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Kľúčový problém dneška: politi-
ku vláči úsilie politických strán 
vyrábať v mene dlhodobej stra-
níckej stratégie mediálne kau-
zy. Zvyšok populácie, ktorý 
nežije s politikou, alebo každo-
dennou politikou, uspokoja te-
levízne spravodajstvá, ktoré sú 
už 

väčšmi Zábavou
či rozptýlením, než spravodaj-
stvom. musia totiž súťažiť s 
dennou tlačou, po ktorej sia-
ha prevažná časť obyvateľstva. 
Je zbytočné sťažovať sa na to, 
či robiť z toho problém. Na Slo-
vensku, v slovenských dejinách 
to bola vždy menšina, ktorá kul-
tivovala jazyk, slovo, myslenie. 
A vzhľadom na ekonomické po-
mery a prakticky od vyhnania štú-
rovcov z bratislavského lýcea v 
XIX. storočí takmer vždy značnú 
časť inteligencie mocenské, ale-
bo geopolitické pomery vytláčali 
za okraj ekonomického, sociálne-
ho a politického života.
Po prvý raz to vyzerá tak, že me-
diálna realita úplne vytlačila zo 
zorného poľa iné ako každoden-
né problémy, inú ako každodennú 

politiku. Je to akoby spoločnosť 
prvej politickej signálnej sústavy. 
A ničoho iného. Je to dôsledok už 
takmer dve desaťročia trvajúceho 
boja proti sformovaniu slovenské-
ho vlastenectva, vlastenectva spä-
tého tak so slovenským kultúrnym 
dedičstvom, ako aj celou šírkou 
hnutí a koncepcií o národnú a so-
ciálnu bezpečnosť. Samozrejme, 
aj vo forme štátnej. Akoby nebolo 
nadstavby nad každodennou poli-
tikou – to dnes vidíme jasne. Ako 
keby tento štát a tento národ vzni-
kol akosi náhodne, štát sa vytvoril 

proti prúdu deJíN
a treba to všetko rozpustiť v akom-
si integračnom kotli, alebo pone-
chať iba na starosť cirkvám. 
Celá plejáda verejne činných ľudí 
nás roky zavádzala tvrdením o eli-
tách – dnes vidíme, že tu jestvuje 
niečo ako politická trieda, ale nie je 
elita. Smotánka, to áno. Neraz iba 
so zákonmi (a plesaním) smotánky 
(ako to pomenoval spisovateľ Vla-
dimír Ferko). Tým nemyslím von-
koncom len politikov, ale naopak, 

aj ľudí činných v politike, politicky 
či verejne a najmä mediálne aktív-
nych. Samozrejme, do nich treba 
zahrnúť aj médiá, ale tie nie sú na-
šim hlavným problémom, tie sú iba 
bariérou, prekážkou pre pocho-
penie v čom sa skutočne nachá-
dzame. Terajší zmedzinárodnený 
boj o tlačový zákon to ilustruje naj-
lepšie. Každému je jasné, že tla-
čový zákon z čias A. Novotného 
(ktorý bol prezidentom neznášajú-
cim Maticu slovenskú a zvrhla ho 
vlna, ktorá v januári 1968 vyniesla 
na čelo ČSSR A. Dubčeka) 

vyhovuJe aSi 
vydávateľom. Preto ho tak brá-
nia, lebo im zrejme nekladie nijaké 
prekážky. Preto sa toho tak úpor-
ne chytila opozícia, samozrejme, 
veď tie isté média jej kryli chrbát, 
podporovali ju. Je to prirodzené 
mnohorako prepojené spoločen-
stvo a dominantná nátlaková sku-
pina zároveň. Na druhej strane ná-
vrh zákona, ktorý po desaťročiach 
chce zaviesť na Slovensku nové 
pomery, musí byť formulovaný buď 
nepriestrelne, alebo takticky – aby 
bolo kam ustupovať. 

Pokračovanie na 2. strane

Bežný čitateľ slovenskej tlače 
by sa možno už ani nečudo-
val ako sú popisované pomery 
na Slovensku. Samozrejme, že 
čiernobielo. Napr. v nemeckom 
štátnom rozhlase sa pri spra-
vodajstve z diania v parlamen-
te (6.2.) hovorí o „kresťanskom 
demokratovi Dzurindovi“, kým 
pre vládnu koalíciu sú len po-
menovania: „Linkspopulisten, 
Rechtextremen, Rechtspopu-
listen“. Nuž teda poriadna zber-
ba, strach musí ísť na európske-
ho poslucháča, kto je to vlastne 
na Slovensku pri moci. Samoz-
rejme, so zahraničným vetrom 
v chrbáte ľahko šliape opozícia 
do pedálov ostrých slov – ide 
jej údajne o to, aby zabránila 
nástupu diktatúry a potlačeniu 
základných demokratických 
práv a hodnôt.
Vláda je vždy v pozícii figúry na 
strelnici, nota bene mediálnej 
strelnici. Problém slovenskej 
i zahraničnej tlače a médií je 
však v tom, že osem rokov bola 
akoby priam slepá voči chybám 
a prešľapom vládnych koalícií (v 
rokoch 1998-2006). 
Je neprimerané a neprijateľné, 
aby sa Slovensko dnes, po tom 
všetkom čo prekonalo do roku 
2008, vykresľovalo ako problé-
mový stredoeurópsky štát. Štát, 
kde nie sú vyriešené a zakotve-
né základné hodnoty. A o to ide 
v chaose, vytváranom ad absur-
dum v parlamente. 
Nejde len o znemožnenie vlády. 
Ide o znemožnenie pomerov na 
Slovensku, priam o dokázanie 
jeho mnohorakej nesvojpráv-
nosti – a to tentoraz v mene úz-
kych straníckych záujmov. 
Veď to veľmi jasne vidíme. Zá-
ujmy P. Csákyho (SMK) sú dia-
metrálne odlišné od záujmov 
KDH, ktoré vlastne vôbec nech-
ce Lisabonskú zmluvu a je ne-
schopné zvládnuť svoje vnútor-
né rozštiepenie a boj. Okrem 
toho vedenie SMK je proti celej 
opozícii – pokiaľ ide o stanovis-
ko SR k odtrhnutiu Kosova od 
Srbska. 
Záujmy strany M. Dzurindu sú 
tiež jasné – musí sa dostať z 
prepadu u slovenského voliča. 
A keďže mu to nejde doma, tak 
musí robiť všetko, aby zohrial 
včerajšiu polievku zahraničnej 
podpory. Vládna koalícia sa o 
dva roky po voľbách zmení. Ale 
aké máme vyhliadky s takouto 
opozíciou? Veď v tom absurd-
nom divadle jej ide len o stra-
nícky prospech a nie o prestíž 
demokracie.

Médiá ako nátlaková skupinka

dušaN d. KerNÝ

dušaN d. KerNÝ

Vlastenectvo

V Prešove na Hlavnej ulici zatiaľ dominujú objekty s historickou architektúrou. Na snímke D. Dugasa 
priečelie domov na východnej strane ulice, v popredí budova radnice.

Návrh Vladimíra Mečiara ísť do referenda pri schvaľovaní Lisabonskej zmluvy je 
zjavne jediná schodná cesta, aby Slovensko v spoločnej únii európskych štátov 
obstálo. Bez schválenia zmluvy v NR SR nemôže platiť ani v ostatných 26 štá-
toch a Slováci sa dostanú na čiernu eurolistinu ako nespoľahlivý štát v situácii, 
keď EÚ potrebuje reformu ako soľ. Dôvody neschválenia v parlamente sú jas-
né. Argumenty opozície pri rokovaní o Lisabonskej zmluve totiž možno stručne 
charakterizovať jedným slovom - urážky. Za chvíľu dokážu vychŕliť toľko nezmys-
lov, až sa celá ich kritika ukazuje ako trápna fraška.
Predseda SMK dokázal v diskusii s Marekom Maďaričom na koalíciu zaútočiť 
hneď celou znôškou úderov pod pás. Opakovane prekrucuje názov svetozná-
mej Shakespearovej hry, keď konanie opozície voči koalícii prirovnáva ku „kro-
teniu zlých mužov“. Označuje koaličnú politiku za vidiecku. Odporúča vládnych 
politikov k psychológom, pričom Pál Csáky dodal, že je miernym, lebo nehovo-
rí o psychiatroch. Csáky vážne vyhlásil, že myšiam podľa výskumov trvalo dvad-
sať tisíc pokusov, kým našli cestu, ako sa dostať v laboratóriu k jedlu a snáď to 
koalícii nebude trvať toľko. Tým sa jasne priznal k vydieraniu. Ak nás nepustíte k 
moci – nebude jedlo – teda zmluva výhodná pre všetkých občanov.
Tieto výroky by bolo vhodné preložiť - autorizovaným prekladom - a poslať do 
sveta. Nech aj v zahraničí vedia, aký slovník používa predstaviteľ opozičnej par-
lamentnej strany na Slovensku, ktorý tvrdí, že v SMK sa cítia byť Európanmi. Ale 
sabotujú prijatie Lisabonskej zmluvy, lebo podľa ich názoru, koalícii zachutila 
moc. Aj opozícia má moc, ak sa dostane do parlamentu. Môže sa správať štát-
nicky aj v opozičnej lavici. Lebo aj v opozícii v parlamente zastupujú občanov. 

Pokračovanie na 3. strane

StaNiSLav háber

ZASKOČILI VLASTNÝCH

Laboratórium dejín
Ľudia sa od nepamäti usilovali prekročiť hranice svojich možnos-
tí, vždy sa snažili dosiahnuť a dozvedieť viac, ako im bolo súde-
né vrtkavým osudom smrteľníkov. Na cestách za poznaním a na 
plavbách do neznáma okrem mihotavých cieľov, ktoré sa často 
trieštia ako obrazy v krehkých zrkadlách, striehnu najrozmanitej-
šie prekážky i neodvratné nebezpečenstvá. Symbolickou postavou 
večného pútnika je blúdiaci Holanďan, ktorý sa ako prízrak vynára z 
hmiel, aby sa v nich vzápätí znova stratil. Svojím údelom sa podobá bib-
lickému Ahasverovi. Niektorí v ňom vidia kapitána van der Deckera, iní 
kapitána Barenta Fokka, ktorí sa vytrvalo pokúšali o prekonanie Mysu 
dobrej nádeje. Do prízračného sveta plného nevyspytateľných nástrah 
a rizík patria aj špióni blúdiaci po všetkých krajinách Zeme. Konfuciov 
súčasník majster Sun približne pred 2500 rokmi (teda oveľa skôr ako 
Alexander Veľký, Carl von Clausewitz a iní stratégovia) sformuloval pra-
vidlá vojny, ktoré bez ohľadu na technologický vývoj a ideologické sta-
noviská platia dodnes a účinne ich využívajú i vojenské, politické a spra-
vodajské autority súčasného sveta.  Pokračovanie na 2. strane

pavoL JaNíK

Inventúra zlodejov
LaCo ZrubeC

v druhom diele várošovej publikácie Stratené slovenské poklady 
(str. 74) je vyobrazená mapa feudálneho mnohonárodného uhor-
ska s textom: Gótikus szárnyasloltárok a kőzépkori magyarorszá-
gon (Gotické krídlové oltáre v stredovekom maďarsku). všetky, 
opakujem všetky dvojkrídlové oltáre boli na Slovensku! ani jeden 
jediný nie v dnešnom maďarsku. tieto reálie nám v dostatočnej 
miere dokumentujú kultúrnu úroveň ľudu, ktorý na Slovensku žil, 
tvoril aj pre budúce generácie. vytvoril nespočetné množstvo slo-
venských umeleckých diel, pamiatok, starožitností. mnohé vzác-
ne pamiatky, aj svetového a európskeho významu, zostali nie na 
Slovensku, ale najmä v maďarsku, česku... zdobia cudzie múzeá 
a galérie.
Čitateľ sa môže právom spýtať, prečo bolo Slovensko posiate umelecký-
mi artefaktmi? Štatistické údaje sú neodškriepiteľné. V bývalom feudál-
nom a polofeudálnom mnohonárodnom Uhorsku najpriemyselnejšou 
časťou krajiny bolo Slovensko. Tu sa ťažilo zlato, striebro a iné vzácne 
podzemné bohatstvo. Nečudo, že na Slovensku vznikali a úspešne na-
predovali fabriky, cechy. Obyvatelia mohli svoje deti poslať na štúdiá do 
zahraničných škôl (najmä nemeckých). Vzdelanci s diplomami sa vraca-
li a nadobudnuté vedomosti realizovali na rodnom Slovensku.

Pokračovanie na 3. strane

úsilie slovenskej pomotanej pravice vyjadril jeden 
komentátor, keď sa nádejal, tak ako mnohí ostat-
ní, že peS (Strana európskych socialistov) bude 
pre Smer vLKom. márne boli snahy opozície uro-
biť všetko preto, aby očiernila Smer v očiach bru-
selu a poslancov z radov socialistov. a na deň sv. 
valentína, aká zvláštna symbolika, socialisti veľkou 
väčšinou hlasou obnovili pozastavenú kandidatú-
ru Smer-u v rodine socialistov. Stalo sa tak nielen 
vďaka tomu, že mnohí z poslancov socialistov sa 
na vlastné oči presvedčili, že kaša nie je taká horú-
ca, ako ju v bruseli prezentovali napríklad poslan-
ci z radov slovenskej opozície. Nepomohla ani „ho-
kejka“ petra šťastného, či iné barličky a polienka, 
ktoré sa snažili podpaľovať, aby vznikol ohník nad 
ktorým by upiekli stranu Smer. podpora v hlasova-
ní bola takmer 82-percentná a samozrejme, proti 
boli nielen maďari, ale aj Francúzi. ale to je už bez-
predmetné. poslanec socialistov hannes Swoboda 

pred hlasovaním varoval, že ďalší odklad by bol nie 
najlepším vysvedčením pre socialistov. tento po-
slanec bol na Slovensku, stretol sa s tými, s ktorý-
mi sa stretnúť potreboval. pozorne počúval a vytvo-
ril si vlastný obraz o tom, kto vlastne čo chce a o 
čo sa snaží. treba jasne povedať, že toto je prehra 
slovenskej opozície, ktorá jej vezme vietor z pla-
chiet, lebo do nich dula ako sa dalo. treba pove-
dať aj to, že k tomu prispela aj sociálna politika nie-
len strany Smer, ale aj celej koalície a aj samotná 
SNS, ktorá bola tŕňom v oku socialistov. a jej pred-
seda sa nedal vyprovokovať radikálmi SmK. Sociál-
no-demokratický vývoj na Slovensku bude pokra-
čovať. hlas Smeru v bruseli bude počuteľný aspoň 
tak, ako na Slovensku. aj výsledky celej vládnej ko-
alície po doterajšom i budúcom fungovaní. vlkom 
sklapli zuby naprázdno. červená Karlulka v bruseli 
sa slovenských vlkodlakov nezľakla. hoci sa často 
preobliekali za kozliatka. dušaN KoNčeK

SMER-SD v rodine socialistov
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Dokončenie z 1. strany
Najväčší spor je o právo na odpoveď – to je 
dávno normálne napríklad v Nemecku a také 
samozrejmé, že si najmienkotvornejšie denní-
ky iné ani len nevedia predstaviť. 
V prípade zákona ide o vopred oznámenú voj-
nu, zápas. Vydávatelia dávno vyhlásili, že je 
to neprijateľné a že pre svoj názor získajú aj 
podporu v zahraničí. Napokon noviny vydáva-
jú vlastne s pomocou zahraničného kapitálu, 
alebo sú súčasťou zahraničných vydavateľs-
tiev. a s nimi nám neprišla v prvej línii ško-
la demokracie, ale to, čo sa dnes nepres-
ne nazýva bulvár. prevýchova na mediálnu 
rýchlostravu je málokedy vyvážená verej-
noprávnou nebulvárnou kvalitou. dozvedá-
me sa veľa o povrchu vecí, ale nie o ich 
podstate. veľa o dejoch, málo, alebo nič o 
súvislostiach. vidno to aj na banalitách – 
už dávno sme v únii, sme 

v beZhraNičNom SCheNGeNe
a na prahu eura, ale teletexty sú rozdelené 
na domáce a zahraničné. pritom dnes už je 
pre nás zahraničie to, čo je mimo úniu. mu-
síme myslieť v iných dimenziách – zdanlivá 
drobnosť, akou je delenie teletextu priam 
symbolizuje, že to nevieme.
Problémom čitateľa je, že počas zápasu o tla-
čový zákon sa len veľmi málo dozvedel o eu-
rópskych súvislostiach. Nedozvedel sa v pod-
state, ako to vyzerá inde, aké sú zákony inde. 
Najmä v susedných štátoch. A ako sa zachova-
li voči nemu tí členovia opozície, ktorí tam boli 
veľvyslancami či veľvyslankyňami. V podstate 
nevieme aké sú reálne pomery inde, inde v tej 
Európe, v tých členských štátoch OBSE, kto-
rá slovenské ministerstvo tak veľkoryso častu-
je iróniou a sarkazmom.
takisto nevieme (alebo len veľmi málo) o 
čo ide v Lisabonskej zmluve. ale všetci veľ-
mi dobre vieme, že vládnej koalícii chýba 
päť hlasov – a tá budé teraz cvičiť s celou 
vládou a parlamentom, ako keď chvost krú-
ti psom. Je to ponižujúce preto, lebo to uka-
zuje našu národnú povahu – keď mám čo 
len trocha príležitostí - vypečiem s tebou. 
Nejde o parlamentnú demokraciu, ide len o 
hádku. a samozrejme stráženie radov, aby 
sa náhodou nenašiel zradca a vytvorila sa 
deliacia čiara. taká jasná hranica, aby prí-
padný Judáš sám strčil hlavu do slučky. 

Nejde o národné, ale stranícke záujmy. 
ukazuje sa vzor občanovi ako má postupo-
vať, ako bez zábran vypiecť s niekým. ako 
sa rozdeliť. ako je to úplne normálne a nie 
úplne neprirodzené. 
Toto absurdné divadlo zamestnáva verejnosť. V 
tom istom čase v Čechách nemôžu zvoliť pre-
zidenta predovšetkým preto, lebo komunistic-
ká strana je veľmi silnou. Nikto za dlhé hodi-
ny prenosov z českých redaktorov, politologov, 
komentátorov analytikov ani len nehlesol o ko-
munistoch. Nikomu ani len na um nezišlo hovo-
riť o akejsi európskej unikátnosti tejto situácie a 
už vôbec nie, nedajbože akejsi neeurópskosti. 
Naopak, v Taliansku je to ešte horšie. Viete si 
predstaviť čo by sa u nás, v „našich“ médiách 
a v zahraničí dialo, keby takto cvičila s voľbou 
prezidenta KSS? Na Slovensku sa príučky 
europanstva udeľujú na počkanie ešte aj 
s lístkom na električku. bol som svedkom, 
keď na Slovensko prišla švédska minister-
ka zahraničných vecí, povedala, že je tu 
prvý raz v živote a videla len cestu z letis-
ka. a prvú, druhú a tretiu otázku, ktorú do-
stala bolo o hodnotení úrovne demokracie 
a európskosti na Slovensku. 
Televízia nám servíruje k nedeľnému obedu 
diskusiu ministra hospodárstva s opozičným 
poslancom o tom, že bývalá vláda odovzdala 

do ZahraNičNÝCh rúK Spp
a s ním dokonca aj menežment podniku. (Do-
dajme, že to nie je jediný energetický podnik, 
kde sa tak stalo, nie je to jediné zdedené „zla-
té vajce“, kde je to tak.) Nejde o to, že o tých-
to faktoch sa po prvý raz rozsiahlo argumentu-
je až teraz. Ide o to, že v odbornej verejnosti 
dobre známe okolnosti privatizácie neboli do-
teraz takto medializované, že sa o nich neho-
vorilo, nerobila sa z nich hlavná téma. Nie je to 
chyba terajšej vlády, že túto tému má, dokonca 
v takom rozsahu, že s ňou išla do parlamentu. 
Z hľadiska verejnosti je hlavná otázka, prečo to 
nevedela skôr. Podobne je to so sporom oko-
lo toho, kde sú vlastne dokumenty spoločnos-
ti Veriteľ vytvorenej na odlženie zdravotníckych 
zariadení. A hlavný iniciátor, alebo obhajovateľ 
Veriteľa sa po prechode z ministerského kresla 
do opozície stal spoluvlastníkom široko propa-
govaného (a mimoriadne nákladného) týžden-
níka, známeho drvivou a nemilosrdnou kritikou 
terajšej vlády.

