „dob-
rej vôle“ koncernu.

Odišiel šachový kráľ
Rodák z Chicaga Bobby Fischer bol 
skvelým šachistom, majstrom nad 
majstrov, človek, ktorý venoval svoj 
život figúrkam a za svoju hru žiadal 
vysoké honoráre. Pre jedných bol 
géniom, pre iných bláznom, ktorý 
nevedel vychádzať s ľudmi, čudák 
a nakoniec štvanec, ktorý vo veku 
64 rokov 18. januára t.r. na Islan-
de zomrel. Zakázali mu hrať svojho 
času v Juhoslávii, no neposlúchol a 
emigroval potom do sveta, keď zo-
bral trojmiliónovú odmenu v dolá-
roch. Ochorel. Aj útok na dvojičky v 
New Yorku označil za dobrú správu. 
Žil teda na viacerých miestach sve-
ta, až ho prijal roku 2005 Island. Aj 
tam sa odmietol liečiť, neveril leká-
rom. Žil čudným životom s manžel-
kou, podobne ako žijú bezdomovci. 
Za príčinu jeho smrti označili lekári 
zlyhanie obličiek. Napriek všetkému 
to bola svetová osobnosť.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

O Z v e N y

Aby bolo jasne, že popredné kluby 
nebudú proti IIHF, tá vypísala mast-
né prémie v hodnote 10 miliónov 
eur, čo je najvyššia suma v histó-
rii európskeho hokeja. Už štartovné 
bude 300 tisíc eur a za účasť vo fi-
nále 50 tisíc. Celý ročník bude stáť 
20 miliónov eur a preto by malo za-
čať hrať iba 12 mužstiev. Víťaz roční-
ka by dostal milión eur, finalista polo-
vicu. Ak sa projekt uskutoční, bude 
to v hokejovej histórii udalosť, ktorá 
ovplyvní celú históriu tohto športu. 
Nová súťaž by sa ťažko rozbiehala, 
nebyť veľkej podpory viacerých zah-
raničných investorov, na čele s rus-
kým plynárenským Gazpromom. Sa-
mozrejme, že pôjde nielen o kvalitný 
šport, ale aj o zisky súkromných fi-
riem, ako je to teraz v profesionál-
nom športe bežné. Súťaž je zatiaľ 
zabezpečená na tri ročníky, teda do 
roku 2010. 
V návrhu je, že súťaž sa po troch ro-
koch rozšíri na 30 účastníkov! V ta-
kom prípade sa budú musieť hrať aj 

dve kvalifikačné kolá. Dvanásť muž-
stiev by potom postúpilo do 12-člen-
ného záveru, kde by sa hralo v sku-
pinách. Definitívne slovo, či sa súťaž 
začne, bude ešte mať sedem vybra-
ných štátov, ktoré by dali novým pra-
vidlám súhlas. Víťaz CHL by sa mal 
po každom ročníku stretnúť s víťa-
zom kanadsko-americkej NHL o tzv. 
Victória Cup. 
Návrh zatiaľ nemá v hokejovom sve-
te veľkú odozvu, predsa to len nie 
je futbal. Riaditeľ slovenskej spo-
ločnosti Pro Hokej Vl. Paštinský, 
sa dal počuť, že CHL v tejto podo-
be by bola pre Slovensko sklama-
ním. Česko, Rusko, Švédsko a Fín-
sko by totiž mali reprezentovať po 
dve mužstvá, ostatné štáty iba aktu-
álni majstri. Slovensko by tak moh-
lo rátať iba s jedným účastníkom a 
to naši funkcionári považujú za dis-
krimináciu a neserióznosť. Náš ho-
kejový zväz už oznámil, že bude pro-
testovať a situáciu riešiť, pretože 
prvé sľuby boli pre SR priaznivejšie. 