verejnosť môže pri sledovaní týchto káuz 
mať iný záujem ako vláda. a to: ako sa to 
všetko vlastne robilo? prečo sa mnohé do-
zvedáme až teraz? čo bránilo médiám ho-
voriť o tom predtým? aký je vlastne mecha-
nizmus rozhodovania a záujmov všetkých 
koalícií čo tu keby boli – a aké možnosti 
vlastne majú? aká je to vlastne sloboda 
médií, čo všetko dávame politickým stra-
nám do rúk vo voľbách. ako je možné, že 
sa predáva energetické zlaté vajce a roz-
hodujúci, či 

bLoKuJúCi baLíK aKCií
je už v rukách tretej malej firmy v inom štáte Eu-
rópskej únie bez toho, aby polovičný vlastník – 
Slovenská republika – mohol čo len ceknúť? A 
verejnosť sa to dozvie až vtedy, keď je už zmeš-
kaný informačný vlak?
vidíme to aj na banálnom príklade okolo 
zosmiešňovania predsedu vlády pokiaľ išlo 
o jeho metaforu, prirovnanie k Jánošíkovi. 
Koľko len vážnych vedeckých kapacít ved-
no s médiami tiahlo proti politickému zasa-
hovaniu do dejín. prečo si nik nespomenul 
na školské roky a hodiny literatúry - Smrť 
Jánošíkovu? prečo si v štáte, kde sa brojí 
proti donášačom a zároveň sa tak povzbu-
dzujú bonzáci dnešných médií nespome-
nuli na to, že pri mučení Jánošík nevydal 
svojich a preto ho po prvom dni mučenia 
naťahovali na škripec? protokol z vyšetro-
vania vydali tuším iba dvakrát a to v XiX. 
storočí. tak či onak, je to súčasť legendy, 
mýtu. pre tú smrť, pre to mučenie a mlča-
nie na škripci sa stal tým hrdinom.
Samozrejme, že politickej triede a iste aj mno-
hým médiám a ich aktérom ide o politický boj 
– ale voličovi musí ísť o to, aby vyústil v uspo-
riadané pomery v štáte, právnom štáte. Aby 
mohol byť, takpovediac ústavným vlastencom, 
vlastencom usporiadaného štátu, usporiada-
ných pomerov. Nejde o to milovať Sloven-
skú republiku, aby bola navonok i do vnút-
ra dobre menežovaná, usporiadaná. Je to 
nevyhnutné vo svete globálnych otrasov 
globálnej ekonomiky v európe. preto je 
dôležité hovoriť nielen o schopnostiach a 
neschopnostiach terajšej vládnej koalície, 
ale aj opozície. a súčasťou toho je aj viero-
hodnosť médií.

dušaN d. KerNÝ

Médiá ako nátlaková skupinka

Každý, kto sa čo len povrchne 
zaoberá problematikou osu-
du národných spoločenstiev v 
procese európskej integrácie 
potvrdí, že je to doba, v ktorej 
neuveriteľne rastie úloha ná-
rodnej kultúry. tá totiž – popri 
kvalitách geografických a his-
torických – zostáva jednou z 
mála sfér, ktoré nie je možné 
„dirigovať“ podľa jednotného 
scenára z bruselu.
Problémom však je, že v chápa-
ní väčšiny obyvateľov i ich politic-
kých reprezentantov na všetkých 
úrovniach sa pod pojmom národ-
ná kultúra rozumejú predovšetkým 
folklórne aktivity. Teda ľudová ta-
nečná a piesňová tvorba, trochu 
ešte aj stavebné pamiatky, ale už 
podstatne menej je tých, ktorí pod 
národnou kultúrou rozumejú aj ak-
tívnu tvorbu 

umeLeCKÝCh hodNôt,
teda aktuálnu literárnu, hudobnú, 
výtvarnú, tanečnú, dramatickú či 
architektonickú tvorbu. A skutoč-
ne iba minimum ľudí si uvedomuje, 
že národná kultúra, to je i kultúra 
jazyka a reči, ba i komplex aktivít 
osvetového charakteru. Niektoré 
z týchto aktivít sa v postavení out-
sidera ocitli zjavne iba dočasne, 
pretože dve volebné obdobia bolo 
moderné robiť si z nich posmech 
a označovať ich za prejavy „zápec-
níctva“. Niektoré deformácie však 
majú trvalejší charakter a vôbec 

nebude jednoduché presvedčiť 
väčšinovú verejnosť, aby svoj po-
stoj zmenila.
Je známym faktom, že v rokoch 
krátko po prevrate došlo naprík-
lad k revízii fondov miestnych, ok-
resných i školských knižníc. Ok-
rem učebníc marxizmu z nich 
zmizlo množstvo diel, vytvorených 
síce v časoch „vlády jednej stra-
ny“, ale pritom literárne hodnot-
ných. Je pochopiteľné, ak niektorí 
z niekdajších významných socia-
listických autorov a terajších de-
mokratických a prozápadne orien-
tovaných 

KuLtúrNyCh čiNiteĽov
nemajú veľmi záujem, aby ich do-
bové „úklony bohom“ (teda ódy 
na Vladimírov Iľjičov, pocty Leoni-
dom Iľjičom a kadejaké iné častuš-
ky) boli verejne prístupné v kniž-
ničných fondoch. Ale z hľadiska 
funkčnosti inštitúcií verejnej služ-
by, medzi ktoré knižnice na všet-
kých stupňoch patria, je takéto 
cenzurovanie trestuhodné. Neho-
voriac už o tom, že v znalostiach 
mladej generácie vzniká rovnaká, 
ak nie väčšia „čierna diera“, ako 
sa pokúšali začiatkom sedemde-
siatych rokov vytvoriť v znalostiach 
a vedomí vtedajších mladých ľudí 
dogmatici, ktorí vyhadzovali z kniž-
níc diela autorov „Pražskej jari“, 
teda Karvaša, Tatarku, Ťažkého a 
mnohých iných spisovateľov, pre-
kladateľov a teoretikov. 

Podobne je tomu v divadle. Počet-
nú skupinu autorov súčasní „líd-
ri“ divadelného diania ignorujú a 
prehliadajú, zato aj na našej pr-
vej scéne dostávajú slovo nedo-
robky, vydávajúce sa za „moder-
nu“. A keďže u nás už desaťročia 
je zvykom, že krajské, regionálne 
či miestne divadlá jedným očkom 
vždy pozerajú na repertoárovú po-
litiku reprezentačnej scény, vyze-
rá to v nich podobne. Že na tieto 
„opusy“ diváci prídu v skrom-
nom počte, to nikoho veľ-
mi nezaujíma, aspoň je dôvod 
siahnuť po „osvedčených“ bul-
várnych tituloch, alebo „oboha-
tiť“ plagát divadla o ďalší muzi-
kálik z playbacku. 
áno, tak ako celá východná a 
stredná európa, čelí aj Sloven-
sko už 

poLdruha deSaťročia 
aj veľmi silnému tlaku zvonka. V 
našom prípade je možno o to sil-
nejší, že česká kultúra je v našich 
podmienkach prijímaná celkom 
prirodzene a bez jazykovej bariéry. 
Spoločne síce roky plačeme nad 
bezútešným stavom slovenskej ki-
nematografie a v posledných ro-
koch štát vstúpil do tejto – ekono-
micky objektívne náročnej – sféry 
silnými finančnými injekciami, ale 
trh sme bez akéhokoľvek premýš-
ľania prenechali nadnárodným dis-
tribučným spoločnostiam, ktoré 
nemajú záujem vytvárať priestor 

pre pôvodnú filmovú tvorbu. Na-
vyše, časť domácich zdrojov končí 
v koprodukčných projektoch, rea-
lizovaných zahraničnými partner-
mi a v ich výrobných kapacitách, 
teda Slovensko a národná kultúra 
okrem „dobrého pocitu“ a loga mi-
nisterstva kultúry v titulkoch z takto 
investovaných peňazí nemá nič. 
Je inšpiratívne, ak na Slovensko 
prichádzajú na desiatky rôznych 
festivalov a prehliadok 

ZahraNičNé orCheStre 
či divadelné súbory. Pravda, je 
otázne, či sa kultúrna výmena má 
diať na princípe – keď je pozva-
ný slovenský súbor, hradí pozý-
vajúci nevyhnutné ubytovanie a 
priestory, keď pozývajú Slováci, 
platia cestovné, ubytovanie, tran-
sport dekorácií i honoráre... Keby 
sme sa topili v petrodolároch, iste 
by to nestálo za reč, ale pri bie-
de slovenských verejných rozpoč-
tov na kultúru ide o nezanedbateľ-
né sumy!
Na sklonku osemdesiatych rokov 
sme mali veľmi kvalitný systém 
podpory osvetových aktivít. Od zá-
ujmovej umeleckej činnosti až po 
protidrogovú osvetu. Nie je asi ná-
hoda, že tento segment národnej 
kultúry bol zlikvidovaný hneď ako 
prvý. Osvetové zariadenia, kultúr-
ne domy či priestory pre „krúžko-
vé aktivity“ zmenili v malej privati-
zácii majiteľa, inštitúcie samotné

Pokračovanie na 6. strane

o problémoch a perspektívach národnej kultúry v Slovenskej republike

BEZ SCENÁRA Z BRUSELUDokončenie z 1. strany
Môžeme sa o tom presvedčiť na všetkých vojnách 20. a 21. storo-
čia. Profesor histórie na Oxfordskej univerzite Norman Stone oce-
ňuje dielo generála Suna, ktoré obsahuje veľa zdravého rozumu a 
zasvätene radí, ako maximálne efektívne dosiahnuť víťazstvo bez 
zbytočných strát a krviprelievania. a ktoráže iná vojna ako práve 
studená, ktorá sa očividne neskončila, je dôkazom spoľahli-
vosti Sunových myšlienok, postrehov a princípov? Sun kladie 
špionáž na najvyššiu hodnotovú priečku a budúcim víťazom 
prikazuje mariť činnosť nepriateľských vlád, rozrušovať jed-
notu, prehlbovať spory a zasievať sváry medzi občanov pro-
tivníkovej krajiny, popudzovať mladých proti starým, vyhroco-
vať generačné a ďalšie nezhody. istému múdremu človeku sa 
pripisuje výrok, že všetko je inak. S istotou môžeme povedať, 
že októbrová revolúcia bola v novembri, že kolíska európskej 
modernej demokracie je dodnes monarchiou a že spravodaj-
ské služby sa nezaoberajú iba správami. Z rozmanitých ak-
tivít výzvedných organizácií vyplýva, že ich poslanie prekra-
čuje úzko vymedzené informačné hranice. Napokon, keď si 
štáty budujú a prevádzkujú také nákladné a schopné usta-
novizne, bolo by prejavom hlbokej iracionality nevyužívať ich 
všestranne v prospech vlastných politických záujmov krajiny. 
čo si teda máme nalistovať v obrazotvornosti, keď je reč o taj-
ných akciách? pravdaže – nemám na mysli anonymné akcie v 
akciových spoločnostiach, ale činnosť určitých inštitúcií, kto-
rá má zostať skrytá.
Slobodné voľby legitimizujú politický systém ako demokratický. Ten-
to fundamentálny akt však bol, je a dozaista aj bude predmetom 
mnohých tajných operácií, vrátane atentátov, vrážd a small para-
military wars, teda malých ozbrojených konfliktov vedených útvar-
mi zvláštneho určenia. Pod demokratickým klišé sa pri presadzova-
ní politických cieľov zatiaľ uplatňovalo otvorené násilie najmä mimo 
Európy -  osobitne v latinskoamerickom záhumienku USA. Táto ne-
bezpečná prax sa však čoraz väčšmi presúva do našej bezprostred-
nej blízkosti – cez výbušný Balkánsky polostrov. Treba veriť, že po-
dobné humanistické metódy sa nikto nepokúsi aplikovať aj v samom 
srdci starého kontinentu. Vyčerpávajúcu odpoveď na znepokojujú-
ce otázky dá iba budúcnosť.  pavoL JaNíK

Laboratórium dejín

Kresba: phdr. peter Gossányi

Samospráva podporuje euro
Samosprávne kraje sa pripojili k Deklarácii spoločenskej zhody zaviesť 
a používať euro, ktorej cieľom je dosiahnuť dôveru občanov a podnika-
teľského sektora v euro ako významného nástroja na zvyšovanie život-
nej úrovne ľudí a dynamického rozvoja hospodárstva. Zároveň aj prispieť 
k úspešnému a plynulému prijatiu spoločnej európskej meny na Sloven-
sku a taktiež chrániť občanov pred možnými negatívnymi dosahmi zave-
denia eura pred a po 1. januári 2009. Všetkých osem samosprávnych 
krajov Slovenska sa 4. februára 2008 podpismi svojich predsedov pri-
pojilo k Deklarácii spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v SR, kto-
rú podpísala vláda SR so zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov a 
Združením miest a obcí Slovenska. Predsedovia samosprávnych krajov 
sa podpisom o pristúpení k deklarácii zaväzujú zachovávať obozretnosť v 
hospodárení s verejnými prostriedkami, s cieľom zabezpečiť stabilitu roz-
počtov samosprávnych krajov a súčasne spolupracovať s kontrolnými or-
gánmi v boji proti zneužívaniu prechodu na euro na neodôvodnené zvy-
šovanie cien. Aktívne budú vystupovať v informačnej kampani o prechode 
na spoločnú európsku menu s dôrazom na prínosy pre rozvoj ich regió-
nov. Predseda vlády vyjadril presvedčenie, že predsedovia samospráv-
nych krajov „podpisom a záväzkami, ktoré prevzali, významnou mierou 
prispejú k tomu, že euro bude úspešne od 1. januára 2009 zavedené.“ 
robert FiCo súčasne opakovane vyslovil požiadavku, aby informova-
nie o prechode Slovenska na euro bolo vecné, objektívne a vyvážené. 
„Sú tu tlaky, aby sa k euru dalo jednoduché rovnítko, a to rovnítko je, že 
to bude znamenať len zdražovanie a zhoršovanie životnej situácie,“ uvie-
dol predseda vlády. Vláda a partneri sú naopak presvedčení, že prechod 
na euro bude znamenať rozvoj, ďalšie príležitosti a lepšiu perspektívu pre 
Slovensko. (kr)
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Dokončenie z 1. strany
Prvá vysoká škola, ak tak môžeme hovoriť v stredovýchodnej Európe 
vznikla v 9., 10. storočí, v čase Pribinovho kniežatstva a Svätopluko-
vej ríše v Nitre (benediktínske učilište sv. Hypolita na nitrianskom Zo-
bore). Z Nitry, kolísky našej kultúry, po štúdiách odchádzali kňazi šíriť 
Kristovo učenie najmä na juh, ale aj západ. Prvá a najväčšia mincovňa 
bola v Kremnici. Prvá banská a lesnícka vysoká škola na svete vznikla 
v Banskej Štiavnici. Naši významní rodáci obohatili kultúrne a priemy-
selné dejiny Európy. Nečudo, že na Slovensku vznikali vzácne pamiat-
ky, umelecké diela. až 70-percent privilegovaného obyvateľstva 
uhorska v 18. a 19. storočí žilo na Slovensku, hoci čo do počtu 
obyvateľov Slováci tvorili len jednu pätinu ľudských duší.
Naši južní susedia rôznymi formami sa po stáročia snažili vyviesť pod 
rôznymi udalosťami (aj fiktívnymi) naše vzácne umelecké pamiatky. Vr-
cholom rabovačky zo Slovenska bola posledná tretina 19. storočia, 
kedy sa v Uhorsku pripravovalo divadielko pod názvom Milenium, veľ-
ká výstava v Budapešti. Stovky umeleckých diel putovalo do Budapeš-
ti, Ostihomu a iných miest dnešného Maďarska. Odvliekli aj množstvo 
vzácnych kníh a písomných prameňov. Niet toho, kto by tieto hodnoty 
dokázal vyčísliť. Dr. Milan Vároš sa podujal zostaviť inventúru odvleče-
ných umeleckých diel. Autor v oboch publikáciách slovom a obrazom 
zdokumentoval (na vysokej umeleckej úrovni!) vyvezené artefakty. Vá-
rošovi sa podarilo zinventarizovať rabovačky zo slovenských kosto-
lov, hradov, múzeí, galérií a súkromných zbierok. V nejednom prípa-
de poukázal menovite na mená hlavných aktérov – zlodejov. Niektoré 
ukradnuté artefakty sa zložitými cestami vrátili. iné čakajú na 
posledný súd. Cuzdím perím sa nemožno večne pýšiť. Maďarská ná-
rodná galéria sa v podstate prezentuje len dielami zo Slovenska. Dr. 
Milanovi Várošovi patrí vďaka a uznanie za mravenčiu robotu, ktorou 
prispel do pokladnice slovenskej kultúry. LaCo ZrubeC

Inventúra zlodejov
vládny kabinet premiéra roberta Fica 
spravuje už takmer 20 mesiacov Sloven-
skú republiku. v centre pozornosti je dô-
sledné plnenie vládneho programu. Jeho 
realizácia pomáha nielen celkovému roz-
voju našej krajiny, ale aj väčšine obyvateľ-
stva. vláda sa postupnými krokmi usiluje 
prekonávať mnohé problémy, starosti a 
ťažkosti, ktoré každodenný život prináša. 
Je žalostné, že opozičné strany nevidia 
na pôsobení vládnej koalície nič pozitív-
ne. Kroky vlády neustále bez patričných 
argumentov kritizujú a navyše pravidelne 
vymýšľajú rôzne kauzy s cieľom zneva-
žovať politických protivníkov. vďaka mé-
diám sa im to pomerne darí. Lídri opo-
zičných strán od začiatku činnosti novej 
vlády nešetrili na jej adresu mnohými os-
trými slovami. Z ich úst odznelo už mno-
ho zloby i nenávisti, nielen na domácej 
pôde, ale i v zahraničí. Najmä pán miku-
láš dzurinda príliš často pripomína, že ko-
alícia nemá dlhodobé trvanie. Jeho slo-
vá sa napriek veľkému opozičnému úsiliu 
nedarí naplniť. Stále menej je tých, kto-
rí veria, že vlády m. dzurindu zabezpeči-
li všetko, vrátane výpredaja strategických 
podnikov pre ekonomický rozvoj a na-

predovanie štátu. dosť sa toho nahovori-
lo i popísalo. možno že sa na slová seba-
chvály a sebaoslavy postupne zabudne aj 
preto, že do centra pozornosti širokej ve-
rejnosti sa dostalo odhaľovanie mnohých 
chýb úmyselných, či neúmyselných omy-
lov bývalých vládnych garnitúr. opozícia 
si napriek tomu aj v tomto období pripisu-
je veľké zásluhy o zavedenie a prechod 
na európsku menu od 1. januára 2009. 
Zároveň však tvrdí, že terajšia vláda túto úlohu 
nezvládne. Je zaujímavé, že niektorí opoziční 
politici vychvaľujú svoje reformy, ich jedineč-
nosť a odrazu sa stavajú do role neveriacich. 
Má to svoju logiku. Veľmi túžia po tom, aby 
boli pri moci. Teraz sa už môžu len prizerať. 
Voliči ich za „plnenie“ sľubov postavili na sle-
pú koľaj. A to pánom Dzurindovi, Miklošovi, 
Hrušovskému a mnohým ďalším dlhoročným 
spojencom nedovolí spávať. Vo voľbách pre-
hrali a dôveru voličov naďalej strácajú. Veľmi 
rýchlo zabudli a práve preto im treba pravidel-
ne pripomínať, akým spôsobom v roku 1998, 
keď bránili TV Markízu a dodnes nepovedali, 
pred kým a pred čím, sa dostali k moci. 

Stále viac sa potvrdzuje, že SDKÚ-DS, KDH 
a SMK, napriek mnohým rôznym rokova-
niam a hľadaniu užitočnejších tém, i nevída-
nej podpore médií, stratili definitívne pôdu 
pod nohami. Potvrdzujú to vo svojom každo-
dennom pôsobení na slovenskej politickej 
scéne. Jednoznačne to dokumentuje aj ne-
dôstojný cirkus pri hlasovaní o Lisabonskej 
zmluve, pri opakovanom odvolávaní pred-
sedu vlády SR a najmä v diskusiách na par-
lamentnej pôde, kde sa politická kultúra z 
opozičných radov doslova vytratila. viacerí 
poslanci, najmä z SdKú, často predkla-
dajú kontroverzné, neodborné a nepot-
rebné návrhy. takto chcú zviditeľňovať 
seba a svoje strany a neuvedomujú si, že 
definitívne strácajú podporu širších vrs-
tiev obyvateľstva. Celkom zbytočne vyvo-
lávajú napätie a nepokoj nielen v Nr Sr, 
ale aj v celej spoločnosti. Z rôznych sta-
novísk a prejavov niektorých opozičných 
poslancov, sa vytratila realita, elementár-
na slušnosť, zmysel pre spravodlivosť a 
úctu k hovorenému slovu. Navyše aj po-
vinnosť slúžiť občanom a nie svojej stra-
ne. preto väčšina slovenského národa 
politiku opozície nepodporuje, ale priam 
odsudzuje.

Na vedľajšej koľaji

opozícia blokuje schválenie 
Lisabonskej reformnej zmluvy. 
ide o úbohé vydieranie, ktoré 
spája podmienku podpory Li-
sabonskej zmluvy s podmien-
kou zmien v tlačovom zákone, 
ktorý vláda schválila v januári 
2008 a ktorý bol na rokova-
ní Nr Sr v prvom čítaní. Na 
schválenie Lisabonskej zmluvy 
je potrebný súhlas 90 poslan-
cov, vládna koalícia má 85 hla-
sov. Zaujímavé pritom je, že ani 
SdKú a ani SmK žiadne výhra-
dy k Lisabonskej zmluve ne-
majú a jej text plne podporujú. 
ak by Sr neschválila Lisabon-
skú zmluvu, ktorá je potreb-
ná na efektívnejšie fungovanie 
európskej únie a na ktorej sa 
pracovalo niekoľko rokov, 

LiSaboNSKá ZmLuva
by nemohla platiť a eú by sa 
ocitla v patovej situácii, preto-
že s ratifikáciou zmluvy musia 
súhlasiť všetky členské štáty 
eú. Sr by zároveň utŕžila me-
dzinárodnú hanbu a blamáž. 
to všetko, samozrejme vinou 
opozície, ktorá to veľmi dob-
re vie, ale napriek tomu nebez-
pečne ohrozuje dobré meno 
Sr v zahraničí.
Premiér robert FiCo v tejto 
súvislosti povedal, že „rozhodnu-
tie opozičných strán nezúčastniť 
sa na rokovaní a hlasovaní o eu-
rópskej reformnej zmluve pova-
žujeme za potvrdenie skutočnos-
ti, že opozícia je demoralizovaná, 
bez tém a v kúte. Opozícia opäť 
preukázala, že v mene svojich úz-
kych straníckych cieľov je pripra-
vená obetovať aj 

budúCNoSť SLoveNSKa
v Európskej únii. Už to koneč-
ne pochopme, že členstvo Slo-
venskej republiky v Európskej 
únii je úspešný príbeh. Dáva veľ-
kú perspektívu nielen súčasným 
generáciám na Slovensku, ale 
aj ďalším, ktoré prídu. Toto všet-
ko sa rozhodla slovenská opozí-
cia ohroziť len preto, lebo nema-
jú čo ponúknuť svojim voličom. 
Vláda Slovenskej republiky nevi-

dí ani pri najväčšej fantázii žiad-
ny dôvod spájať ratifikáciu európ-
skej reformnej zmluvy s návrhom 
tlačového zákona. V normálnom 
parlamentnom demokratickom 
prostredí bude možnosť viesť sú-
boj o podobu tohto tlačového zá-
kona, podávať potom k nemu aj 
pozmeňujúce návrhy a o týchto aj 
hlasovať. Vláda Slovenskej repub-
liky je presvedčená, že je to prá-
ve návrh tlačového zákona, ktorý 
garantuje pluralitu názorov a ob-
jektívnosť informácií, uverejňo-
vaných v tlačových médiách. Zo 
strany opozície ide o 

príZemNé vydieraNie,
ktorému vládna koalícia nikdy ne-
podľahne a neustúpi. Ratifikácia 
európskej reformnej zmluvy je mi-
moriadne dôležitý historický akt 
Národnej rady Slovenskej repub-
liky, ktorým sa Slovensko prihlá-
si k európskym hodnotám a tra-
díciám. Nedovolíme, aby opozícia 
spôsobila Slovensku neodvrat-
né škody na dobrom mene našej 
krajiny v Európskej únii. Len cho-
rá politická myseľ môže prísť s 
nápadom vydierať a používať ako 
nástroj vydierania práve ratifikáciu 
európskej reformnej zmluvy, na 
ktorú čaká celá Európa dlhé roky. 
Sami ste boli svedkami toho, 
koľko rokov trvala v európskej 
únii kríza, pokiaľ išlo o prípra-
vu tohto dokumentu. viedli sa 
náročné rokovania na úrovni 
expertov, na úrovni ministrov, 
na úrovni predsedov vlád. Na-
koniec sa dohoda dosiahla a 
všetci garantovali, že národné 
parlamenty túto európsku re-
formnú zmluvu budú ratifiko-
vať. opozícia sa však rozhod-
la vziať ako rukojemníkov celé 
Slovensko. rozhodla sa, že je 
pre ňu výhodnejšie vziať ako 
rukojemníkov všetkých ľudí 
na Slovensku a jej ďalšiu per-
spektívu v európskom priesto-
re. viete si predstaviť, že nera-
tifikujeme európsku reformnú 
zmluvu v Národnej rade Slo-
venskej republiky? čo to pre 
nás bude znamenať? Chcem 

pripomenúť aj to, že keď poli-
tické strany súčasnej vládnej 
koalície boli v opozícii, nikdy 
nezneužili európske témy na 
politický boj v takomto rozsa-
hu a takomto charaktere. pod-
porili referendum o vstupe Sr 
do eú, podporili všetky roz-
hodnutia prijímané v Národ-
nej rade Slovenskej republiky 
a vždy stáli pri vtedajšej vláde, 
pokiaľ išlo o európske témy. 
Súčasná opozícia sa však do-
stala do myšlienkového skra-
tu a my môžeme len predvídať, 
kto prišiel na opozičné roko-
vania s týmto šialeným nápa-
dom (mikuláš dzurinda). vlád-
na koalícia nemôže pripustiť a 
ani nepripustí, aby potápajúci 
sa opoziční politici stiahli pod 
hladinu celé Slovensko a 

ušKodiLi mu
v katastrofálnych rozmeroch. 
opozícia urobila v podstate 
krok k totálnej izolácii Sloven-
ska v európskej únii. ešte raz 
postavím tú istú otázku. vie-
te si predstaviť, že Národná 
rada Slovenskej republiky ne-
ratifikuje európsku reformnú 
zmluvu? viete si to predstaviť 
po ôsmich rokoch diskusií v 
európskom parlamente, v eu-
rópskej rade a v ďalších orgá-
noch? Jednoducho, to je ab-
solútne nepredstaviteľné a to 
by spôsobilo, že sa nemôžeme 
ani ukázať na oči európe, nie-
to ešte niekomu inému. 
túto situáciu ohľadom Lisa-
bonskej zmluvy si všimli už 
aj v bruseli. predseda európ-
skeho parlamentu hans-Gert 
pÖtteriNG na úvod dvojdňo-
vého zasadnutie európskeho 
parlamentu v bruseli poblaho-
želal malte a Slovinsku k rati-
fikácii Lisabonskej zmluvy a 
spomenul, že kvôli vnútropoli-
tickej situácii Slovensko zatiaľ 
rovnaké hlasovanie odkladá. 
Následne v tejto súvislosti vy-
zval všetkých slovenských po-
litických predstaviteľov, aby sa 
správali zodpovedne.  (kr)

krok k izolácii

kritizujú dzurindovcov
Eurosocialisti kritizujú slovenskú opozíciu za podmieňovanie hlasovania o Lisa-
bonskej zmluve hlasovaním o tlačovom zákone. „Robiť z Lisabonskej zmluvy ru-
kojemníka z vnútropolitických dôvodov je proti európskemu postoju. Existuje 
dostatok demokratických možností na diskusiu o tlačovom zákone v parlamen-
te. Spájanie hlasovania o veľmi dôležitej európskej zmluve s vnútropolitickou té-
mou je nepochopiteľné. Vyjadrujeme nádej, že Európska ľudová strana, ktorej 
členmi sú slovenské opozičné strany SDKÚ-DS, KDH a SMK, ako jasný stúpe-
nec Lisabonskej zmluvy, sa bude snažiť presvedčiť svoje členské politické stra-
ny na Slovensku, aby zmluvu jasne podporili“, píšu v stanovisku eurosocialisti 
Hannes Swoboda a Jan Marinus Wiersma.  (va)

opozícia vydiera
Slovenská opozícia stále blokuje v parlamente prijatie Lisabonskej 
zmluvy, na ktorej lídri európskej únie pracovali niekoľko rokov a ktorá 
je veľmi dôležitá pre ďalšie efektívne fungovanie európskej únie.
Predseda parlamentu pavoL pašKa pokračovanie bojkotu zo strany opo-
zície komentoval takto: „Nech už páni z opozície používajú akékoľvek vzlet-
né slová a skrývajú svoju neschopnosť za akékoľvek úzke stranícke alebo 
politické ciele, faktom zostáva, že vládna koalícia urobila len to, čo sľúbi-
la a hlavne dodržala svoj rozmer voči našim európskym priateľom. osobne 
som hovoril s predsedom európskeho parlamentu hansom pötterin-
gom. aj na základe dohody o tom, že neohrozíme ratifikačný proces 
Lisabonskej zmluvy, nedám hlasovať dovtedy, kým naozaj nebude zís-
kaná väčšina. A urobil som to aj dnes. Nie je to nijaký ústupok, je to veľmi 
jasný dôkaz o našej dôveryhodnosti, o našej schopnosti niesť svoju zodpo-
vednosť nielen voči ľuďom na Slovensku, ale aj voči našim partnerom v Eu-
rópskej únii. Pán Dzurinda a opozícia je v kúte a používa rôzne zásterky na 
to, aby presvedčila ľudí na Slovensku, že ona je tou alternatívou. opak je 
pravdou. Sú to zúfalé snahy využiť to najhrubšie vydieranie. a budem 
používať ten výraz donekonečna doma, ale aj v európskej únii na to, 
aby sa snažili vrátiť do toho pomyselného politického ringu. my sa ne-
necháme vydierať, my neurobíme z Lisabonskej zmluvy a z ratifikač-
ného procesu rukojemníka pána dzurindu a opozície. budeme vždy 
postupovať zodpovedne voči ľuďom na Slovensku, ale aj voči našim 
partnerom v európskej únii. bol som prekvapený, čo všetko zaznelo 
z úst predstaviteľov opozície. Nuž pre mňa je to ten najlepší dôkaz, 
že títo páni nemajú právo hovoriť o dôveryhodnosti. Sedeli sme okolo 
okrúhleho stola na grémiu a veľmi jasne sme hovorili. Chcem zdôraz-
niť, naše členstvo v Európskej únii, prosperita Slovenska, trvalý ekonomic-
ký rozvoj, sociálny rozvoj a rast je čosi, čo táto vláda nezapredá žiadnym ne-
zmyselným klamstvám a podmienkam, či už Dzurindu alebo ostatných lídrov 
opozície.“ (so)

Dzurindova skupinka na parlamentnej pôde pred hlasovaním o Li-
sabonskej zmluve, ktoré opakovane odchodom z rokovacej miest-
nosti bojkotovala. Konala tak vraj v záujme občanov Slovenskej re-
publiky... Text a foto: MarTiN PeTreNKo

Pokračovanie z 1. strany
a od nich majú delegovanú právo-
moc voľbami rozhodovať. tým, že 
blokujú prijatie Lisabonskej zmlu-
vy, postupujú voči občanom. a to 
aj tým, ktorí ich volili. preto je lo-
gické, ak koalícia odmieta ich vy-
dieranie. poslanci majú svoje prá-
va v politickom ringu. ale majú aj 
svoje povinnosti. tou najzáklad-
nejšou je zastupovať záujmy ob-
čanov, ktorí na nich delegovali 
svoju moc.
Csáky preto dokáže chŕliť urážky spo-
lu s Mikulášom Dzurindom, ktorý ho-
vorí trápnosti o parnom valci, lebo 
oni sú si tejto povinnosti vedomí. Ale 
nechcú ju naplniť. Chcú s ňou obcho-
dovať. Chcú zbohatnúť na tom, čo je 
ich povinnosťou. Predseda SMK sa 
dokonca v následnej diskusii vyhrá-
žal predsedovi ĽS-HZDS, či vraj ne-
treba zavolať európskeho sprostred-
kovateľa? Toto tu už raz bolo. Už sme 
to zažívali celé roky. Lenže opozícia 
stále koná rovnako. Celé roky. Nie je 
pri moci, nuž chce vydierať, a za ru-
kojemníkov si berie všetkých obča-
nov. Referendum sa teda ukazuje ako 
skutočne jediná schodná cesta. As-
poň sa ukáže, že občania by už ne-
mali podobné strany akými sú SMK, 
SDKÚ a KDH posielať do parlamentu, 
keď si títo delegovaní zástupcovia ne-
plnia základné povinnosti.
Dokonca Csáky obvinil koalíciu z ku-
povania poslancov, hoci hneď pri-
znal, že týmto postojom pri schva-
ľovaní Lisabonskej zmluvy zaskočili 
vlastných poslancov. Ako vieme, sku-
pina poslancov za SMK, združená 
okolo Zsolta Simona sama oznámi-
la, že je za zmluvu a chce ju pod-
poriť. Hádam nechce Csáky ozna-
čiť Simona za kúpeného poslanca? 
Niet agilnejšieho opozičného politika 
ako Simona, ktorý takmer každý týž-
deň zvoláva tlačové besedy a obvi-
ňuje koalíciu v rôznych tzv. kauzách. 
Simona by ťažko ktokoľvek chcel kú-
piť. Pravda je taká, že Csáky spolu s 
Dzurindom sa chcú dostať do vlády 
vydieraním – ako ich presne odhalil 
v diskusii Mečiar. A keďže Csáky ne-
mal argumenty, musel začať vymýš-
ľať. Inak by musel z hanbou zo slo-
venskej politiky odísť. Po úspešnom 
referende to bude mať na papieri od 
občanov. StaNiSLav háber

ZASKOČIL I 
VLASTNÝCH

JoZeF KuChár
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Na slovíčko,
 priatelia

miLaN piovarči

Starogrécky boh Hermes si 
vyslúžil náležité miesto me-
dzi plejádou bohov na olym-
pe vďaka príbuzenským 
zväzkom a lotrovstvu. Hneď 
na druhý deň po narodení 
prekabátil boha apolóna a 
okradol ho o stádo kráv. Po-
hnútky jeho činu boli celkom 
ľudské a pochopiteľné – 
nechcel ostať najchudobnej-
ší medzi bohmi. Potom bez 
hanby a začervenania vo-
dil za nos apolóna i tajuplný 
olymp. Všemocný otec Zeus 
sa ohromne bavil na šikov-
nosti svojho nemanželské-
ho syna sotva deň starého. 
Keď sa schuti pobavil, zamr-
kal okom, olymp sa zatriasol 
a Hermes vedel, koľko udre-
lo. Lup vrátil jeho majiteľovi.
Chuligánstvo sa však Herme-
sovi vyplatilo. Vynieslo mu 
okrídlené črievice otca Dia 
a pevné miesto na olympe. 
Navyše aj závideniahodnú 
kariéru, spojenú s nesmrteľ-
nosťou a ďalšími materiálny-
mi i duchovnými výhodami. 
Tak sa stal Hermes obľúbe-
ným spravodajcom bohov – 
vari akýmsi „SiSkárom?“ – 
ochrancom obchodníkov a 

zlodejov. Ďalšie prebendy a 
funkcie uvádzajú jeho už ti-
sícročia publikované životo-
pisy, ktoré ani tok času, ani 
meniace sa filozofie nijako 
nezmenili. 
Keď sa však akési zvedavé 
človieča vyškriabalo na ko-
pec zvaný olymp, bohovia 
sa urazili a odišli nevedno 
kam. asi medzi nás. Prečo 
tak usudzujem? Lebo dnes 
veľmi často stretávame me-
dzi sebou malých i veľkých 
Hermesov. Nájdu sa v každej 
profesii, na každom poste a 
mnohých poznáme. Sú me-
dzi nimi nepoctiví obchodní-
ci, špekulantskí podnikatelia, 
úplatní manažéri, prospe-
chárski politici. Jedni tučne-
jú z halierov, druhí z miliónov, 
ďalší zo svojich postov.
Čo-to nájdeme v správach 
všakovakých kontrolných ko-
misií, v čiernych kronikách, v 
privatizačných škandáloch, 
ale celú skutočnosť poznajú 
iba Hermesovia sami.
No aj to málo, čo niekedy 
nechtiac vyjde na povrch, vy-
voláva najskôr rozhorčenie, 
potom otázky. Na tie sú však 
uši hluché a ústa nemé, ale-
bo sa „čisté ruky“ natiahnu 
ako rukavičky na už ušmud-
lané dlane. Stáva sa tak len 
preto, že – tak ako Hermes – 
nikto nechce byť najchudob-
nejší medzi svojimi.

SLoveNSKo vZorom

vieme dobre, že češi sa po vzni-
ku samostatnej Sr pozerali na 
nás nedôverčivo, ale nezazlievaj-
me im to. tak trochu nás podce-
ňovali, ale aj to vieme pochopiť. 
úspechy Slovenska síce regis-
trovali, ale nadšení nimi pred-
sa neboli. o to viac nás teraz 
môže tešiť, že sme sa im v nie-
čom stali vzorom, čím sa už ani 
netaja. tak napríklad priamou 
voľbou prezidenta. my sme sa 
už pri prvej v roku 1993 pouči-
li, že voľba hlavy štátu má byť zá-
ležitosťou všetkých občanov s 
volebným právom a nie dohody 
parlamentných klubov. pred pia-
timi rokmi sa však naši západ-
ní susedia ešte nepoučili, ale už 
pred tohtoročnou voľbou svojho 
prezidenta viac než kandidátov 
spomínali rok 2013. vedeli, koľ-
ko všelijakých zákulisných kom-
binácií a kuloárnych intríg bude 
treba, aby čr mala svojho prezi-
denta na ďalších päť rokov. bez 
ohľadu nato, kto sa stane prvým 

mužom čr na obdobie 2008-
2013 si už češi užili dosť vzá-
jomného ohovárania poslancov, 
či doslovného napádania jed-
nej strany druhou. a to boli len 
akési zahrievacie kolá. vtedy už 
časť poslancov a senátorov nah-
las do mikrofónov a kamier po-
vedala: „Závidime Slovákom, že 
si môžu svoju hlavu štátu voliť 
priamo, bez ohľadu na stranícke 
dohody. poučili sme sa síce od 
nich, ale musíme si počkať až do 
roku 2013...“

Strata 500-tiSíC

Televízia Markíza považovala a po-
važuje svoje Televízne noviny o 
19.30 hod za akúsi vlajkovú loď 
toho všetkého, čo sa vysiela zo 
Záhorskej Bystrice. Teraz vraj tam 
v sídle tejto súkromnej televízie 
majú poplach: sledovanosť večer-
ných správ vraj klesla až o polmilió-
na divákov denne! Darmo, people-
metre sú neúprosné! Významnejší 
i menej významní experti si lámu 
hlavu, prečo k takému prepadu 

vlastne došlo. Ako to už v takýchto 
prípadoch býva, názory sú rôzne. 
Najbližšie sú k pravde tí, ktorí pre-
dovšetkým posudzujú kvalitu tele-
víznych správ. Sú vraj plytké, jed-
nostranné, neaktuálne. Nakoniec, 
kto sleduje pravidelne večerné Te-
levízne noviny Markízy, tak vie svo-
je – a to vôbec sa nemusí pova-
žovať za žiadneho experta. Správy 
najčastejšie začínaju autohavária-
mi, požiarmi, vraždami. Žiaľ, aj tie-
to udalosti sú súčasťou nášho kaž-
dodenného života, ale neustále 
nám ako tzv. pikošky predkladať 
iba nešťastie druhých – tým si už 
priemerného slušného slovenské-
ho diváka nezíska žiadna televízna 
stanica. Ani tá (zatiaľ) najsledova-
nejšia. Nuž, aj tu niečo platí o jed-
nookom medzi slepými...

šeSť KuSov 
roZhĽadu...

Živnostník Július mérai je zná-
ma postava Košíc. pred rokmi 
ilegálne opustil čSSr a podari-
lo sa mu usadiť v uSa, konkrétne 

v Los angeles. do holywoodu to 
mal teda skutočne na krok. Nap-
riek pohodlnému životu v „mes-
te snov“ sa v roku 1987 vrátil do 
rodných Košíc. darmo - doma 
je doma. Zo skutočného ame-
rického štýlu života mu však zo-
stalo veľa: bez auta ani na krok, 
hrávať pravidelne tenis a byť sú-
stavne triezvy. Nedávno som ho 
zastihol pri novinovom stánku 
kupovať až šesť kusov Sloven-
ského rozhľadu.“pre koho kupu-
jete toľko kusov?“ – opýtal som 
sa dotyčného, pretože viem dob-
re, že celú svoju domácnosť tvo-
rí iba on sám. „ešte neviem, ale 
už asi dva mesiace si vždy kúpim 
šesť kusov. rozdávam ich svo-
jim známym, ktorých pre ich po-
litické postoje nepovažujem za 
tých správnych občanov Sloven-
ska. Stále dúfam, že čítaním Slo-
venského rozhľadu im pomáham 
stať sa skutočnými Slovákmi a 
myslím si, že sa mi to aj darí“, po-
hotovo odpovedal pán mérai a 
so šiestimi výtlačkami zamieril k 
svojmu autu...

vLadimír meZeNCev

GloSár Slovenského rozhľadu

pesimisti a optimisti...