Úspech sťažnosti však nie je vôbec 
istý, pretože Rusi, Česi, Fíni i Švédi 
sú objektívne v hokeji lepší než Slo-
vensko. Majú viac úspechov na MS 
i OH a zrejme aj kvalitnejšie domá-
ce ligy. Nezabúdajme, že sloven-
ské mužstvá v doterajšom poháro-
vom turnaji Super Six neobsadzujú 
popredné miesta. Trenčín bol roku 
2005 šiesty, Slovan 2006 piaty, Ži-
lina 2007 štvrtá a Slovan 2007 tre-
tí. Nuž aké argumenty pri sťažnosti 
náš hokej použije? Je však možné, 
že v doterajších návrhoch ešte k ne-
jakým zmenám príde. Veď tento po-
kus o atraktivitu hokeja je už piaty. 
Nespokojne sa teraz ozývajú aj Švaj-
čiari, ba aj Nemci. Ligu majstrov by 
chceli hneď hrať aj Lotyši, Bielorusi, 
Dáni. Podľa plánov je totiž v návrhu 
zatiaľ len jedenásť miest. Dvanáste 
by sa mohlo obsadiť aj nejakou bará-
žou nespokojných, alebo ho zaplniť 
na začiatku víťazom Super Six Mag-
nitogorskom. Zatiaľ je hlavné, že je 
pokus na svete a dokonca finančne 
zabezpečený, že sa zrodil. Najlepšie 
európske kluby však budú musieť 
hľadať voľné termíny a iste aj neja-
ké peniaze navyše. Priaznivci hokeja 
zase eurá vo svojich peňaženkách, 
pretože kvalitnejší tovar hokeja bude 
stáť určite viac. Bude treba rátať nie-
len s peniazmi, ale aj s časom. Šport 
sa rozrastá a ľudia majú času čoraz 
menej, niekde sa čoskoro určite na-
razí na vysoké bariéry. 

Rodí sa nová atraktívna súťaž pre milovníkov ľadu

hokej chce mať Ligu majstrov
Európskej hokejovej federácii (IIHF) sa zapáčila futbalová Liga 
majstrov. Preto sa rozhodla, že od ročníka 2008-2009 zruší do-
terajší Európsky Pohár majstrov, premenuje ho a zreorganizuje na 
obraz Ligy majstrov. Tá má totiž vo futbale veľkú popularitu, točia 
sa v nej veľké peniaze a tribúny bývajú na zápasoch plné. Liga maj-
strov sa bude po novom volať po americky champions Hockey Le-
ague (cHL). V prvom ročníku má podľa všetkého štartovať 12 klu-
bov z hokejovo najlepších štátov (Česko, Rusko, Fínsko, Nemecko, 
Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko). Hrať sa má od začiatku októbra 
do konca januára. Prvé buly padne 8. októbra 2008.

Iste ste počuli vo futbale o skupine G-14, 
čo by sme si mohli preložiť aj ako Giganti 
14. Boli to najbohatšie kluby Európy, ktoré 
si neskôr pribrali ďalšie štyri a bolo z toho 
G-18. Boli to vlastne rebelanti proti FIFA a 
UEFA. Pýtali od riadiacich orgánov peniaze 
ako náhradu za štarty svojich hráčov na MS, 
ME i v iných medzištátnych zápasoch. Do-
konca sa vyhrážali, že ak neuspejú, založia 
si vlastnú ligu. Argumentovali, že ich požia-
davky sú oprávnené, veď tieto kluby vyhra-
li v Lige majstrov z 51 ročníkov 46. V európ-
skom futbale hrozil rozkol, preto v polovici 
januára prekvapila správa zo Švajčiarska, 
že G-14 sa z vlastnej vôle rozpúšťa a pre-
stáva jestvovať. 
Zopakujme si pre poriadok kluby, ktoré patrili 
od roku 2000 do silnej G-14: Ajax Amsterdam, 
FC Barcelona, Bayern Mnichov, Borussia Dort-
mund, Inter Miláno, FC Liverpool, Manchester 
United, Olympique Marseille, AC Miláno, Paríž 
St. Germain, FC Porto, PSV Eindhoven, Real 
Madrid, Juventus Turín. Potom od roku 2002 aj 
Arsenal Londýn, Bayer Leverkusen, Olympique 
Lyon a FC Valencia. 
Čo sa vlastne v Zurichu udialo? Zástupcovia 
FIFA i UEFA si opäť vypočuli požiadavky klubov, 
ktoré sa zdali byť aj opodstatnené. Predseda 

UEFA Michel Platini síce rebelantom povedal, 
že UEFA nestrpí nijakí diktát silných a pohro-
zil im dokonca možnosťou vylúčenia z UEFA. 
Pravda, musel neskôr urobiť aj nejaké ústupky, 
že kluby za účasť hráčov na ME a MS dosta-
nú finančné náhrady pre prípad osobitných vý-
davkov, zranení či poistení hráčov. Nato G-14 
súhlasila a ohlásila zánik svojej organizácie. Ná-
sledne vznikla nová Európska asociácia klubov 
ECA, zatiaľ pod vedením Karla Heinza Rumme-
niggeho. Tá má združovať viac než sto klubov, 
medzi ktorými budú mať miesto všetky európ-
ske štáty (53), teda aj Slovensko, vrátane ich 
zväzov. 
Experti považujú túto skutočnosť za úspech 
M. Platiniho, ktorého chvália, na čela s pred-
sedom FIFA Seppom Blatterom. Rozhodnutie 
sa páči všetkým, najmä menším klubom a zvä-
zom. Budú mať takto väčšiu možnosť nahliadnuť 
pod pokrievku najväčšieho futbalu. Značne veľ-
ké dielo je teda na svete, asociácia klubov má 
základ, no rozpracovanie hlavných zásad bude 
mať ešte dosť problémov a otáznikov, kým sa 
demokratickosť skutočne prejaví v dobrom. 
Prvé sa samozrejme objavili finančné nezrov-
nalosti, no FIFA i UEFA už vyložili prvé karty 
na stôl. V priebehu budúcich šiestich rokoch 
budú ochotné zaplatiť klubom za štarty hráčov 