kto nám pomôže?
Ešte počas existencie spoločného štátu v jeho západnej časti, teda v Českej so-
cialistickej republike, mali veľké problémy s pôrodnosťou. Na rozdiel od Sloven-
ska. Po roku 1989 sa v ČR situácia ešte zhoršila. V roku 1999 v krajine žilo 10 282 
784 obyvateľov a až do roku 2006 ich už bolo vždy menej. Až v minulom roku na-
stala významná zmena. Po prvykrát po dlhých rokoch čakania naši susedia zaregis-
trovali prírastok obyvateľstva, za rok predstavuje 38 800 ľudí. Prirodzený prírastok 
však predstavuje iba 4500 ľudí, zbytok pripadá na prisťahovalcov. Bolo ich teda 34 
300 a z toho až tretina Ukrajincov. České médiá bez emócií s radosťou konštatujú, 
že obyvateľov ČR je stále viac, ale najväčšiu zásluhu na tom majú naši východní su-
sedia. Zároveň upozorňujú, že ten prírastok bude onedlho skôr symbolický, preto-
že české ministerstvo vnútra pripravuje nový, oveľa prísnejší prisťahovalecký zákon. 
Nuž, potom tí, alebo iní Ukrajinci, by mohli zostať aspoň na čas u nás na Slovensku, 
veď od nás budú mať bližšie domov. Veď tu budú nielen prisťahovalci, ale aj prisťa-
hovalkyne a Ukrajinky, ako je známe, na súťažiach krásy a v modelingu tvoria v sú-
časnosti svetovú superveľmoc. Okrem toho – kto z nás nepozná  doma aspoň jed-
nú mladú ženu, ktorá sa vydala do USA, Austrálie, Nemecka, Rakúska, Anglicka, či 
Írska? Tak sa budeme spoliehať na Ukrajincov a Ukrajinky a zároveň na našich Ró-
mov. Podľa určitých prognóz odborníkov v roku 2050 budú už Rómovia na Sloven-
sku tvoriť majoritnú časť obyvateľstva – ako v prvej krajine sveta...  (vm)

poľovníci naši ...
priznám sa, poľovníctvo je mi veľmi vzdialené a nepatrím ani medzi tých, 
ktorí obdivujú úspešných zabíjačov zveri. Skôr naopak. predsa však nieke-
dy dokážem objektívne posúdiť potreby spoločnosti, ktorá sa spolieha na 
poľovníkov. Napríklad teraz, kedy sa nadmieru objavujú v lesoch i mimo 
nich líšky, veľakrát pritom aj besné. Zbavovať ich nás i zveri by mali tí najpo-
volanejší a zároveň tí, ktorí sa stále sami prezentujú ako najaktívnejší och-
rancovia prírody – teda poľovníci. o to viac som zostal nemilo prekvapený, 
keď jeden predstaviteľ tejto kasty v Správach Stv povedal, že poľovníci ne-
majú záujem strieľať líšky, je to pre nich finančne veľmi nevýhodné. Za jed-
nú zastrelenú dostanú „iba“ 400 korún. Nuž čo, česť výnimkám, ale spoz-
nali sme tých ďaľších „pravých“ ochranárov prírody, ktorí si tak zakladajú 
na svojej povesti...  (mz)

tých prvých sa zdá byť oveľa 
viac. aj zásluhou našich médií 
(alebo aspoň väčšiny z nich), 
ktoré v súvislosti so zavede-
ním eura prešli od nadšeného 
optimizmu k trúchlivému pesi-
mizmu. prečo? Z jednoduché-
ho dôvodu. pokiaľ na domá-
cej scéne bolo zavedenie eura 
v rukách terajšej opozície a do 
leta 2006 vládnucej koalície, 
bolo všetko v poriadku. teraz, 
kedy sa zdá, že vláda premié-
ra roberta Fica dovedie Slo-
vensko k euru, je naraz všetko 
zlé. aspoň to, čo u nás súvisí 
so zámenou menovej jednot-
ky. argumenty sú rôzne, nieke-
dy až smiešne. Napríklad iba 
jeden zo všetkých: podľa kole-
gov z tých tzv. správnych médií 
sa môže stať, že dôchodca do-
stane celý dôchodok vyplate-
ný iba jednou bankovkou! Nuž 
kto z nás z tých skôr narode-
ných skutočne nesníva po „jed-
nobankovom dôchodku“, vypla-
teným „papierikom“ v hodnote 
1000 euro? to je ale veľmi ne-
reálny sen väčšiny dôchodcov, 
ktorým by k šťastiu úplne stači-
la päťstoeurovka – a teda opäť 
jedna bankovka. mnohé krajiny 
mali veľa „milionárov“, či už to 
bolo niekedy v Juhoslávii, poľ-
sku, či turecku. išlo však o in-
flačné meny a čo by vtedy dali 
občania týchto krajín, aby moh-
li dostávať ako výplatu jednu 
„tvrdú“ bankovku a nie bezcen-
né inflačné milióny...
pesimisti však majú v zásobe aj 
ďaľšie argumenty, často vymys-
lené. Samozrejme, prechod na 

euro prinesie republike a teda 
aj občanom určité problémy, 
ale každý súdny človek si uve-
domuje, že tých kladov bude 
oveľa, oveľa viac. Z tohto poh-
ľadu sú najvýstižnejšie slová 
r. Fica, už síce opakované, ale 
stále aktuálnejšie: „euro nech-
ceme predsa zaviesť preto, 
aby sa ľuďom ublížilo, ale pre-
to, aby sme urobili ďalší krok k 
vysnívanej priemernej životnej 
úrovni európskej únie.“
Čo si myslia optimisti, pokiaľ vyne-
cháme ministrov, poslancov, ban-
károv a ostatných finančníkov? 
Niektorí sú už dokonca presved-
čení, že v Kremnici sa už razia eu-
romince so slovenskými motívmi, 
ktoré vzišli z akéhosi referenda a 
vraj už teraz patria medzi najkraj-
šie. Nuž, verme, že budú medzi 
najkrajšími, ale... Oficiálne sa hro-
madná, teda sériová sadzba slo-
venských euromincí, teda tých 
so slovenskou národnou stranou 
môže začať až po kladnom vyjad-
rení zodpovedných inštitúcií. Už v 
marci sa bude hodnotiť splnenie 
maastrichtských kritérií, ale ešte 
dôležitejší bude máj, kedy na zá-
klade správ Európskej komisie a 
Európskej centrálnej banky vzíde 
návrh na zavedenie eura na Slo-
vensku, samozrejme po konzultá-
cii s Európskym parlamentom. V 
júli by Rada EÚ definitívne rozhod-
la o zavedení eura u nás a určila 
konverzný kurz. Takže v Kremnici 
začnú raziť euromince so slovens-
kými motívmi až v júli – tu je pravý 
optimizmus na mieste. Mincovňu v 
Kremnici však dovtedy čakajú tes-
tovacie série a teda rôzne skúšky 

pripravenosti. Bohatá tradícia na-
šej mincovne, jednej z najstarších 
v Európe, je veľkou zárukou toho, 
že euromince, ktoré uzrú svetlo 
sveta na Slovensku, budú aspoň 
tak kvalitné, ako tie, ktoré sú už 
roky v obehu. 
Na zavedenie eura sa každý pri-
pravuje (alebo nepripravuje) podľa 
svojich potrieb. Podnikatelia teraz 
myslia viac na daňové priznania, 
než na štúdium všetkého, čo sú-
visi s príchodom eura na Sloven-
sko. Niektorí z nich dokonca tvr-
dia, že na nič sa nepripravujú, veď 
keď príde euro, tak tu bude a ne-
jako už bude... Nie je to síce ten 
najlepší prístup k takej historickej 
udalosti, ale predsa len nejaký. 
Títo ľudia dôverujú vláde a veria, 
že aj keď možno po začiatočných 
ťažkostiach a problémoch to bude 
určite lepšie...
predsa však aj my, tí reálni opti-
misti, tak trochu dvíhame va-
rovný prst. ten sa však netýka 
až tak samotného zavedenia 
eura, ako toho, čo sa deje a 
bude diať predtým. Niektorí ob-
čania správne upozorňujú nato, že 
zatiaľ nikto nekontroluje rast cien. 
Pôvodne sa myslelo, že to bude 
robiť Slovenská obchodná inšpek-
cia (SOI), tá to však vôbec nemá v 
náplni práce. Určite sa nájde dosť 
nesvedomitých obchodníkov i živ-
nostníkov, pôsobiacich vo sfére 
služieb, ktorí sa budú snažiť ešte 
pred zavedením eura niečo „tr-
hnúť“ pre seba a ceny nebadane, 
ale sústavne zvyšovať. Len preto, 
aby po zavedení eura si pri vyso-
kých cenách mohli mädliť ruky.
  JáN SLiačaN

praSačie ušká
Slovenské príslovie hovorí, že prasaťu sa len o kukurici sníva. O čom 
sa sníva poslancovi za KDH Vladimírovi Palkovi, nevedno. Tlačový zá-
kon však prirovnal k prasacím uškám: „Chcete kilo šunky, kúpite si 
kilo šunky, zaplatíte za kilo. A potom, kde nič, tu nič, zrazu sa priplichtí 
vláda. Vláda vám zoberie z kila šunky pol kila a dá vám namiesto toho 
pol kila údených prasacích uší. Cenu nechá tak a samozrejme, že to 
zdôvodní podľa zákona. Povie, že nie je dobré, keď občania jedia veľa 
šunky, a je zdravé, keď sa trošku najedia kolagénu.“
Takto exminister vnútra v poslednej Dzurindovej vláde vysvetľoval prá-
vo na odpoveď v tlačovom zákone. Nevedno, čo si myslí Palko aj o 
iných povinnostiach a právach občanov. Tie stanovujú zákony. Nie sú 
pritom tvorené „priplichtením sa“ vlády, ale hlasovaním poslancov. Tak 
funguje parlamentná demokracia. Možno sa Palkovi nepáči, ale v kaž-
dom prípade zákony nevznikajú „priplichtením sa“ vlády a prirovnávať 
ich k prasacím uškám vyvoláva údiv.
Nuž proti gustu – žiadna dišputa. Ak Palkovi zákony pripomínajú pra-
sačie ušká, prípadne aj šunky, možno by sa mal dať radšej na iné re-
meslo. Mäsiarčina predsa môže byť krásna pre niekoho, kto vidí v ná-
vrhoch zákonov údené mäsové výrobky. StaNiSLav háber

Ladislav Ťažký  
o svojej knihe
LOV NA ĽUDSKÉ TVÁRE (pracov-
ný názov) je knižka, v ktorej som 
sústredil dlhoročné drobné, bo-
lestivé, humorné, najmä však pro-
tiobčianske a protiľudské zásahy 
a zážitky z nedávnych čias, v kto-
rých „rodná mať (strana)“ ako re-
volúcia požierala vlastné deti, kto-
ré nielen hlásali a vyznávali heslo 
„sloboda, bratstvo a rovnosť”, ale 
podľa neho chceli aj žiť s „proletár-
mi celého sveta” a práve preto mu-
seli zomrieť. Stalinskí politrukovia 
urobili z nej najprv zlú macochu, 
ktorá kruto trestala i popravova-
la svoje najkrajšie, najvydarenej-
šie, najvernejšie deti, ktoré ju mi-
lovali a verne jej slúžili až dokiaľ od 
strachu o moc nezdivela a ťažko 
chorá nezhynula za zvuku štrnga-
júcich kľúčov, ľahkou, ale nie hr-
dinskou smrťou. Onemela a zne-
hybnela. Spáchala samovraždu. 
Ale ani tak sa neočistila, nezbavi-
la zodpovednosti za životy obča-
nov republiky. Darmo im za ne po-
núkala prácu a chlieb. Oni chceli 
čosi viac.
Nech si každý z týchto čriepkov z 
rozbitého džbánu, z ktorého sa vy-
lial jed, blen i novodobý liek. Prav-
da nájde svoju pravdu a súdi vin-
níka po svojom, aj mňa, lebo ja 
som tieto čriepky krívd tiež zbieral 
a skladal po svojom, pil zo svojho 
džbánu, ktorý sa volá svedomie.
Pre niekoho to bude kniha rozprá-
vok a výmyslov, ale pre mnohých, 
(aj pre mňa) je to kniha bolestivej 
prítomnosti, takmer dokument. 
Hovorím, takmer, lebo každý ná-
vrat do minulosti, každé pamäti – 
rozprávanie o sebe sa stávajú tak 
trocha legendou, v ktorej sa na 
niečo úmyselne “zabudne” a nie-
čo zveličí. Sme len ľudia a navyše 
všetci hriešni. Jedni menej, dru-
hí viac.
Je len samozrejmé, že takto roz-
porne budú čítané a prijímané aj 
moje príbehy, úvahy, sprozaizova-
né udalosti, stretnutia, eseje, po-
nosy, súdy i odpustenie. Áno, od-
pustenie. Ten, ktorý je nevinný, 
nech hodí do mňa kameňom. Táto 
kniha nemá byť mojim kameňom, 
ale výkrikom: “Vráťte nám česť! 
Česť nám vráťte! Vyhoďte nás z 
čiernych, bielych a červených lis-
tín a zatuchnutých smrtiacich ar-
chívov a súdnych spisov, z Pou-
čenia a sami sa poučte a súďte! 
Tridsať strieborných si nechajte!”

eurosocialista Hannes Swoboda navštívil v uto-
rok 5. februára 2008 Slovensko. Po návšteve 
zdôraznil, že on a ani Strana európskych socia-
listov (PeS) nemajú výhrady voči sociálnode-
mokratickej politike strany SMer-SD na Sloven-
sku a že je veľmi optimistický ohľadom návratu 
SMeru-SD do rodiny Strany európskych so-
cialistov. rozhodnutie by malo padnúť na jar 
2008. (pozn. red.: už sa tak stalo 14.2.2008)
„Pozitívne vnímam socioekonomický rozvoj kraji-
ny a dialóg týkajúci sa menšinových práv medzi 
slovenskou a maďarskou vládou. Pre nás je dôle-

žité, že koaliční partneri neovplyvňujú politiku voči 
menšinám a osobitne voči maďarskej menšine. A 
ako vidím, je tu pomalý pokrok vo vzťahu medzi 
vládou a niektorými mimovládnymi organizácia-
mi maďarskej menšiny. Pokračuje veľmi intenzív-
na diskusia s rôznymi skupinami, reprezentujú-
cimi rôzne ministerstvá slovenskej a maďarskej 
vlády, takže veci sa hýbu správnym smerom“, po-
vedal Hannes Swoboda po stretnutí s premiérom 
a predsedom strany SMER-SD Robertom Ficom a 
vicepremiérom SR a podpredsedom strany Duša-
nom Čaplovičom. (kr)

realiStický pohľad
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Niektoré úzke miesta a ako ich 
prekonávať
Mali by sme si uvedomiť, že relatívne vysoký rast eko-
nomiky Slovenska ( HDP ) je iba z časti založený na 
komparatívnej výhode – využívaní vlastných znalost-
ných faktorov a ich ďalšom efektívnom rozvíjaní. Naj-
väčším rizikom udržateľného rastu ekonomiky je stále 
značný rozmer nezamestnanosti, chudoby a sociál-
nej odkázanosti občanov Slovenska. Vstup hospo-
dársky a sociálne ešte nedostatočne pripraveného 
Slovenska do eurozóny, pri necitlivom postupe ich 
môže na prechodné obdobie ešte zvýrazniť! V prvej 
fáze pomôže iba uvážený, vzájomne koordinovaný a 
odborne fundovaný postup všetkých inštitútov, najmä 
vlády SR, NR SR, NBS, ZMOSu, podnikateľských a 
zamestnávateľských zväzov, podporený erudovanos-
ťou a objektívnosťou médií, ich pôsobením pre dobro 
všetkých občanov Slovenska. 
Nemali by sa opakovať neodborné tvrdenia, že sa-
mozvaní reformátori sa zaslúžili o vysoký ekonomický 
rast. Boli to predovšetkým občania Slovenska, seba-
obetovanie sa ich podstatnej časti, ich pokora prijať 
akúkoľvek aj nedostatočne ocenenú prácu, vykoná-
vať prácu v zahraničí často neprimeranú úrovni dosia-
hnutej kvalifikácie, ale aj rast zadĺženosti, predovšet-
kým rodín s deťmi. 

daňová, dôchodková reforma,  
reforma zdravotníctva
 Ich zmyslom mala byť podpora rozvoja trhového hos-
podárstva, súkromného podnikania, podpora rastu 
konkurencieschopnosti, rastu produktivity práce, av-
šak vyvážene so sociálnou a ekologickou dimenziou. 
To sa však nestalo. Celá ťarcha dôsledkov nevyváže-
ných reforiem, nezodpovedných privatizácií hodnôt, 
ktoré vytvorili predchádzajúce generácie, neodborne 
a nákladne vykonaného ozdravenia troch vybraných 
bánk, atď. doľahla na 2/3 občanov s podpriemerný-
mi príjmami. 
 Občan s podpriemernými príjmami a dôchodkami 
je prinútený akceptovať ponižujúci stav v spoločnos-
ti, vytvorený vysokým rastom cien základných 
životných potrieb (plyn, elektrická energia, do-
dávky tepla, bývanie, potraviny), sociálnych a 
zdravotníckych služieb a liekov. Navyše znáso-
bený tzv. fiškálne neutrálnou daňovou reformou, 
kde ťarcha daňového bremena bola prenesená 
z priamych daní do spotrebiteľských cien tova-
rov a služieb každodennej potreby (jednotná 19 
% sadzba dph), ale aj znásobený nekvalifikova-
ne vykonanou tzv. dôchodkovou reformou, ktorá 
diskriminuje dôchodcov, podľa termínu odcho-
du do dôchodku (pred a po 1. 1. 2004) a per-
centuálnou valorizáciou, ktorá uvedenú diskrimi-
náciu ešte zvyšuje. 
dôchodková reforma ( i tzv. reforma zdravotníc-
tva ) v rozpore s ekonomickou teóriou i praxou 
ekonomicky vyspelých krajín otvorili priestor pre 
prienik silných finančných skupín a zahraničné-
ho kapitálu do verejných financií (získaných zá-

konmi uložených povinností ), do priameho dik-
tátu vláde.
V uvedených súvislostiach vyvstáva otázka či ide sku-
točne o sporenie zamestnanca v II. tzv. kapitalizač-
nom pilieri, keď nie poistenec, ale zamestnávatelia 
odvádzajú zákonné poistné do Sociálnej poisťovne a 
následne do DSS, resp. odvádzajú zákonné poistné 
súkromným zdravotným poisťovniam. Pritom garan-
ciu za plnenia z fondov DSS a za poskytovanie zdra-
votníckych výkonov voči občanom nesie v konečnom 
dôsledku vláda (štát). Treba prehodnotiť túto zvrátenú 
formu súkromného podnikania s verejnými zdrojmi. 
Priestorom pre súkromné podnikanie je dobrovoľné, 
prípadne doplnkové pripoistenie, ktorého zdrojom 
budú príspevky hradené priamo poistencom na zá-
klade vlastných aktivít DSS, resp. súkromných ZP.
ekonomickým diletantstvom možno nazvať rov-
naký 9% - ný odvod poistného do priebežného 
piliera a do tzv. sporivého ii. piliera, keď z ana-
lýz jednoznačné vyplývalo poznanie, že v prie-
bežnom pilieri bude podstatná časť poistencov 
(všetci dôchodcovia a takmer celá skupina bu-
dúcich dôchodcov s vekom nad 40 rokov). 
Iba pseudoekonóm môže nastaviť pravidlá pre pri-
znávanie dôchodkov tak, aby v Sociálnej poisťovni 
vznikal dlhodobo ročný schodok vyše 23 mld. Sk s 
tendenciou jeho ďalšieho rastu. Škoda, že vykonaný 
verejný prieskum neobsahoval aj otázku ako sa budú 
sporitelia v II. pilieri podieľať na krytí uvedeného dlho-
dobého schodku Sociálnej poisťovne. Mzdový bod 
konštruovaný na základe spriemerovaných hodnôt za 
hospodárstvo a nie skutočne odvedeného poistného 
poistencom nevyjadruje jeho zásluhovosť. Paradox-
ne, čím je vyšší počet nízkopríjmových poistencov, 
tým je vyššia výhoda pre vysokopríjmovú časť pois-
tencov.

medzigeneračná solidarita
Z vyše 570 mld. Sk privatizovaného majetku, kto-
rý vytvorili predchádzajúce generácie aj súčasní dô-
chodcovia, bolo na účely dôchodkovej reformy vy-
členených zhruba iba 65 mld. Sk. Ich zostávajúca 
časť vystačí už len do 1. polroka 2009. Pri zodpo-
vednom privatizačnom postupe a zachovaní majorit-
ného postavenia štátu v strategických akciových spo-
ločnostiach mohli byť dividendy jedným zo stabilných 
zdrojov krytia odôvodneného deficitu Sociálnej pois-
ťovne. Z hľadiska uvedených ale aj ďalších skutoč-
ností je často používaný argument o doplácaní na 
staršiu generáciu prejavom nedostatku komplexné-
ho ekonomického poznania a absencie aspoň mini-
málnych odborných skúseností. 
medzigeneračná solidarita si vyžaduje reflekto-
vať na hodnoty vytvorené predchádzajúcimi ge-
neráciami, ktoré ako samozrejmé využíva sú-
časná aj budúce generácie (napríklad, školské 
a zdravotnícke zariadenia, infraštruktúra, atď.) 
Každá reforma si vyžaduje tvorivo využiť myšlien-
kový potenciál a skúsenosti krajiny, ktoré vychá-
dzajú z jej ekonomickej a spoločenskovednej zá-
kladne. reformy sa nerobia pre zahraničie, ale 
pre nášho občana, on musí byť subjektom aj ob-
jektom reforiem. hra na arogantných martýrov 
reforiem je svedectvom plytkosti ich poznania, 
spravidla smerujú k umocňovaniu fetišu peňazí a 
bohatstva v rukách úzkej vrstvy spoločnosti. 
Odstraňovanie negatívnych dôsledkov takto vykona-
ných reforiem na podstatnú časť občanov je veľmi ná-
ročné a vstupom do eurozóny to bude ešte zložitejšie. 
Všeobecne povedané, vyžaduje presadiť do vecných 
riešení hodnotové kritéria z pohľadu podstatnej čas-
ti občanov a potlačiť egoizmus bohatstva chtivých za 
každú cenu. To platí nielen o dôchodkovej reforme, 
ale aj o daňovej reforme, reforme zdravotníctva, re-
forme verejnej správy a samosprávy, atď. 

valorizačný mechanizmus 
Korekciu si vyžaduje aj valorizačný mechanizmus v 
oblasti dôchodkov. Paušálne zvyšovanie dôchodkov 
o jednotné percento, ďalej zvyšuje rozdiely medzi 
nízkymi a vysokými dôchodkami. Možno vychádzať 
z rozdelenia absolútnej sumy určenej na valorizáciu, 
prípadne ich kombinácie. Otvorenou je naďalej otáz-
ka neprimeraného dôchodkového zvýhodňovania za-
mestnancov tzv. silových rezortov. Poskytovanie spo-
ločensky uznaných výhod počas činnej služby, by 
nemalo pokračovať po ich odchode do dôchodku.
dôchodková reforma, reforma zdravotníctva, re-
forma v sociálnej oblasti, aj daňová reforma má 
byť o hodnotách, o podnetoch k činnosti člove-
ka o solidarite. až na zdravotne postihnutých, 
nemala by tolerovať neochotu pracovať. Nemala 
by dovoliť, využívať verejné zdroje a majetok na 
súkromné podnikanie a majetkový prospech, na 

úkor podpory rastu vedomostí a zdravotnej sta-
rostlivosti o občana. existencia úspešného mo-
derného sociálneho štátu je možná, ukazujú to 
najmä ekonomicky a spoločensky vyspelé škan-
dinávske krajiny. Jeho budovanie a udržateľnosť 
však nemôže byť založená na lacnej pracovnej 
sile, na nedostatočných inováciách, na nízkej 
úrovni vzdelanosti, na nedoceňovaní sociálnej a 
ekologickej dimenzie ekonomického rastu.

produkčná výkonnosť ekonomi-
ky a rozsah reálnych zdrojov na 
použitie

Životná úroveň a bohatstvo krajiny nezávisí iba od 
produkčnej výkonnosti ekonomiky meranej ukazo-
vateľom HDP, ale aj od štruktúry tohto rastu. Ďalej 
od toho ako je vytvorený produkt rozdeľovaný medzi 
národnú ekonomiku a zahraničie (od cenovej kon-
kurencieschopnosti a prvotného rozdeľovania zisku 
a miezd) a vo vnútri hospodárstva. Vhodnejším uka-
zovateľom sa javí reálny hrubý domáci dôchodok 
(RHDD), t. j. koľko nám reálne zostáva z vytvorené-
ho HDP v krajine, koľko zdrojov môžeme racionálne 
v hospodárstve – spoločnosti použiť. Nateraz sú to 
predovšetkým zahraniční investori (firmy), ktorí vytvá-
rajú takmer 90% zisku, využívaním žičlivých investič-
ných stimulov vrátane daňového systému a extenzív-
nych faktorov, najmä lacnej pracovnej sily.
Slovensko dlhodobo dosahuje nevýhodné vý-
menné cenové relácie – drahšie dováža a lac-
nejšie vyváža. Nemalá časť prvotných dôchod-
kov (zisku a miezd) sa prelieva do zahraničia. 
Zhruba 60 mld. Sk dividend a podielov na zisku 
ročne, získavajú zahraniční investori. reformá-
tori, na rozdiel od vyspelých ekonomík upustili 
od tradičnej dane z dividend, ktorá sa uplatňu-
je takmer v každej ekonomicky vyspelej krajine.. 
Zužuje sa tak priestor pre lepšie ocenenie na-
šej kvalifikovanej pracovnej sily, chýbajú vlastné 
zdroje na rozvoj, na priority sociálneho štátu. 
Výnosmi daní zo spotreby občania cez ceny tovarov a 
služieb kryjú úbytok zdrojov z nezdaňovania výnosov 
z majetku, z príjmami nepreukázaných prírastkov ma-
jetku, zo zavedenia tzv. rovnej dane fyzických osôb, 
ktorými sú zvýhodňované osoby s vysokými príjmami, 
z neprofesionálnych privatizačných rozhodnutí a o 
spôsobe ozdravenia vybraných bánk, o splatení údaj-
ného dlhu voči ČSOB, atď. 
Občan napríklad zaplatí zhruba 160 mld. Sk dlhu a 
úrokov z tzv. ozdravenia vybraných bánk pred ich pri-
vatizáciou, ako dôsledok nedostatočného bankové-
ho dohľadu NBS nad ich činnosťou a neidentifikova-
nia príčin vzniku tzv. zlých (nesplácaných) úverov, o 
ktorých rozhodovali dobre platené manažmenty ko-
merčných bánk. Občan zaplatí aj 25 mld. Sk za re-
štrukturalizáciu ČSOB, a to aj preto, že MF SR ne-
využilo šancu, pred medzinárodným súdom úspešne 
spochybniť opodstatnenosť tohto nároku. Zaplatí aj 
za dôsledky činnosti Devín banky. Spomínanou da-
ňovou reformou je občan prinútený, kupovať za pod-
priemerné mzdy a najmä za nízke starobné a inva-
lidné dôchodky základné životné, zdravotnícke a 
sociálne tovary a služby, a to za ceny s jednotnou 
19 % sadzbou DPH (rast cien základných surovín pri-
tom neustále zvyšuje daňový základ!). V tejto pozícii 
je zhruba 2/3 občanov Slovenska, nachádzajúcich 
sa pod úrovňou priemernej mzdy za hospodárstvo. 
Pretrvávajúci značný rozdiel medzi výkonnosťou, ce-
novou úrovňou a cenovou konkurencieschopnosťou 
(podielom HDP na občana a podielom RHDD na ob-
čana ) je jedným z vážnych rizík pred vstupom Slo-
venska do eurozóny. Slovensko značné zaostáva 
vo výkonnosti za priemerom eú (v podiele hdp 
na obyvateľa Slovensko dosahuje 64% a v ce-
novej úrovni iba 57% priemeru eú 25). podiel 
rhdd na obyvateľa je ešte nižší zhruba o 1 p. b. 
z uvedeného podielu hdp na obyvateľa. Najmä 
v počiatočnej fáze, po predpokladanom vstupe 
do eurozóny treba nastúpiť s opatreniami, kto-
ré zmiernia dopady na občanov s v nízkymi príj-
mami. to nesporne sťaží aj realizáciu programo-
vých priorít vlády.

podnety na ďalší postup
Plniť programové úlohy vo verejných financiách. Roz-
počtovou politikou, najmä rastom vkladov do zvyšova-
nia kvalifikovanosti a kreativity pracovnej sily podporo-
vať inovatívnosť a sofistikovanosť produkcie a služieb, 
ako predpokladov zvyšovania cenovej konkurencie-
schopnosti, rastu reálnych príjmov a dôchodkov, ako 
aj rozpočtu. Využiť k tomu aj zdroje z rozpočtu EÚ, 
určené na podporu vedy a výskumu, odvetví s vyš-

šou pridanou hodnotou, na podporu vidieka, mobilitu 
pracovnej sily, infraštruktúru, energetickú a potravi-
novú sebestačnosť. Stimulovať zahraničných inves-
torov na zvyšovaní miery efektívneho reinvestovania 
zisku vytvoreného na Slovensku (najmä pomocou da-
ňového základu, systémom zdaňovania príjmov z vý-
nosov imania ). Aktualizovať podmienky pre podnika-
nie obchodných reťazcov na Slovensku, napríklad, 
povinnosťou umiestňovať tovary vyrobené na Sloven-
sku v ich obchodnej sieti umiestnenej aj v iných kra-
jinách, zamedziť transferom DPH, ktoré okrem iné-
ho znevýhodňujú domácich producentov, pôsobia 
proti rozvoju malého a stredného podnikania. Zmeniť 
– zvýšiť príjmy z daní z príjmov FO, aj ako predpok-
lad spolufinancovania projektov využívajúcich zdroje 
z rozpočtu EÚ. Vrátiť daniam sociálnu (vedomostnú) 
a ekologickú dimenziu. Tak ako vo viacerých vyspe-
lých ekonomikách, začať zdaňovať neprimerané bo-
hatstvo a výnosy z neho. Vrátiť sa k progresívnemu 
zdaňovaniu príjmov FO (korekcia nezdaniteľného mi-
nima = iba 18 tis. ročne od jedného subjektu je vý-
smechom progresívnemu zdaneniu). 
minimalizovať odliv nemalých zdrojov do kra-
jín zahraničných investorov. Zamedziť úbytku 
zdrojov z nekvalifikovaných až korupčných roz-
hodnutí o privatizácii strategických podnikov 
a draho ozdravených bánk (preskúmať zákon-
nosť postupov), úbytku zdrojov vplyvom odcho-
du kvalifikovaných pracovných síl do zahraničia, 
atď.  dosiahnuť lepšiu rozpočtovú vyváženosť 
medzi výnosmi z daní z príjmov Fo a výnosmi z 
daní zo spotreby (ktoré sú súčasťou spotrebiteľ-
ských cien). Zväčší sa tak rozsah domáceho do-
pytu, rozšíria možnosti pre malé a stredné pod-
nikanie, vytvoria predpoklady pre zvyšovanie 
zamestnanosti, pre znižovanie chudoby a sociál-
nej odkázanosti). 

vo verejných financiách
Zmeniť postupy, ktoré nateraz značne mechanicky, 
smerujú k jedinému cieľu, splniť kritériá maastrichtu a 
paktu rastu a stability. Tieto sa koncentrujú takmer vý-
lučne na makroekonomické indikátory, nedoceňujú 
sa väzby k mikroekonomike, k občanovi, chýba prag-
matická reflexia na rozhodujúce programové úlohy 
vlády, na jej hodnotové princípy, na princíp solidarity. 
Neznižovať mieru prerozdeľovania HDP prostred-
níctvom verejných rozpočtov (v roku 2006 priemer 
EÚ 46% HDP, na Slovensku 38%). Najmä rozpoč-
ty Verejnej správy doteraz ani v jednom roku prime-
rane nereflektovali na priority sociálneho štátu, kto-
rých ťažisko je práve v rozvíjaní znalostnej ekonomiky 
a vedomostnej spoločnosti, v rozvoji základnej infra-
štruktúry, pri podpore mladých rodín, pri rozvoji zdra-
votníckych a sociálnych služieb, najmä pre zdravotne 
postihnutých a starších občanov. V plnej miere uplat-
niť programové rozpočtovanie zamerané na výsledky, 
na efektívnosť verejných výdavkov.

európsky sociálny model je založený 
na harmonizácii úloh trhu a štátu, na 
využívaní ich predností a prekonávaní 
ich zlyhaní. V jednotlivých krajinách 
eÚ je uvedený model uplatňovaný 
modifikovane. Najvýraznejšie pozi-
tíva z jeho uskutočňovania dosahu-
jú škandinávske krajiny. Slovensko, 
uskutočnenými neoliberálnymi refor-
mami sa značne odklonilo najmä od 
sociálnych prvkov európskeho sociál-
neho modelu, a to napriek ich zakot-
veniu v Ústave Sr. ako postupovať v 
tomto roku, rozhodujúcom pre vstup 
Slovenska do eurozóny a v ďalšom 
období, aby viac ako 2/3 občanov Slo-
venska s podpriemernými príjmami, 
dôchodkami a dávkami v hmotnej nú-
dzi nestratila nádej na dôstojný život 
v spoločnosti vyspelých európskych 
národov? rozložiť riziká a ich dôsled-
ky primerane na všetky subjekty spo-
ločnosti. Vyvarovať sa chybám z ne-
demokraticky vykonaných reforiem, 
ktoré oceňujú bohatí v zahraničí a na 
Slovensku. občan vo voľbách do Nr 
Sr v roku 2006 to náležite vyjadril.

Slovensko, podnietené vysokým medzi-
ročným rastom hdp pre vstup do euro-
zóny už v roku 2009, môže získať len pri 
udržaní dynamiky rastu na základe zme-
nou kvality tohto rastu, v prospech pre-
važnej časti občanov. Splnenie nároč-
ných kritérií vstupu do eurozóny bude mať 
pre občana zmysel len vtedy keď sa zač-
nú plniť programové ciele vlády, pri budo-
vaní moderného sociálneho štátu. aj uve-
dené poznatky a podnety chcú prispieť k 
vytváraniu predpokladov pre vyrovnanej-
ší vzťah medzi produkčnou schopnosťou 
Slovenska (medzi vytvorenými zdrojmi) 
a ich spravodlivejším rozdelením v pros-
pech zvyšovania potenciálnych schopnos-
tí človeka a podmienok pre jeho dôstojný 
a zdravotnou starostlivosťou podporený 
život. už rok 2008 treba využiť na zlepše-
nie reálnej životnej úrovne občanov. pre-
to ťažiskom kampane by nemalo byť len 
vysvetľovanie formálnych stránok vstupu 
do eurozóny, ale čo vláda urobí v ďalšom 
období, aby minimalizovala jeho negatív-
ne dôsledky resp. skrátila dobu ich pôso-
benia na občanov, na malých a stredných 
podnikateľov, na spoločnosť. mala by kon-
kretizovať kroky a víziu, ktorými presved-
čí občanov o výhodnosti tohto zásadného 
rozhodnutia.

doc. ing. JoZeF troJáK, CSc.
ekonóm a pedagóg
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Dokončenie z 2. strany
boli vyhlásené za „nástroje ideoló-
gie“ a v tom lepšom prípade zlúče-
né s inými kultúrnymi inštitúciami, 
v tom horšom rozpustené. po pár 
rokoch, keď vysvitlo, že ich ak-
tivity sú potrebné, ak sa nech-
ceme stať duchovnou biafrou 
európy, sa pomaly a namáhavo 
– predovšetkým vďaka podpore 
cirkví a tých občianskych zdru-
žení, ktoré nevznikali z politic-
kých motivácií – systém osveto-
vých zariadení buduje nanovo. 
ale koľko mladých ľudí spadlo 
do osídel drogových priekupní-
kov iba preto, že mali smolu a 
v ich okolí nebol „správny člo-
vek“ v tom „správnom čase“ ?! 
Koľko mladých ľudí si pokazilo 
život, pretože nemali šancu „vy-
blaznieť sa“ zmysluplne v ama-
térskom súbore a tak skončili v 
pouličných partiách! 
V posledných týždňoch a mesia-
coch badať v prejavoch našich 
popredných štátnikov posun vo 
vnímaní dôležitosti národnej kul-
túry. Pravicových internacionalis-
tov to neobyčajne popudilo, hoci 
zatiaľ táto premena neprekroči-
la rovinu rétoriky a nedostala cha-
rakter explicitnej národnej kultúr-
nej politiky. Ich znepokojenie je 

koniec-koncov aj pochopiteľné, 
veď ich úlohou je podľa možnos-
ti úplne zdecimovať domáce tvori-
vé kapacity, aby uvoľnený priestor 
promptne mohli obsadiť iné distri-
bučné spoločnosti. Je vari niekto 
presvedčený, že nie je v silách a 
schopnostiach slovenských sce-
náristov a dramaturgov vyprodu-
kovať jednoduchý televízny seriál? 
Isteže je, ale pre majiteľa licencie 
je výhodné predať ju na Slovensku 
pôsobiacej televízii, teda nebude 
sa vyrábať seriál slovenský, ale

SLoveNSKá mutáCia 
zahraničného. Slovenské animo-
vané večerníčky patrili kedysi k 
našim najúspešnejším komerč-
ným artiklom – za Rybníčkovej 
„reformy“ sa ale podarilo rozprá-
šiť realizačný tím, zapečatiť špe-
cializované pracoviská a aj naša 
verejnoprávna televízia dnes chce 
pre deti večerníčky vysielať, môže 
buď siahnuť do archívu, alebo ich 
nakúpiť v zahraničí. 
Rezort kultúry patrí k tým, ktoré na 
rok 2008 dostali z verejných zdro-
jov konečne po rokoch trochu viac 
peňazí. Hoci je ich viac, na všet-
ko stačiť nebudú. Po predchá-
dzajúcich dvoch vládach zostalo 
množstvo neplnených prísľubov 
a schválených investičných akcií, 

ktoré tí, čo sa hotovali predávať 
ešte aj Národné divadlo, poľahuč-
ky prijímali, ale nikdy sa neobťa-
žovali aj splniť. Jedinou reálnou 
šancou, ako situáciu trvalo zlep-
šiť je príprava a prijatie zásadného 
programu, teda koncepcie národ-
nej kultúrnej politiky, vrátane úloh 
štátu, vyšších územných celkov a 
miest pri jej financovaní. Neme-
nej dôležité pritom je vyriešiť 
aj možnosť financovania kultúr-
nych aktivít zo zdrojov súkrom-
ných. pre podnikateľa je dnes 
totiž „stratové“ podporiť uve-
denie novej opery, či nakrúte-
nie pôvodnej filmovej rozpráv-
ky, radšej preto svoje peniaze 
vloží do dákeho „celebritného“, 
no úplne zbytočného projektu, 
pretože o tom sa bude v tlači 
písať a v médiách hovoriť, teda 
reklamný efekt bude výraznejší, 
ako keď v bulletine či titulkoch 
firma uvedie svoje logo. prav-
da, keby sa naši daňoví experti 
nechali inšpirovať štátmi, ktoré 
umožňujú časť daňovej povin-
nosti právnických osôb riešiť 
subvencovaním náročných kul-
túrnych činností a aktivít, moh-
lo by to situáciu dosť zásadne 
zmeniť.

aNdreJ maťašíK

BEZ SCENÁRA Z BRUSELU

piateho februára vystúpil v Kongrese uSa riadi-
teľ Cia John m. mcConnell a medzi tých, ktorí 
ohrozujú bezpečnosť Spojených štátov americ-
kých, zaradil popri al Kaide aj rusko. v kapitole 
dokumentu, ktorá sa venuje rusku, sú americkí 
odborníci znepokojení predovšetkým aktom odo-
vzdávania moci jedného žijúceho druhému žijú-
cemu, čo američania vedia ťažko pochopiť, lebo 
boli zvyknutí na niečo iné, ako keby to u nich fun-
govalo inak. a tak sa spytujú v dokumente, kto to 
bude vlastne v rusku vládnuť. rozviedke ameriky 
nedá spávať predovšetkým agresívna energopoli-
tika, ktorá kontroluje toky plynu a ropy z východu 
na Západ. podobne sa američania boja rastúcej 
sily armády, lebo sa za putina zvýšil rozpočet na 
obranu. v dokumente sa hovorí aj o akomsi zno-
vuzrodení ruska ako mocnosti.
Ôsmeho februára vystúpil ruský prezident Putin s jeho 
plánom rozvoja Ruska do roku 2020, kde sa zmienil 
aj o tom, že Rusko bolo takmer rozdrobené a chysta-
la sa proti nemu agresia. V súčasnosti rastú v Rusku 
platy, spochybnil hlasy o denominácii rubľa.. V roku 
2020 bude v Rusku viac bohatých a menej chudob-
ných, obyvatelia sa budú dožívať vyššieho veku. Hroz-
by nútia Rusko vyrábať nové druhy zbraní. Spomenul, 
že nečestné demarše zo strany Západu páchnu ropou 
a plynom. Povedal, že preteky v zbrojení v posledných 
rokoch Rusko nezačalo, NATO sa čoraz viac približu-
je k hraniciam Ruska. Obidve tieto udalosti nasledova-
li krátko po sebe. Okrem toho v prejavoch kandidátov 
na prezidentov v USA s väčšou intenzitou zaznievajú 
hlasy, ktoré sú namierené proti Rusku. Do tejto poli-
tickej kavalkády spadá oznámenie predstaviteľov Ko-
sova o vyhlásení nezávislosti tohto srbského regiónu. 

Vyhlásenie nezávislosti podporujú tak USA ako aj Eu-
rópska únia, pričom Srbsko nie je členom EÚ, ale je 
členom OSN. Zo Srbska sa už oficiálne ozvali hlasy, 
že Srbsko nebude rešpektovať vyhlásenie nezávislos-
ti Kosova, pretože tento región je zatiaľ súčasťou Srb-
ska, suverénnej krajiny, členského štátu OSN. Prob-
lém Kosova môže poriadne nahlodať celý systém 
integrácie európy, nehovoriac už o tom, že rus-
ko je proti vyhláseniu nezávislosti. do Nato chce 
vstúpiť ukrajina... protiraketové systémy sa roz-
miestnia v českej republike a v poľsku, ktoré s 
tým už súhlasilo. okrem toho na aljaške a v nie-
ktorej z krajín Strednej ázie. Nečudo, že z takého-
to kruhového obkľúčenia je rusko rozčarované, a 
keď sa v dokumente Cia objaví rusko ako hroz-
ba pre uSa spolu s al Kaidou, tak je všeličo zro-
zumiteľnejšie. Svet sa znova ocitá v objatí studenej 
vojny, začína sa bitka o Antarktídu, neklesá napätie na 
Blízkom Východe. Energetické zdroje Ruska a Ďale-
kého Východu a zdroje na Blízkom Východe sa stanú 
príčinami stáleho napätia a aj konfliktov rovnako ako 
v stredoázijských republikách. Rusko si jednoducho 
robí svoju vlastnú politiku, snaží sa dobre vychádzať 
so Západom a to nehrá do karát Západu, ktorý sa ako-
si nechce zmieriť s tým, že jednopolárny svet skončil. 
Zaujímavé, že v dokumente CIA sa nespomína Čína, 
americkí odborníci si netrúfnu na poldruha miliardo-
vú krajinu. Do rozdrobenia Ruska však už vrazili nemá-
lo dolárov a tak ich chcú späť, čo sa im pri tandeme 
Medvedev-Putin nebude dariť. Do scenára studenej 
vojny zapadajú aj komentáre amerických denníkov, 
ktoré sa snažia vykresľovať Rusko ako krajinu s autori-
tatívnym režimom a Putina ako cára.
 dušaN KoNčeK

Kresba: andrej mišanek

Nové politické a ekonomické vzťa-
hy nám priniesli aj nové slová. Jed-
ným z takých je aj klaster. Európska 
komisia pojem „klaster“ vysvetľu-
je ako skupiny nezávislých podni-
kov a pridružených organizácií, kto-
ré zároveň spolupracujú a súťažia, 
sú koncentrované v jednom, či nie-
koľkých regiónoch, ktoré sú špe-
cializované v konkrétnej skupine, 
resp. skupinách výrobného odvet-
via, previazanom spoločnými tech-
nológiami a zručnosťami a sú buď 
vedomostné, alebo tradičné.
Skúsenosti z hospodársky vyspe-
lých krajín potvrdzujú, že klastrova-
nie má pozitívny vplyv na inovácie 
a konkurencieschopnosť, na rast 
a trvale udržateľnú podnikateľskú 
dynamiku.