v medzištátnych zápasoch vo výške 173 milió-
nov eur. S tým veľké kluby z bývalej G-14 sú-
hlasili. FIFA zaplatí mužstvám, ktoré budú hrať 
na MS v JAR 2010 110 miliónov dolárov. Ďal-
ších 43,5 milióna pridá UEFA na ME v Rakúsku 
a Švajčiarsku 2008. 55 miliónov potom pripraví 
aj na Euro 2012. Na blížiacich sa ME je už zná-
me delenie peňazí medzi účastníkov a najlep-
ších. Každý tím dostane 300 000 eur. Za každé 
víťazstvo v skupine aj 50 000. Za účasť v semi-
finále 200 000. Víťaz turnaja zoberie milión eur, 
finalista polovicu. Niečo sa ujde aj ligovým súťa-
žiam a zväzom. Financie by mali klubom a zvä-
zom pokryť poistenie hráčov, prípadne liečenie 
po zraneniach.
Zatiaľ môžeme iba konštatovať, že vyhral nielen 
Platini, Blatter a futbal vôbec, ale opäť aj veľké 
a silné európske kluby a štáty, ktoré majú pra-
videlné zastúpenie na MS a ME. Kluby preto, 
lebo tie najsilnejšie práve dodávajú do repre-
zentácií najviac hráčov. Verme však, že predsa 
je to len dobrý krok k jednote futbalovej Európy, 
pobádajúci k zvýšeniu úrovne hry. Aj to je zaují-
mavé, že nejaké odrobinky z veľkého koláča sa 
dostanú aj do malých zväzov Európy, medzi kto-
ré radíme aj Slovensko. To bola vlastne hlavná 
idea predsedu UEFA M. Platiniho pri vyjednáva-
ní a tá sa mu splnila.

Mali sme možnosť sledovať všetky tri zápasy našich hádza-
nárov na Majstrovstvách Európy v Trondheime. Oj, ako sa 
podobali tým futbalovým. Jeden zápas so Švédmi dobre aj 
keď 31:32, no potom dva katastrofálne, s Islandom 22:28 
a so Švédskom priam zahanbujúco 25:41. Hodnotenie za-
interesovaných? Presne futbalové. Chýbali nám zranení 
hráči. Mužstvo bolo aj tak zle zložené. Sme však na dob-
rej ceste. Tréneri v zápasoch stále improvizovali. Hra bola 
pričasto primitívna. Objavili sa veľké individuálne aj kolek-
tívne chyby. Na záver prišlo k úplnému rozpadu a rezigná-
cii. Aj s trénerom je nespokojnosť, vidí iba seba, neradí sa 
s okolím. Ale: máme perspektívne mužstvo, hoci nie je mla-
dé, iba neskúsené. Výsledok? Ako pri prvom štarte na ME. 
Roky bez pokroku, opäť posledné šestnáste miesto a tur-
naj bez bodu. Slabosť útoku aj obrany. Často až chaos v 
hre. Švédi to odhalili príliš rýchlo, profesionálne, presne a 
- trestali. Áno, mužstvo sa síce na rozdiel od futbalistov do-

stalo druhý raz na ME, ale to bol v Nórsku jediný klad, viac 
radosti mužstvo neurobilo. Z toho je smutný aj rázovitý tré-
ner Zoltán Heister, zásadový a pomerne aj tvrdohlavý šéf. 
Mnohí s jeho metódami a vedením reprezentácie i nomi-
náciami nesúhlasia a pravda sa teraz postavila na ich stra-
nu, nie naopak. Mladosť nie je ani zďaleka zárukou úspe-
chov (viď futbal). Ani hádzaná (rovnako ako futbal), nemá 
veľký výber súcich, víťazných a kvalitných hráčov. O európ-
skej úrovni možno azda hovoriť iba v súvislosti s brankárom 
Štochlom, hráčmi Šulcom a Pekárom, prípadne Antlom. A 
to je pre ME žalostne málo. Veru tak, rovnako ako futbalisti, 
aj hádzanári majú teraz, po Trondheime, nad čím premýš-
ľať. Od mládeže, cez domácu ligu až po reprezentáciu. Po-
dobnosť s futbalom to nebola veru náhodná. Kolektívne hry 
vôbec sú na Slovensku akoby od macochy. Zrejme ani v 
Pekingu na OH nebude Slovensko reprezentovať nijaký ko-
lektívny šport a to je tiež dlhodobý problém.