Nuž, dosť už bolo teórie. V Košic-
kom i Banskobystrickom samo-
správnom kraji, ako aj v dvoch 
maďarských župách (Boršodsko-
abovsko-zemplínska a Novohrad-
ská) začali s realizáciou spoloč-
ného projektu CLUST-NET, ktorý 
je zameraný na tvorbu a podpo-
ru klastrov – jedného z nástrojov, 
prispievajúceho k zvýšeniu inova-
tívnosti a konkurencieschopnos-
ti firiem. Projekt spolufinancujú in-
štitúcie EÚ vo výške 5,5 mil. Sk, 
okrem toho Košický samosprávny 
kraj sa na spolufinancovaní podie-
ľa 5%.
Práve Košický samosprávny kraj 
je pri napĺňaní tohto projektu na-
jaktívnejší a na základe odporúča-
ní expertov z akademického pro-

stredia, či už Ekonomickej fakulty 
TU Košice, alebo ďalších fakúlt, 
najvhodnejšie podmienky na vznik 
klastrov sú v strojárenstve, hutníc-
tve a drevospracujúcom sektore.
Samotný pilotný projekt v Košickom 
samosprávnom kraji má dokázať 
nielen samotnú opodstatnenosť 
klastrov v špecifickom slovenskom 
prostredí, ale aj ich priority – zvý-
šenie konkurencieschopnosti jed-
notlivých zainteresovaných spoloč-
ností, urýchlenie ekonomického 
rozvoja regiónov, rozvoj spoluprá-
ce s regionálnymi, ale aj zahranič-
nými dodávateľmi, výskumno-vývo-
jovej spolupráce medzi členskými 
firmami, ale aj s univerzitami a vý-
skumnými inštitúciami, atď. 

vLadimír meZeNCev

Naši kolegovia z tzv. mienkotvorných médií dokážu predsedo-
vi vlády Sr robertovi Ficovi vyčítať všeličo možné i nemožné. 
Napríklad i to, že sa nerád usmieva, resp. že sa ani nevie po-
usmiať. Nuž, čo k tomu dodať? Kto chcel, tak sa mohol pre-
svedčiť, že premiér sa smeje rád a predovšetkým na rozdiel 
od mnohých politikov iba vtedy, kedy to s tým úsmevom mys-
lí úprimne.
Krivdili by sme však, keby sme tvrdili, že sľubovať a pritom sa 
falošne usmievať, vedia iba naši politici. vôbec to nie je prav-
da. potvrdilo sa to veľmi konkrétne aj v portugalsku, členskej 
krajine európskej únie. v tejto krajine až 80% respondentov 
vo veku od 18 do 70 rokov tvrdí, že čím viac sa politik usmie-
va, tým menej mu ľudia veria! okrem toho takéto vysoké per-
cento obyvateľov si zároveň myslí, že politici sa iba pretvarujú 
a dobrú náladu len predstierajú...
portugalsko je síce od bratislavy dosť ďaleko, ale nie až na-
toľko, aby výsledky tohto výskumu verejnej mienky sa neda-
li aplikovať aj na naše slovenské pomery. aj české médiá sú 
presvedčené, že v prahe by sa názory opýtaných veľmi nelíši-
li od názorov portugalcov. pretože také niečo tvrdia českí ko-
legovia, tak to bez dlhého rozmýšľania môžeme aj my. veľ-
ký rozdiel medzi ich politikmi a našími vo všeobecnosti nie 
je. prostredníctvom košickej agentúry NeptúN sme oslovili 
418 obyvateľov Košíc a ich okolia. títo respondenti dokon-
ca dokázali vytvoriť poradie najnesympatickejších politických 
úsmevov na Slovensku. toto nelichotivé prvenstvo patrí vladi-
mírovi palkovi (Kdh), za ním nasledujú pál Csáky (SmK) a mi-
kuláš dzurinda (SdKú-dS). Zo svetových politikov má vraj naj-
nesympatickejší a najpokryteckejší úsmev prezident uSa G. 
bush.
čo k tomuto experimentu dodať? Keď sa naňho budeme po-
zerať optimisticky tak sa môžeme tešiť, že tých falošných 
úsmevov bude v našej politike výrazne menej...  (mez)

Začala sa nová studená vojna

Nové metódy – nové slová

Nevábne úsmevy

Spoločnosť orange prišla s 
akciou na notebooky, pre-
zentovanou takmer všade, 
možno aj na marse. a tak 
sa človek rozhodol. člo-
vek však mieni a pán boh 
mení. v tomto prípade bola 
pánom bohom spoločnosť 
orange. v Košiciach ne-
mali uSb modem, nuž tak 
dobre. v rimavskej Sobo-
te ho v jednej predajni po-
žičali, v druhej však všetko 
mali. ale nastal problém, 
dôchodca musí podľa re-
gule orange predložiť vý-
pis o dôchodku, nie starší 
ako jeden mesiac. to aj vý-
pis z registra trestov stačí 
trojmesačný. ak vám priz-
nali dôchodok pred dvoma 
rokmi, tak si ho jednodu-
cho musíte zohnať a nemô-
že byť starší ako 1 mesiac. 
ako keby človeku priznáva-
li dôchodok každý druhý. 
pekná hlúposť. Žena v do-
mácnosti potom musí asi pri 
kúpe notebooku predložiť, 
no neviem čo... Ale všetko sa 

podarilo. Len jedno sa nepo-
darilo. Inštalovať v notebooku 
Internet Explorer. A tak priš-
la pomoc z predajne DATA, 
ktorá tam inštalovala Mozzilu, 
však sa nič nedeje. Stálo to 
niekoľko desiatok kilometrov 
autom, hore, dolu, aj nervy, aj 
financie. Naozaj nechcem 
poškodiť renomé spoloč-
nosti orange, ale musím 
povedať, že podomoví ob-
chodníci so žiletkami avot 
a ústnou vodou odoL člo-
veku tieto veci predali až 
keď ich vyskúšal a vyjad-
ril spokojnosť. Nemôžem 
voči spoločnosti Orange uro-
biť to isté. Je mi naozaj tráp-
ne každý týždeň merať cestu 
do predajne, keď človek vidí, 
že odbornosť predajcov je na 
úrovni, ktorá zodpovedá zá-
kladom práce s počítačom. 
A to je málo na to, aby nie-
kto niečo naištaloval, či odin-
štaloval.. Ja som spoločnosť 
Orange odinštaloval, zo svoj-
ho vedomia...

dušaN KoNčeK

ORANGE peripetie show

Človek zomrel, 
symbol žije
Jánošík. Ľudový hrdina? Ochranca 
chudobných? Bojovník za ich prá-
va a slobodu? Kdeže!!! Obyčajný 
zlodej a bezcitný vrah! Áno, aj také-
to a im podobné vyhlásenia zaznie-
vajú v týchto dňoch z úst rôznych 
opozičných pseudopolitikov. Bohu-
žiaľ, aj tých slovenských. Znevažo-
vanie vlastnej národnej histórie po-
važujú dnes mnohí z nich za akýsi 
dôkaz svojho velikášstva, európskej 
príslušnosti či dokonca svetoobčian-
stva. Takýto postoj k národnej histó-
rii je však prejavom ich malosti neve-
domosti a neschopnosti vidieť veci 
nadčasovo, v širších súvislostiach.
Juraj Jánošík ako človek, skutočná 
historická osoba, zbojník či dobro-
dinec narodený v roku 1688 v Ter-
chovej a popravený v roku 1713 v 
Liptovskom Mikuláši, je dávno mŕt-
vy. V slovenskom, ale i českom a poľ-
skom, národnom povedomí však už 
stáročia žije ako ten, kto „bohatým 
bral a chudobným dával“. V sloven-
skom prostredí sa stal ľudovým hrdi-
nom, ktorý bránil práva poddaných a 
bojoval proti feudálnemu útlaku. Stal 
sa symbolom boja proti akémukoľ-
vek sociálnemu a národnému útla-
ku. Stal sa ním a napriek očividnej 
snahe istých politických, finančných 
a iredentistických kruhov zbaviť jeho 
podobizeň národného a sociálne-
ho zafarbenia, v takejto podobe stá-
le žije. 
Jánošíkovská tradícia zohrala nie 
tak dávno významnú úlohu aj v ná-
rodno-oslobodzovacom boji proti fa-
šizmu počas druhej svetovej vojny a 
SNP, keď v slovenských horách, ok-
rem iných, vznikla i partizánska bri-
gáda Jánošík.
Jánošíkovská tradícia našla odozvu 
v dielach najvýznamnejších sloven-
ských spisovateľov, ku ktorým nepo-
chybne patrili S. Chalúpka, J. Botto, 
J. Kráľ, P. O. Hviezdoslav, M. Rázus 
i J. Krčméry, v tvorbe maliarov, aký-
mi boli J. Alexy, M. Bazovský, M. Ben-
ka, Ľ. Fulla, V. Hložník i v tvorbe hu-
dobných skladateľov, spomedzi 
ktorých možno spomenúť aspoň A. 
Moyzesa, J. Cikkera a T. Andrašova-
na. Skutočnosť, že našla odozvu aj 
u predsedu slovenskej vlády, ktorej 
program má prívlastky národný a so-
ciálny, by preto mala byť považova-
ná za samozrejmosť. Túžba po slo-
bode, odvaha a odhodlanie bojovať 
proti akémukoľvek národnému a so-
ciálnemu útlaku, vyvierajúce z jáno-
šíkovskej tradície, ktorá je nezma-
zateľnou súčasťou našej národnej 
histórie, by mala byť príkladom aj pre 
pseudopolitikov, pseudohistorikov a 
pseudonovinárov. 

šteFaN šimočKo

Tajná, verejná, úprimná?
Pozerajúc reality šou o voľbe české-
ho prezidenta, som sa úprimne pote-
šil, že v tejto oblasti politiky Sloven-
sko českých susedov predbehlo. U 
nás prezidenta volili občania a tak 
sme sa vyhli parlamentným politic-
kým prekáračkám. Diskusia o tom, 
či voliť prezidenta verejne, alebo taj-
ne v českom zastupiteľskom zbo-
re prevážila nad diskusiou o kvalite 
kandidátov. Argumenty za tajnú voľ-
bu siahali k tradícii, ale aj k demokra-
tickým výdobytkom novembra 1989. 
Áno. Tajná voľba pre občana je zá-
kladnou demokratickou výsadou. 
Občan volí za seba a jeho názor by 
mal ostať (pokiaľ si to želá) jeho sú-
kromím. Ako je to však u poslanca? 
Význam pojmu „poslanec“ hovorí, že 
je to človek, ktorého niekto poslal, 
aby v zastúpení presadzoval jeho po-
žiadavky. Moc zákonodarného zhro-
maždenia je odvodená od mandátu 
jednotlivých občanov – voličov. Tak-
že poslanec keď hlasuje nemal by 
hovoriť iba svoj názor, ale v podstate 
presadzovať vôľu občanov, ktorí ho 
do funkcie delegovali. Pri verejnom 
hlasovaní sa ukáže či je to tak. Pre-
čo však poslanci často aj v našom 
parlamente presadzujú tajnú voľbu? 
Boja sa svojich straníckych centrál, 
alebo svojich voličov? Za tajnú voľbu 
sa môžu skryť rôzne stranícke kšef-
ty. Vyhovuje všetkým tým, ktorí majú 
svoj názor, ale v zmysle prežitia s ním 
nesúhlasia. A pri tajnej voľba to ostá-
va skryté.  JoZeF šuCha
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veľká hra sa už začala na slo-
venskej politickej scéne. miku-
láša, ktorého na Západe tľap-
kali po ritke i po pleci, už pred 
mesiacmi načisto odpísali. Svo-
ju prácu urobil, teda urobil, čo 
bolo treba a čo vyhovovalo zá-
ujmom mocných v eú. Netreba 
byť naivný a myslieť si, že v eú 
mocní tohto sveta nepopoťahu-
jú nitky. Popoťahujú tak, ako im to 
vyhovuje a konanie Mikiho do ich 
scenárov zapadlo. Teraz im je už 
nanič, hľadajú sa iné osoby, iné 
páky. Aj to je krása demokracie a 
politiky, že reaguje na všetko veľ-
mi plasticky. Slovenskí „nezávis-
lí“ novinári Mikiho tiež už odpísali, 
stačí si niektoré komentáre pozor-
ne prečítať. Lenže ešte nenastal 
ten čas, aby ho hodili cez palu-
bu verejne, vyhovuje im jeho „boj 
na život a na smrť“ za tlačový zá-
kon, jeho spájanie s Lisabonskou 
zmluvou už veľmi nie. Ale ešte mu 
neodzvonia a nechajú ho bojovať, 
aby sa skompromitoval úplne. Po-
slanci SDKÚ sa na tejto veľkej hre 
podieľajú tiež, pretože veľmi dobre 
vedia, že bude treba nového lídra, 
a tak začína boj, kto z koho. Miki 
je už jednou nohou cez palubu a 
bude veľmi zaujímavé, kto mu pre-
loží aj tú druhú nohu, aby sa oci-
tol vo vode. Obeť vlastnej naivity, 

taký prívlastok mu patrí, či sa mu to 
páči alebo nie. Jeho dvorný radca 
Mikloš sa zmenil na robkora (ro-
botnícky korešpondent) ktorý ako 
bloger ergo robkor obhajuje pri-
vatizáciu SPP na stránkach den-
níka SME, kde vystupujú aj ďalší 
blogeri, čo naozaj pripomína ko-
munistických robkorov. Medituje 
nad tým, či je lúpežník storočia, 
alebo klamár storočia... Jeho úva-
hy pripomínajú maturitné písomky 
na Večernej škole pre pracujúcich 
neblahej pamäti. A do toho zaznie 
vyznanie V. Mečiara, ktorý varuje 
pre Flašikomániou, ktorá existu-
je v každej vláde, teda aj v jeho, 
keď Donar vycical, čo sa dalo vy-
cicať. Tým pádom sa aj Miklošo-
ve maturitné písomky stali neviero-
hodné, pretože V. Mečiar povedal 
strašnú pravdu, o ktorej všetci vie-
me, len sa tvárime, že nevieme. 
Ešte keby tu rozšifrovanú disketu 
praštil na internet, veď čo sa mu 
môže stať, už mu zrejme nebudú 
bombardovať Elektru. Desperá-
tor je už na odpočinku a demokra-
cia predsa len pokročila, aj zákony 
už máme, hoci od právneho štátu 
sme ešte ďaleko. Ale postupne sa 
tam prepracujeme. A keď schváli-
me Lisabonskú zmluvu, bude Tony 
Blair prezidentom EÚ a ak si mys-
líte, že bude zvolený demokratic-

ký, tak ste na omyle. Aj za ním sto-
ja mocní. Potom budeme prežívať 
príchod eura, niektorí sa nedoži-
jú, iní to ani neprežijú. Ale vydrža-
li sme osem rokov Dzurindových 
pokusov na králikoch, vydržíme aj 
toto, nič iné nám nezostáva. Ak sa 
medzitým EÚ nezosype na vlast-
ných omyloch a hlavne na tom 
srbskom, čo je naozaj hanba, kto-
rú nezmyje ani Tony Blair.
Zatiaľ bude Miki plávať na vode a 
sám sa presvedčí, že v demokracii 
platí „svetská sláva - poľná tráva“, 
alebo „vysoko vyskakoval a ofŕkal 
si sáru“. A tak ho možno perspek-
tívne stretneme na niektorej zo sta-
níc na Spiši. A možno ho tam príde 
navštíviť aj texasky rančer Bush.
A ani si nikto nevšimol, že niekto 
spadol cez palubu. Veď keď sa 
rúbe les, lietajú triesky a ktože to 
vlastne bol, ten čo spadol cez pa-
lubu? Neobjaví sa ani v maďarsko-
slovenskom dejepise, ktorý potre-
bujeme ako koň svadbu. Už sme 
mali čechoslovakistický z ktorého 
sú niektorí historici dodnes pople-
tení a zo slovensko-maďarského 
budú už úplne v šialenstve.
Demokracia sa bude aj naďalej 
rozvíjať, Slovensko sa bude pribli-
žovať čoraz viac k právnemu štátu, 
možno aj prázdnemu. Ale menej je 
niekedy viac...

Beseda o koncesionárskych poplatkoch na STV 2 bola skutočne ohro-
mujúca. Najskôr človeka prehlo, aké mediálne kapacity sa v tejto bese-
de prezentovali, človek si chvíľku pripadal ako na VUML (Večerná uni-
verzita marxizmu-leninizmu) alebo ako keby čítal Červenú knihovnu z I. 
ČSR. Škoda, že v podtexte nezaznela pesnička“ Sentimenty Johny...“ 
bolo by to naozaj dokonalé. A tak vlastne svetlou výnimkou tejto bese-
dy bol pán Sulík, ktorý vsadil na jednoduchosť myšlienok a argumen-
tov, čím o hlavu prevýšil všetkých ostatných, novodobých či starodo-
bých expertov na verejnoprávne médium. Výrazne sa líšil od šamanov, 
ktorí predsedali, či predsedajú akejsi Rade STV, čo je akási inštitúcia o 
ktorej nikto nevie, čomu vlastne slúži. Bude vynovená, lebo tak rozhod-
li poslanci. Bolo by dobré, keby nová Rada STV vždy zasadala pod slo-
venskou lipou, pila lipový čaj a meditovala nad tým, ako dosiahnuť, aby 
koncesionár bol spokojný. Ale ani to už nebude asi treba, lebo pán Su-
lík zabodoval za 350 tisíc podpisov a referendum povie jasne, čo chce 
ľud, hlas Boží... A tak aj Rada STV stratí svoje opodstatnenie, lebo koho 
bude zastupovať ...?

Primátor Prešova informoval média, že v Prešove postavia najvyššiu so-
chu Ježiša Krista v Európe. Železobetónové monštrum by malo byť vy-
soké 33 metrov a bude stáť 15 miliónov slovenských korún, čo je asi 
744 tisíc dolárov. Socha by mala byť teda o päť metrov vyššia ako je po-
dobná v Lisabone, o päť metrov nižšia ako je socha Ježiša Krista v Rio 
de Janeiro a o 12 metrov vyššia ako je socha sovietského vojaka na 
Slavíne. Financie na sochu by sa mali vyzbierať od súkromných darcov. 
Ateisti na Slovensku proti tomuto plánu neprotestovali, pretože ich jed-
noducho v slovenskej demokracii niet, jediný Vasil Biľak je už príliš sta-
rý. Prešov je okrem toho sídlom pravoslávnej, gréckokatolíckej, evan-
jelickej i katolíckej cirkvi. Hoci v minulosti tam bolo ateistov dosť, dnes 
ich už niet, stali sa kresťanmi z večera na ráno. Nevedno, kto bude stáť 
ako model na sochu. Nie je jasné ani to, kde bude socha stáť, údajne 
by mala stáť tam, kde socha futbalistu Laca Pavloviča, ako hovorili pa-
mätníku roľníckej vzbury.
Ale už dnes je jasné, že to nebude najvyššia socha Ježiša Krista v Eu-
rópe. Na tento titul ašpiruje socha v mestečku Bad Reichenhal v Bavor-
ských Alpách. Podľa autorov projektu sochy v tomto mestečku, ich so-
cha Ježiša Krista bude o 17 metrov vyššia, ako je tá v Riu, ktorá patrí 
medzi sedem novodobých divov sveta. Na sochu v tomto mestečku sa 
už začali zhromažďovať finančné prostriedky. Jej cena sa pohybuje v 
sume asi 2 miliónov eur a jej výška bude 55 metrov. Okrem toho ju osa-
dia na kopci v nadmorskej výške 1613 metrov.

Kandidát na ruského prezi-
denta známy Žirinovskij chce 
zmraziť ceny do roku 2009, 
odpustiť všetkým rusom dlhy, 
zrušiť prijímacie skúšky na vy-
soké školy a alimenty budú 
ženy dostávať zo štátneho 
rozpočtu. to je lumen socia-
lista!

Dôchodcovia žiadajú výrobcov 
peňaženiek, aby zmenili ich tvar, 
pretože tie drobné, čo dostanú 
sa tam nezmestia a ešte budú 
vypadávať. Navrhujú kožené vre-
cúško na krk. Také ako mali zla-
tokopi na Yukone, kde mali pár 
zrniečok zlata.

poslancom imunita zostáva, 
posledné rokovania parla-
mentu ukázali, že sú imúnni 
aj proti rozumu.

Slovenské súdy sú v stave kaž-
dodennej pohotovosti, nikto totiž 
nevie, kde a kedy sa na nich ob-
javí pán minister Harabín.

SdKú bude pokračovať v 
stretnutiach s občanmi. Len 
občania o podobné stretnutia 
nejavia veľký záujem.

Medveďov na Slovensku ako-
si pribudlo, podľa SNS ubudlo 
slovenských Maďarov a tak tre-
ba skrátiť počet dvojjazyčných 
obcí.

Sviatok sv. valentína sa zme-
nil na obyčajnú komerciu. pre-
skakovanie Jánskych ohňov 
by malo byť Slovákom milšie, 
je to totiž naša tradícia a vďa-
ka nej nám pribúdalo detí.

Ajhľa, po návšteve Moskvy prezi-
dent Ukrajiny Juščenko súhlasí s 
referendom o vstupe krajiny do 
NATO. A ajhľa, do Kyjeva prices-
tuje G. Bush.

Slovenskí policajti môžu byť 
spokojní, dostanú o miliardu 
viac. malo by sa to prejaviť aj 
na spokojnosti občanov s čin-
nosťou polície.

Slovenská impotentná opozícia 
je schopná všetkého. Daniel Lip-
šic je už napríklad aj proti stíha-
niu popieračov holokaustu.

Syn za svojho otca. aj preto 
si poslanec hort vzal svojho 
syna ako tlmočníka do talian-
ska. Syn zarobil takmer 50 ti-
síc korún. 

Polícia na Slovensku našla ko-
kaín za jednu miliardu a za koľ-
ko miliárd nenašla je už iná káva. 
Všelijaké drogové cesty vedú 
cez Slovensko a veľa sa aj udo-
mácni.

rozhladňa

Je jasné, že slovenská vláda 
plní dohovor, ku ktorému sa za-
viazala v Lisabone a snaží sa ho 
plniť do bodky. išlo o dohovor 
lídrov 27 štátov, tak nechceme 
sa nechať zahanbiť. Nech už je 
aký je, dohodnuté treba splniť. 
ale čo za hru tu hrá slovenská 
opozícia? Kdh je proti Lisabon-
skej zmluve, má argumenty, na-
príklad strata suverenity, tie za-
znievajú aj inde. človeku, ktorý 
pozná zmýšľanie, napríklad 
SdKú, jednoducho nejde do 
hlavy, že ratifikáciu podmieňu-
je tlačovým zákonom. Je to len 
zámienka pre istý cieľ? ak by 
čo len jeden štát zmluvu nera-
tifikoval, znamenalo by to jej 
koniec. treba sa hneď spýtať, 
komu nevyhovuje silné impé-
rium európa? vieme, že nevy-

hovuje napríklad slabnúcej he-
gemónii uSa. myslieť si, že uSa 
proti tejto slabnúcej hegemónii 
nič nerobia, je omyl. Robia. Sta-
čí si pozrieť komentáre vplyvných 
amerických médií, blízkych Biele-
mu domu. Tam je jasné, že silná 
integračná Euópa je im proti srsti. 
A tak stačí, aby sa našla v niekto-
rom štáte EÚ sila, ktorá zmarí ra-
tifikáciu Lisabonskej zmluvy. Kto 
hľadá nájde. Našla sa taká sila na 
Slovensku? Nebolo treba veľa lo-
giky na takýto scenár, koalícia totiž 
nedisponuje 90 hlasmi na schvá-
lenie zmluvy. A našla sa aj zámien-
ka, aby to vyzeralo inak ako to má 
vyzerať. Aj preto bola EÚ taká vy-
plašená, pretože nevedela, ale tu-
šila odkiaľ fúka vietor. A čo ak sa 
ešte nájde jeden štát, kde to ne-
prejde, napríklad Írsko, kde bude 

po dohovore v Lisabone referen-
dum, lebo to predpisuje tamojšia 
ústava. Ale aj Ústava Slovenskej 
republiky hovorí o referende v dô-
ležitých otázkach, ktoré sa týkajú 
štátu. Ale o tom sa v Lisabone ne-
dohodlo, takže V. Mečiar s refe-
rendom operuje zbytočne. Všimli 
ste si, že opozícia sa k tomu re-
ferendu veľmi nevyjadrovala. ako 
keby jej to vyhovovalo. Kdh to 
samozrejme vyhovuje. a tak si 
naozaj treba položiť otázku, o 
čo tu hrá opozícia a pre koho 
kope? túto otázku si kladú už 
aj v bruseli. a treba si ju položiť 
aj u nás doma, napríklad v par-
lamente. Jeden komentátor sa 
nechá počuť, že sociálny štát 
budujeme vďaka američanom, 
takže je to jasné, čo tým chcel 
básnik povedať.

Ďalší samozvaný historik
Podľa novoženáča Františka Mikloška, keby nebolo prvého uhorské-
ho kráľa svätého Štefana, neboli by dnes Slováci a neexistovala by ani 
SNS. V prvom roku manželstva človek nahovorí veci, ktoré potom ne-
skôr aj ľutuje. Ale tu ide o poslanca parlamentu, ktorý by predsa len 
nemal prenášať eufóriu manželstva do parlamentu. F. Mikloško chcel 
možno touto historickou exkurziou naznačiť aj to, že KDH už existovala 
za kráľa Štefana, lebo mu vadí aj to, že SNS je najstaršou slovenskou 
politickou stranou a nestvorili ju katolíci. A keby na Slovensku vlád-
li ešte ďalšie roky Dzurindovci a Ferko Mikloško by sa nebol oženil, 
mohli ho naozaj vyhlásiť za svätého, hoci už jedného svätého Františ-
ka máme. Ale aj v tomto prípade platí. Cherchez la femme....

SMk ako „trojský kôň“
Určite si mnohí všimli, že v poslednom čase vo všetkých diskusných 
reláciách elektronických médií vystupujú vehementne predstavitelia 
SMK, ako keby nebodaj boli vo vládnej koalícii. Naopak, niektoré stra-
ny vládnej koalície absentujú. Čože sa to vlastne stalo? Nič zvláštneho. 
Csáky a spol. potrebujú si zaslúžiť dôveru opozície, ktorá bola naštrbe-
ná po nástupe tandemu Csáky – Duray do vedenia SMK. A tak sa SMK 
podujalo na úlohu „trojského koňa“ a snaží sa zmazať nedôveru čas-
ti opozície. A tak obštrukčnú politiku opozície obhajuje SMK. A potom 
sme svedkami takých smiešností ako bola polemika Csáky – Mečiar na 
TV Markíza, kde viditeľne ani moderátorka nechápala Csákyho trápne 
vyjadrenia. A V. Mečiar sa v duchu smial. Tento SMK úlet môže byť aj 
snahou vyprovokovať „krstného otca“ štátu, Janka Slotu, ale ten sa kde-
si stratil a tak z tohto obláčika nezahrmelo.

Máme sa na čo tešiť
v januári v európskom parlamente vznikla skupina pravých po-
slancov, ktorá sa bude zaoberať „ťažkými otázkami histórie eu-
rópy“. Skupina sa nazýva „Spoločná európa - Spoločná história. 
iniciátormi tohto zoskupenia sú piati poslanci európskeho par-
lamentu z maďarska, estónska, Litvy, Lotyšska a poľska. dokon-
ca uvažujú o vytvorení európskeho inštitútu spoločnej histórie. 
Zaujímavé, že sa tu stretli poslanci dvoch ugrofínskych národov 
- maďarska a estónska, čo určite bude zaujímavé, lebo ich vý-
klad histórie už teraz možno predpokladať. otázka možno znie, 
ako sa bude dať dospieť k historickým pravdám, alebo možno 
výsledkom bude „jediná pravda“, ktorú títo experti uznajú a tá 
bude platiť. trošku to pripomína „historické pravdy z čias komu-
nizmu“, kde bola historická pravda to, čo súdruhovia ideológo-
via rozhodli. 

Na obzore  
Mikušova strana?
Zdá sa, že hZdS začína strá-
cať dych a čakajú ho kruš-
né chvíle. po mikušovi, ča-
balovi, Cagalovi sa vraj na 
odchod zo strany chystajú aj 
ďalší. tlačová beseda exmi-
nistra Cagalu podľa všetkého 
bola prvou sondou pre vznik 
novej mikušovej strany, ktorá 
by mohla nakoniec splynúť 
so stranou hZd, čím by sa 
vlastne vytvorilo reformova-
né hZdS. Táto možno neveľká 
strana by časom mohla splynúť 
so Smerom. Možno aj tých päť 
percent by stačilo, aby sa napl-
nila politologická úvaha predse-
du SMERu po slávnostnom sne-
me v decembri, že po budúcich 
voľbách už budú na Sloven-
sku vládnuť len dve strany. Ak 
by skutočne vývoj takto pokra-
čoval, bol by to klinec do rakvy 
pravicovej opozícii a pravicovým 
stranám aspoň na ďalšie voleb-
né obdobie. A z takéhoto fiaska 
by sa už niektoré pravicové stra-
ny len ťažko spamätali.

Muž cez palubu

besiedka pod lipou

Kto bude stáť ako model?

O čO sa tu hrá?
Nato má žiaka kGb
Tak to sa teda podarilo! Nový šéf maďarskej rozviedky, ktorý šesť ro-
kov študoval v akadémii KGB v Moskve, sa stal predsedom výboru 
rozviedky NATO. Sandor Labor má 49 rokov a v maďarskej vláde za-
stáva post šéfa služby národnej bezpečnosti. A tak sa v januári toh-
to roka tento absolvent Akadémie KGB Dzeržinskeho stal predsedom 
špeciálneho výboru NATO, ktorý sa zaoberá celou plejádou otázok v 
oblasti rozviedky. Komentár tlačového hovorcu NATO Jamesa Appat-
huraiho: My nekomentujeme menovanie ľudí čo sa týka oblasti roz-
viedky. A bodka. Aj taká je demokracia.

Stranu pripravil 
dušaN KoNčeK
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Stranu pripravil 
miLaN GroFčáK

Dohoda na druhýkrát, ale...
uzatváranie dohôd medzi verejnými autobusovými dopravcami, 
pôsobiacimi na území prešovského kraja a prešovským samo-
správnym krajom (pSK) o výške úhrady strát vo verejnom záuj-
me, je každým rokom aktom riešenia finančných problémov. Ne-
bolo tomu inak ani začiatkom roka 2008, na druhý pokus však 
bola podpísaná základná zmluva na obdobie piatich rokov s tým, 
že každý rok sa budú zmluvne uzatvárať dodatky k výške pride-
lených dotácií. 
V rozpočte krajskej samosprávy na rok 2008 bola pre štvoricu verej-
ných prepravcov stanovená celková čiastka vo výške 265 miliónov s 
tým, že táto je vyššia oproti vlaňajšku o 25 miliónov Sk a jednotliví pre-
pravcovia dostanú dotácie podľa výšky prepravných nákladov (SAD Hu-
menné 95,5 mil., SAD Prešov 94 mil., SAD Poprad 59,8 mil. a Bus 
Karpaty Stará Ľubovňa 15,7 mil.). Pre ilustráciu, kvarteto autobusových 
prepravcov vykoná ročne približne 30 miliónov kilometrov v oblasti tzv. 
prímestskej dopravy, teda bez diaľkových spojov. Finálna čiastka 265 
mil. bola po druhom kole rokovaní medzi zástupcami dopravcov a PSK 
prijatá s tým, že do 31. augusta sa uskutoční prehodnotenie oprávne-
ných finančných nákladov za prvý polrok a na jeho základe bude do-
hodnutý spôsob vysporiadania rozdielu. Prípadné zvýšené finančné 
nároky budú prepravcom uhradené po schválení krajským zastupiteľ-
stvom. Okrem toho však bude potrebné prehodnotiť a finančne uzav-
rieť aj rok 2007. 
Ďalšou novinkou vo vzťahu PSK a autobusových prepravcov je vyčle-
nenie 15% objemu celkovej čiastky dotácie na modernizáciu vozového 
parku prepravcov. Aj táto podmienka je zakotvená v spoločnej zmluve. 

v úvode prvého februárového týždňa sa v 
prešove v historickej budove dJZ uskutoč-
nilo slávnostné ocenenie najlepších špor-
tovcov prešovského samosprávneho kra-
ja za vlaňajší rok. organizáciu tohto aktu cti 
realizoval už po piaty raz za sebou prešov-
ský samosprávny kraj, v ostatných rokoch v 
spolupráci s Krajským športovým centrom. 
odborníci aj laická verejnosť mohli svoje 
hlasy dávať jednotlivým športovcom a ko-
lektívom nielen klasickým spôsobom, ale aj 
prostredníctvom internetu. S výnimkou titulu 
absolútne naj... športovca kraja boli v jednot-
livých kategóriach ocenené kolektívy i jed-
notlivci bez určenia poradia. Na slávnostnom 
vyhlásení výsledkov ankety sa okrem iných 
zúčastnili poslanec Nr Sr a riaditeľ úradu 
prešovského samosprávneho kraja StaNi-
SLav KubáNeK a štátna tajomníčka minis-
terstva školstva, vedy a športu Slovenskej re-
publiky bibiáNa obrimčáKová. v príhovore 
Stanislav Kubánek vyzdvihol význam telesnej 
výchovy a športu pre mladú generáciu a oce-
nil dosiahnuté úspechy najlepších športov-
cov prešovského kraja v domácich a medzi-
národných súťažiach.
aké sú výsledky tohto hlasovania? V kategórii 
mládežníckych kolektívov získali ocenenia volej-
balisti VK Chemes Humenné, majstri Slovenska, 
džudistky MŠK Vranov nad Topľou, majsterky Slo-
venska a mladší dorastenci hádzanárskeho klubu 
Tatran Prešov, tiež majstri Slovenska. 

Najúspešnejšími kolek-
tívami kraja sa stali há-
dzanári Tatrana Prešov, 
volejbalisti VK Chemes 
Humenné a bedminto-
nisti BC Prešov, ktorí sa 
už po piaty raz za se-
bou stali majstrami Slo-
venska. 
V kategórii najúspešnej-
ších jednotlivcov kra-
ja bolo udelených deväť 
ocenení. Získali ich: Ly-
žiar Martin Bajčičák zo 
Strediska Štátnej špor-
tovej reprezentácie MV 
SR ŠKP Štrbské Pleso, 
kolkárka Michaela Beňo-
vá z TJ Slavoj Veľký Ša-
riš, profesionálny boxer 
František Kasanič z klubu ABC Humenné, silo-
vá trojbojárka Júlia Kostúrová z Klubu silového 
trojboja a kulturistiky Matej v Bardejove, hádza-
nár Radoslav Kozlov z HK Tatran Prešov,  sánkar 
Jozef Ninis z ŠKP Štrbské Pleso, kapitán volejba-
listov VK Chemes Humenné Roman Ondrušek, 
taekwondistka Lenka Palačšáková z ŠK TKD Ge-
Baek Prešov  a silová trojbojárka Eva Svjanteko-
vá z Klubu silového trojboja a kulturistiky Matej v 
Bardejove, ktorá bola absolútne najlepšou špor-
tovkyňou kraja v roku 2002. 
Zvláštne ocenenie prešovského samo-

správneho kraja získali členovia družstva 
mentálne postihnutých žiakov  odborného 
učilišťa internátneho v Starej Ľubovni, kto-
rí vybojovali zlaté medaily na vlaňajšej Sve-
tovej letnej špeciálnej olympiáde v čínskom 
šanghaji. to najlepšie na koniec, absolútne 
najlepším športovom prešovského samo-
správneho kraja za rok 2007 sa stal kultu-
rista andrej hlinka z Klubu športovej kultu-
ristiky Stará Ľubovňa, ktorý už dvakrát za 
sebou vybojoval na majstrovstvách sveta 
bronzovú medailu. 

Modernejšie školy
Z celkom 32 slovenských škôl, kto-
ré získali finančnú podporu Nadá-
cie Slovenskej sporiteľne, sú štyri 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Pre-
šovského samosprávneho kraja. 
Gymnázium v Snine použilo 50 ti-
síc v rámci projektu Študentského 
vedeckého laboratória na nákup 
dvoch notebookov a senzorov po-
trebných na meranie fyzikálnych a 
biologických javov. Hotelová akadé-
mia Otta Brucknera v Kežmarku si 
kúpou dvoch notebookov pomohla 
k úspešnej realizácii projektu Svet 
sa otvára nám, my sa otvárame sve-
tu. Rovnakú sumu využila neďaleká 
Stredná zdravotnícka škola v Popra-
de na zabezpečenie software bloku 
WIN ambulancia, dataprojektoru a 
notebooku. V Obchodnej akadémii 
vo Vranove nad Topľou využili 50 ti-
síc na zavedenie internetu do jazy-
kovej učebne a na dovybavenie mo-
bilných jazykových učební. 

Sociálno-informačná banka Prešova
Kým v závere vlaňajšieho roka sa poslanci mestského zastupi-
teľstva v prešove venovali najmä problematike blízkej či vzdia-
lenejšej budúcnosti (rozpočet, Strategický plán ekonomického 
rozvoja mesta, Návrh programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja ...), v programe ich prvého tohtoročného zasadnutia rie-
šili to, „čo život prináša“. okrem nového poriadku vo vlastných ra-
doch (nový rokovací poriadok mestskej rady) riešili napríklad aj 
problematiku inovácie všeobecne záväzného nariadenia mesta o 
státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel na území mes-
ta. tento krok rieši v podstate zosúladenie donedávna platného 
vZN s novým zákonom o miestnych daniach a poplatkoch. teritó-
rium mesta je teraz rozdelené na tri zóny s rozdielnymi sadzbami 
za parkovanie vozidiel. Kým hodina parkovania vozidla pozdĺž ko-
munikácie v centre mesta stojí dnes už 30 Sk, v druhej zóne 20 
Sk. Na platených parkoviskách je však sadzba rovnaká. vo všet-
kých troch zónach zaplatia motoristi na hodinu iba 10 Sk. 
Mesto Prešov je už štyri roky účastníkom projektu partnerstva so-
ciálnej inklúzie subregiónu šariš (PSI Šariš), pričom žiadateľom 
projektu je rovnomenné občianske združenie. V rámci tohto projektu 
participuje na príprave podprojektu Sociálno-informačná banka. Jeho 
prvotným cieľom je overenie riešenia sociálnej problematiky na úrovni 
všetkých zainteresovaných subjektov. Medzi výstupy nebude patriť iba 
samotná databáza sociálno-informačnej banky, ktorá by mala odľah-
čiť samosprávu v oblasti dopytu po sociálnych službách, ale aj zabez-
pečenie efektívneho dialógu medzi účastníkmi procesu poskytovania 
sociálnych služieb. Okrem samotného informačného efektu pre dot-
knutých občanov je očakávaná aj vyššia kvalita poskytovaných sociál-
nych služieb a sociálnej pomoci zo strany mimovládnych organizácií, 
činných v tejto oblasti. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasi-
li finančnú spoluúčasť mesta na príprave Sociálno-informačnej banky 
vo výške 10%, teda 300-tisíc Sk.

Na holiday 
World praha
Na minulotýždňovom medziná-
rodnom veľtrhu cestovného ru-
chu holiday World praha 2008 
sa opäť zúčastnil aj prešovský 
samosprávny kraj. tohto roku 
pribral ďalších partnerov, kto-
rými sú taNap, tatranské lano-
vé dráhy, niekoľko tatranských 
hotelov a tamojšie kúpele. ok-
rem nich sa však na zdarnej 
prezentácii podieľali aj kráľov-
ské mestá bardejov, Kežma-
rok, Levoča, prešov a s nimi 
aj mesto vysoké tatry. Súčas-
ťou prezentácie bol aj krst no-
vého dvd Lyže a hory, za účas-
ti predsedu pSK petra Chudíka 
a primátora vysokých tatier 
Jána mokoša prevzal na seba 
úlohu krstného otca slovenský 
veľvyslanec v čr Ladislav ba-
lek. Z ohlasov pražského pub-
lika i zahraničných návštevní-
kov je zrejmé, že expozícia pSK 
opäť zbierala záujem a vavrí-
ny. magnetom boli opäť, akože 
inak, „ty naše tatry“.

Náprava prehmatov
Aj keď terajšie volebné obdobie 
sa už prehuplo do druhej polo-
vice, ešte stále sa nájdu prípa-
dy, pri ktorých je potrebné rie-
šiť „nedorobky“ alebo porušenia 
volebného zákona z komunál-
nych volieb v roku 2006. Výnim-
kou v tomto smere nie je ani vý-
chodné Slovensko. Na základe 
rozhodnutí Ústavného súdu SR 
budú vyhlásené nové voľby nie-
len v Sobranciach, ale aj na úze-
mí Prešovského kraja v Hertníku 
(okres Bardejov). Kým v prvom 
prípade rozhodol v roku 2006 
o terajšom primátorovi jediný 
hlas(!), v Hertníku rozhodlo o no-
vom starostovi „až“ 9 hlasov. Na 
základe sťažnosti neúspešného 
kandidáta prešetril Ústavný súd 
dokumentáciu o voľbách v tej-
to obci a zistil niekoľko porušení 
zákona. Voľby v roku 2006 teda 
vyhlásil za neplatné. Volebná ko-
misia v Hertníku už zaregistrova-
la dvoch záujemcov o tento post, 
jedným z nich je kadidát koalí-
cie Smer, SNS, ĽS-HZDS, druhé-
ho podporuje pravicová koalícia 
KDH s SDKÚ. Odvolaný staros-
ta, mimochodom naďalej posla-
nec Prešovského samosprávne-
ho kraja i Národnej rady SR za 
SDKÚ, už svoju kandidatúru ne-
opakuje. Tri stoličky boli zrejme 
priveľa...

obrovská torta lásky 
Valentínsky sviatok zamilovaných oslávili svojrázne v centre Prešova. 
Radnicou pripravené popoludnie bolo určené pre všetky vekové kate-
górie, keďže nad celým dianim sa vznášalo veľké balónové srdce. Výs-
tava detských výtvarných prác s valentínskou tématikou vo foyeri radni-
ce bola iba jednou zo sprievodných akcií tohto sviatku. Pod balónovým 
srdcom v centre mesta sa napríklad objavila aj obrovská, bezmála dvoj-
metrová torta s nápisom Prešov – láska moja, z ktorej prvú porciu od-
rezal primátor mesta Pavel Hagyari a ktorú prítomní konzumovali do hl-
bokého popoludnia. Symbolmi lásky boli na Valentína vyzdobené aj 
autobusy a trolejbusy mestskej hromadnej dopravy.

v závere minulého týždňa sa v prešove konalo 
zasadnutie primátorov krajských miest Sloven-
ska (Združenie K8), ktorí na spoločnom stretnutí 
pripravovali plán svojich aktivít na rok 2008, za-
oberali sa projektom deň eura a aktuálnymi le-
gislatívnymi problémami. v záverečnom vyhláse-
ní apelujú na vládu Sr v súvislosti s doriešením 
vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, delimito-
vaným zo štátu na samosprávy (komunikácie, 
školy, ihriská atď.). Kým trnavský primátor šte-
fan bošnák apeloval na to, aby nový zákon zavie-
dol poriadok, ktorý by chránil majetok ako obcí 
a miest, tak aj súkromných vlastníkov, hostiteľ 
pavel hagyari tvrdí, že štát musí tiež niesť zodpo-
vednosť za skutočný a legislatívny stav majetku, 
v akom ho delimitoval samosprávam: 
- Navrhujeme, aby sa problém riešil cez pozemkový 
fond, ale bez účasti miest a obcí, ktoré za reálny stav 
delimitovaného majetku nemôžu. 
primátori nie sú spokojní ani s návrhom nového 
zákona o obecnej polícii. ivan Saktor z banskej 
bystrice povedal, že:
- Týmto zákonom chce niekto z centra riešiť problé-

my miest bez toho, aby ho zaujímali skutočné prob-
lémy miest v tejto oblasti. Teda opäť násilným spô-
sobom. 
primátori chcú v spolupráci s mestskými polícia-
mi vytvoriť svoj návrh zákona, ktorý by rešpekto-
val súčasné bezpečnostné podmienky v mestách 
a ktorý bude vychádzať z doterajších praktických 
skúseností. Na túto tému odznel aj takýto názor:
- Opäť dôjde k problému. Štátna polícia chce odo-
brať niektoré kompetencie mestskej polícii bez toho, 
aby tieto kompetencie mohla zabezpečiť vlastnými si-
lami!
členovia K8 sa zaoberali aj poslaneckým návr-
hom novely Stavebného zákona. Jeho podsta-
tu zásadne odmietajú z dôvodu, že prijatie tej-
to novely by uprednostňovalo záujmy niektorých 
investorov pred verejným záujmom ochraňova-
ným obcami. a navyše:
- Zneistenie právneho prostredia pre investičnú čin-
nosť môže viesť tiež k vážnym deformáciám územného 
rozvoja našich miest a obcí v neprospech občanov... 
Svoj názor na spomínané problémy obecnej samo-
správy primátori zhrnuli do záverečného vyhlásenia.