Vo vrcholovom futbale prichádza k podstatným zmenám

Michel Platini zjednocuje európu

hádzanáRi už akO FutbaLiSti

kde budú OH 2016?
Ešte sa len chystáme na OH 2008 v Pekingu, no vieme už, že ďalší svia-
tok 2012 bude v Londýne. Ba bola už aj uzávierka prihlášok na usporia-
danie OH 2016. Prihlásilo sa sedem miest. Niektoré z nich iba preto, aby sa 
zviditeľnili pred svetom a začali sa pripravovať na ďalší termín. Iné však majú váž-
ny záujem a skutočne by chceli privítať svet už roku 2016. S osemročným pred-
stihom sa na MOV do stanovenej lehoty prihlásili: Česká Praha, ktorá však pat-
rí medzi tie mestá, ktoré skôr rátajú s možnosťou roku 2020. Sem zrejme patrí 
aj azerbajdžanské Baku, rovnako ako katarská Doha, ktorá si organizáciu skúša-
la organizovaním Ázijských hier. Tvrdí, že už dnes má väčšinu nových športovísk 
vyskúšaných a šejkovia majú aj peňazí dosť. Vážnejšiu úlohu by chcelo zohrať ja-
ponské Tokio, ktoré však tiež nebude plakať, keď ho odsunú na rok 2020. Ne-
obyčajný záujem má však španielsky Madrid, ktorý sa uchádzal už pre rok 2012 
a skončil tretí za Londýnom a Parížom. Ohlásilo sa aj americké Chicago, no má 
smolu, že OH boli v USA roku 1996 a to nie je tak dávno. Amerika má však veľ-
kú ekonomickú silu a MOV pri hlasovaní už neraz prekvapil. V tomto smere je na 
tom lepšie juhoamerické Rio de Janeiro. Na tomto kontinente totiž OH ešte nik-
dy neboli a Rio sa ukázalo v dobrom svetle pri organizovaní Panamerických hier. 
Nuž, vyberajte si, prípadne tipujte, kto vyhrá. Troch a možno aj päť finalistov vybe-
rie exekutíva MOV už v júni tohto roku. Definitívne bude víťaz konkurzu známy až 
2. októbra 2009. Je známe, že rotácia kontinentov pri organizovaní OH už nepla-
tí a tak môžu byť hry aj za sebou na niektorom kontinente. Prihlásené sú všetko 
veľkomestá, ktoré si môžu dovoliť veľké výdavky. Nehlásila sa iba Afrika, kde ešte 
OH nikdy neboli, ten čas však príde. Austrália tiež nie, tam sa však OH konali roku 
2000 v Sydney. Náš tip na víťaza je: Madrid, alebo Rio de Janeiro.

vysoké tatry v nemilosti
Onedlho sa začne naša futbalová liga. V príprave bolo zaujímavé, kde si muž-
stvá hľadali terény na rozohranie. Voľakedy ospevované a odborníkmi odpo-
rúčané Vysoké Tatry pre svoju výšku a redší dobrý vzduch sa dostali do nemi-
losti. Iba MFK Košice s trénerom J. Kozákom tu boli. Hitom sa stalo Turecko, 
kde bolo sedem mužstiev. Iba Dubnica bola na voľakedy obľúbenom Cypre. 
Trenčín si vybral Holandsko, pretože tam má svojho majiteľa, preto je výnim-
kou. Z rôznych príčin ostali doma Ružomberok (Vyhne), Senec (Nové Zámky) 
a Zlaté Moravce ostali doma. Kto vie, aká bola príčina opustenia Vysokých Ta-
tier? Dosť peňazí v pokladniciach? Strata dôvery vysokohorského prostredia? 
Chýba umelý trávnik? Pre futbal sú horšie a drahšie služby? Turecko je zrej-
me najlacnejšie.

je to jasné
Na futbalových ME 2008 nebu-
deme, no poznáme už plagát 
MS 2010 v Juhoamerickej re-
publike. Ba aj vyžrebovanie eu-
rópskych štátov. Slovensko patrí 
do 3. skupiny, spolu s Českom, 
Poľskom, Severným Írskom, Slo-
vinskom a San Marínom. Ten-
to rok budú naší hrať 6. septem-
bra doma so Severným Írskom, 
10. septembra vonku so Slovin-
skom, 11. októbra v San Maríne 
a 15. októbra doma s Poľskom. 
S Českom až 1. apríla 2009 von-
ku. Vraj s každým sa dá hrať, ba 
aj vyhrať.