Primátori krajských miest apelujú

Združenie primátorov krajských miest K8 zasadalo v Prešove. Zľa-
va predseda Združenia František Knapík (primátor Košíc), ivan Har-
man (primátor Žiliny) a ivan Saktor (primátor B. Bystrice).

Najlepší športovci Prešovského kraja za rok 2007

V pondelok 4.2.2008 nebolo na Zemi šťastnejšieho človeka ako Mi-
chal Dunka (vpravo), kapitán volejbalového družstva, ktoré získalo v 
Šanghaji zlaté medaily.

absolútne najúspešnejší športovec PSK za rok 2007, kulturista 
andrej Hlinka zo Starej Ľubovne.



	 ROZHOVOR	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Február	2008 9

otvoreNie treZorov  
a uKradNutá KoLiba 

• vraj sa u nás ešte ani nevyslovilo manažér a 
vy ste ním už boli. ide o osemdesiate roky, keď 
sa funkcia na najvyššom hospodárskom poste 
označovala ako riadiaci pracovník. ten riadil 
iných, on však bol tiež riadený a bolo mu pri-
kazované – zo straníckych postov. mal takmer 
nulovú autonómiu rozhodovania, nemohol vy-
jsť z cesty ohraničenej vysokými mantinelmi a 
rozhodnúť sa pre originálne a netradičné rie-
šenia. ak sa predsa rozhodol pre vybočenie a 
podstúpenie rizika s neistým výsledkom, po-
tom sa takéto konanie kvalifikovalo ako zne-
užívanie funkčného postavenia. aj s dôsledka-
mi pádu, a nielen pracovného. vy ste odmietli 
pozíciu „riadeného“ riaditeľa a vydali ste sa 
na cestu dláždenú rizikami. prečo? 
- Ja som už taká nátura, že si na chrbát naložím 
viac, ako by sa niekomu na prvý pohľad zdalo, že 
to aj unesiem. Keď som prišiel v roku 1980 na Ko-
libu, nemusel som si nič nakladať. Už tam bolo 
dosť naložené. Riaditeľom som sa stal v ponde-
lok a dva dni predtým, v piatok, podpísal môj pred-
chodca úver na 15 miliónov devízových korún. Išlo 
o investíciu na vybudovanie Zvukového domu so 
špičkovými technickými parametrami. Umelecký 
zámer bol šľachetný – predsa zvukové nahrávky a 
posynchróny najvyššej kvality - uskutočnený spô-
sob akcie však bol tragický. Úver, o ktorom som 
vôbec nevedel a ktorý nebol krytý jedinou našou 
korunou, sa mal do roka splatiť. Išiel som do ban-
ky, tam mi povedali, že nám nepožičajú ani koru-
nu. Išiel som na ministerstvo kultúry, tam mykli ple-
com, aby som si nejako poradil. Išiel som na ÚV 
KSS, odpoveď bola tá istá. 
• prečo ste to nezabalili a nedali čau! minis-
terstvu, strane a s bývalým riaditeľom si to ne-
vybavili tak po chlapsky, veď on, ako herec, 
rád hrával vrchárov či zbojníkov, ba ako reži-
sér nakrúcal len také filmy...
- Za sebou som mal dve skúsenosti, o ktorých 
Žbirka spieva, že ...poraď si sám... Prvou bola 
Trať mládeže v roku 1949. Ako osemnásťročné 
ucho som prešiel od radového brigádnika až po 

veliteľa 9. tábora. Mal som pod sebou tri pracov-
né brigády, 300 mladých ľudí – esenbákov, uči-
teľov a učňov. Všetko sa robilo ručne. Sypali sme 
štrk, kládli podvaly, spájali koľajnice. Dážď-ne-
dážď, zima-nezima, v októbri sme museli odovzdať 
svoj úsek trate pred tunelom. Bola taká doba, že 
kadečo chýbalo, to sa však nepočítalo, rozhodu-
júci bol výsledok. Ale zvládli sme to. Tam som prvý 
raz poriadne pochopil, čo je kolektív, čo je riade-
nie a čo je nedeliteľná zodpovednosť. Druhá skú-
senosť bola už finančná. Jeden čas ma menovali 
do funkcie riaditeľa Vydavateľstva Epocha, pred-
chodcu Vydavateľstva Pravda. A zasa bol v tom di-
rektor predo mnou. Ten si vzal úver na nakúpe-
nie pohľadníc v zahraničí. V tých časoch to nebola 
maličkosť, pohľadnice za 150 tisíc dolárov. Seke-
ra sa nedala uhradiť z ich predaja, na dlžobu bolo 
treba inak zarobiť. Keď som išiel na miesta „tam 
hore“, odpoveď odtiaľ znela: Súdruh, veď ty si už 
nejako poradíš... Nuž sme si vo vydavateľstve mu-
seli poradiť. A zasa to bol kolektív, riadenie, zod-
povednosť. Dlh sme vrátili načas. Keď som počul 
tú istú vetu na straníckom a rezortnom orgáne aj v 
prípade Zvukového domu na Kolibe, vtedy som už 
povedal: Dobre, poradím si, ale rozviažte mi ruky.
• a rozviazali? 
- To rozviazanie nebolo v súhlase s mojím kona-
ním, ale v tvárení sa, že nevidia, čo robím. Začal 
som hľadať partnerov – na Západe. Obišli sme via-
ceré filmové štúdiá v západnom Nemecku, boli 
sme v Hamburgu, Wiesbadene, Saarbruckene, 
až sme prišli do Mníchova. Tam sme našli nášho 
krajana Jána Mojtu, ktorý bol pravou rukou európ-
skeho filmového mága Lea Kircha. Nahovorili sme 
ho, aby vstúpil do projektov troch rozprávok, ktoré 
sme práve nakrúcali. Bol to Plavčík a Vratko, Po-
polvár a Soľ nad zlato. Za prvé dve sme hneď do-
stali niekoľko stotisíc západonemeckých mariek, 
navyše nám dávali za mimoriadne výhodné ceny 
drahý filmový materiál. Koliba už vtedy mala boha-
tý „fundus“, veľký sklad so všetkým, čo k filmovej 
výprave patrí. 
• Kedy prišiel čas otvárania trezorov?
- Keď som si prečítal scenár Petra Jaroša Tisíc-
ročná včela, onemel som. Túto slovenskú histo-
rickú murársku ságu nebolo možné nezrealizovať. 
Známy mi bol aj režisér. Zakázaný, ale talentovaný 
Juraj Jakubisko. Začal som na nižších straníckych 
stupienkoch, až som sa dostal k vtedajšiemu ide-
ologickému tajomníkovi ÚV KSS Pezlárovi. Vypo-
čul ma, prečítal si scenár a prekvapujúco povedal: 
Nech to teda robí Jakubisko, ale ty mi zodpovedáš 
za to, čo z toho bude! 
• tým sa otvorili stavidlá pre trezorových re-
žisérov? 
- Áno. S Jakubiskom aj pre Dušana Trančíka, Du-
šana Hanáka a ďalších. S premietaním trezorových 
filmov to išlo postupne. Najskôr sa začali premietať 
v kluboch náročného diváka, až potom išli opäť do 
kín. Tak diváci uvideli dovtedy nevideného Víťaza, 
ale aj Ja milujem, ty miluješ, Zlatá réva a iné. Keď 
už bola Tisícročná včela dokončená, bolo potreb-
né jej stranícke „požehnanie“ od ministra kultúry 
Válka a straníckeho tajomníka Pezlára. Bol som 
pred operáciou chrbtice, takže som mal iné prob-
lémy. Reku, keď ukážem originál každému zvlášť, 
budú hľadať muchy. Tak som ich pozval na projek-
ciu naraz. V jeden deň, v tú istú hodinu, v tej istej 
projekčnej sále. Sedeli - od seba. Premietanie fil-
mu - to boli pre mňa najdlhšie štyri hodiny v živo-
te. Keď sa film skončil, nepovedali ani slovo. Zna-
menalo to, kto mlčí, ten svedčí. Tisícročná včela 
išla do našich kín a do sveta. A Jakubisko bol defi-
nitívne uvoľnený, znova mohol filmovať. Na medzi-
národnom filmovom festivale v Benátkach získala 
Tisícročná včela Strieborného leva a neutíchajúci 
27-minútový potlesk. Filmová Koliba ožila výrobou 
hodnotných celovečerných filmov zo súčasnosti, 
ale aj náročných dobových filmov. Darili sa nám 
rozprávky, večerníčky, dobrí sme boli v animova-
nom filme. Bol to čas umeleckej a tvorivej akcep-
tácie, ale aj experimentovania. Odrazu sme zisti-
li, akých máme šikovných a talentovaných ľudí, a 
pritom skutočných profesionálov. Trezory zákazov 
zostali prázdne. A nič sa už do nich za môjho pô-
sobenia nedostalo. 

• ako vidíte dnes slávnu Kolibu?
- Neslávne. Nepoznám krajinu, ktorá by si preda-
la národnú kinematografiu. Asi to tak niekto chcel, 
lebo Koliba sa dala zachrániť. Príspevok štátu bol 
od 40 do 50 miliónov korún ročne, za ktoré sme 
dokázali realizovať desať až dvanásť filmov. My sme 
však len nemíňali, my sme koprodukciami zarábali 
milióny devízových korún a peniaze vracali späť do 
štátneho rozpočtu, ba dokonca sme iným aj poži-
čiavali devízy. Filmová tvorba si dokázala na seba 
zarobiť. Postavili sme jeden nový ateliér a dva zre-
konštruovali. Na Kolibe bola najmodernejšia tech-
nika, z pražského Barrandova sa skromne prišli vy-
pytovať, ako to všetko robíme. To, čo zostalo dnes 
z Koliby, je devastácia tvorivosti národa, obyčajné 
sprosté ukradnutie výrobnej inštitúcie, ktorá vytvá-
rala pre ďalšie generácie duchovné dedičstvo. 

aKÝ má a Nemá byť riaditeĽ Stv

• ako ste sa dostali z Koliby znova do mlyn-
skej doliny? 
- Ja som nechcel odísť z Koliby. Bol tam úžasný 
tvorivý kolektív ľudí, robil som to, čo ma bavilo. No 
jedného dňa ma zavolal prvý tajomník ÚV KSS Le-
nárt a povedal, že sa vrátim späť do Slovenskej te-
levízie ako jej riaditeľ. Márne som namietal. Ne-
prišiel som však do neznámeho prostredia, pred 
Kolibou som robil osem rokov programového ná-
mestníka STV bývalému riaditeľovi Milošovi Marko-
vi. Ale veľmi sme sa spolu vtedy neráčili, preto od-
chod k filmu mi ľudsky aj profesionálne vyhovoval.
• aké to bolo sadnúť si na prvú stoličku?
- Ja som si nesadol, ale tri mesiace som obchá-
dzal celý televízny komplex. Bol som v každom 
štúdiu, v každej redakcii, v strižni, bol som pri výro-
be inscenácií, televíznych filmov, rôznych relácií, 
prešiel som televízny archív, ale aj služby požiar-
nikov. To neboli zdvorilostné návštevy, to bola sna-
ha o dôkladne poznanie pracoviska. A keď som si 
sadol na stoličku, tak ďalšie týždne som len po-
čúval ľudí. Zaviedli sme breinstorming, akúsi búr-
ku mozgov. Ľudia sa otvorili, nastalo veľké tvorivé 
uvoľnenie. Nebolo žiadne nonono! za pokušiteľ-
ské nápady. Myšlienka zostala, hľadali sa spôsoby 
a metódy, ako ju dostať k divákovi bez zakazovania 
a deformovania. Dokonca do Bratislavy chodili ro-
biť tvoriví pracovníci z Prahy, kde mali ideologické 
stop! Televízia investovala do nákupu najmoder-
nejšej techniky, mali sme dvanásť televíznych pre-
nosových vozov. Ale my sme nerozhadzovali, kom-
binovali sme rôzne technické prvky tak, aby neboli 
drahé a vytvorili kompatibilný a funkčný celok. Nie-
čo z Japonska, niečo z Nemecka a Francúzska a 
čo bolo kvalitné - aj zo Sovietskeho zväzu. 
• aký má a nemá byť riaditeľ?

- Na to nie je manuál. Určite by nemal chodiť do te-
levízie na týždňovky, ako ten posledný. Do televí-
zie sa nechodí v pondelok ráno a neodchádza sa 
z nej v piatok popoludní. Poznal som viacerých z 
tých pätnástich, čo prišli po mne. Každý mal neja-
ké prednosti, mali rôznu kvalifikáciu. O niektorých 
si myslím, že mohli byť v druhom, treťom slede, 
ale určite nie na najvyššom vrchole. Boli vynikajúci 
odborníci, úzki špecialisti, aj vedeli riadiť malý ko-
lektív, ale nevedeli komunikovať s mnohými ľuďmi, 
s takým veľkým počtom, a rôznych profesií. Ria-
diteľ sa nesmie zatvoriť do pracovne, komuniko-
vať cez papiere a kadejaké obežníky či cez tele-
fóny, najnovšie cez maily. On musí byť v dianí, v 
živote tej veľkej fabriky na informácie a rôzne dru-
hy umenia, vzdelávania, zábavy a športu. A najmä 
musí dôverovať ľuďom. Tvorivý človek má v sebe 
túžbu dostať zo seba von najsilnejšie duševné in-
tímnosti, ale má snahu sa aj brániť toľkej vlastnej 
otvorenosti. No bez nej niet ozajstnej slobody a 
tvorivosti. Ak sa mu ukáže a dá dôvera, výsledky 
sú umelecky krásne a ľudsky hodnotné. Riaditeľ 
by nemal vnímať svoju funkciu ako prácu, ale ako 
hobby. Že robí to, čo chcel robiť, a náramne ho to 
baví. Preto nehľadí na čas a nehľadá výhody. On 
sa chce realizovať. 
• dá sa v pozícií najsledovanejšieho média 
ubrániť vplyvom politickej moci?
- Aj my sme mali nad sebou politickú palicu...
• ale tá bola len jedna a známa. dnes cez 
spektrum rôznych politických strán riaditeľ 
nevie nikdy, ktorá a odkiaľ ho udrie. a to ešte 
nehovoríme o televíznej rade, v ktorej je aj po-
litická moc, aj jej prisluhovači, ba dokonca aj 
kandidáti na riaditeľskú stoličku. 
- Preto si nemyslím, že dnešný systém verejno-
právnej televízie je optimálny. V komerčnej televí-
zii si vlastníci dosadia svojho človeka a ten vie, čo 
sa od neho očakáva: plne sa sústrediť na prácu a 
dosiahnuť žiadané ekonomické efekty. V STV od 
riaditeľa chce každý niečo iné, niečo iné koaliční, 
iné opoziční a direktor musí míňať veľké množstvo 
energie na netvorivú a neorganizačnú prácu. Sna-
ží sa byť pre všetkých prijateľný, odoláva priamym, 
nepriamym a sprostredkovaným politickým tla-
kom, ba aj intrigám z najbližšieho okolia. Neraz je 
nútený vziať k sebe i politických nominantov, sna-
živé kádre, ktoré veľa chcú, ale nič nevedia. Ria-
diteľ sa stáva osamotený a nedôverujúci, čo je za-
čiatok jeho konca. 
• má byť riaditeľ televízie sólo hráč, navyše 
ešte aj schovaný za siedmimi zámkami, alebo 
otvorený s náručou dokorán?
- Určite nie to prvé, ale ani zasa až tak široko 
to druhé. Riaditeľ má byť prístupný. O mne sa

Pokračovanie na 10. strane

hovoríme s ing. JaroSLavom hLiNiCKÝm, úspešným exriaditeľom Stv

Hovorili mu veľký tvorivý medveď. Vraj 
to vyjadruje jeho fyzickú postavu a 

tvorivú silu, lebo keď niečo chytil do svo-
jich rúk, tak to nepustil, kým nedokončil, 
čo si zaumienil. A že ako statný maco sa 
vedel zastať svojich, a pri tom státí ho bár-
skto len tak nepovalil. Dnes má Ing. Jaros-
lav Hlinický 76 rokov. Áno, ten Hlinický, o 
ktorom  jeden mediálne známy herec  po-
vedal, že „ to bol posledný riaditeľ, ktorý sa 
rozumel svojej práci - a takéhoto človeka 
by bolo treba nájsť“. Bola to odpoveď na 
otázku, ako zastaviť úpadok Slovenskej te-
levízie, v ktorej sa práve od odchodu Jaro-
slava Hlinického z najvyššej televíznej fun-
kcie (1984 – 1990)  doteraz vystriedalo 
– priamo alebo nepriamo  v zastupovaní  
– pätnásť riaditeľov s priemernou životnos-
ťou 14 mesiacov. A o pár dní čaká „esté-
večku“ voľba šestnásteho. Je to ten istý 
človek, ktorý otvoril na Kolibe trezory so 
zakázanými filmami a ich autormi a režisér-
mi. Za tri a pol roka sa ako riaditeľ Sloven-
skej filmovej tvorby na bratislavskej Kolibe 
(1980 – 1984)  pričinil o to, že slovenské 
filmy nekončili v domácich kinách, ale sa 
premietali v desiatkach krajín, na medzi-
národných filmových festivaloch dostáva-
li prestížne ceny a výnimočne do mesta na 
Dunaji pritekali devízy za umenie. Sloven-
sko na mape nik nehľadal ako čiernu die-
ru, ale ako filmovú autoritu. V dnešnom vi-
dení – už vtedy bolo tigrom. 

Miroslav Válek (už dávno nie je medzi nami), básnik, politik, ktorý bol ministrom kultúry Sloven-
skej socialistickej republiky mal veľký podiel na rozvoji a úspechoch Slovenskej televízie v čase 
keď na jej čele stal Jaroslav Hlinický (vpravo). Foto: archív

Dôstojne, dôveryhodne a s úctou k divákovi
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hovorilo, na Kolibe aj v Mlynskej doline, že moje 
sekretariáty strážila železná lady. Je pravda, že ak 
má výrobný kolos dva až tri tisíc ľudí a dennoden-
nú až dvadsaťhodinovú tvorbu v stresovom nasa-
dení, potom času nazvyš nemá ani riaditeľ. Keď mi 
niekto vyčítal, že sa nemôže celý deň ku mne do-
stať, navrhol som mu, aby prišiel kedykoľvek ráno 
od šiestej do ôsmej, že má vždy nájde v otvorenej 
pracovni. To bol výsostný čas pre kohokoľvek - od 
redaktora, zvukára, osvetľovača až po námestní-
ka. Bol to tiež čas o čomkoľvek – od vzťahov na 
pracovisku cez tvorivé témy, rodinné problémy až 
po odchod do dôchodku. Riaditeľ musí byť aj sólo 
hráč, aj tímový hráč. To nie je únik pred otázkou, 
ale istá úvaha, že tvorivá práca si vyžaduje člove-
ka, ktorý sa pohybuje medzi týmito pólmi. Zodpo-
vednosť musí niesť sám, o úspech sa musí pode-
liť s ostatnými. Dôležité je, akými ľuďmi sa obklopí, 
akú dôveru im poskytne. V tom druhom som nič 
nemeral, tam som dal človeku a jeho tvorivosti ab-
solútnu dôveru. V tvorivej práci to inak ani nejde.
• akých chýb sa najčastejšie dopúšťajú ria-
ditelia na stoličke Stv, na ktorej sa doteraz 
dlho nezdržali? 
- Všetci začínajú stále odznova. Organizačná 
štruktúra, ktorá bola v STV pred rokom 1989, ne-
bola socialistickým výmyslom. Preštudovali sme 
desiatky svetových televíznych spoločností – od 
japonských cez holandské, západonemecké, 
švajčiarske, ba aj americké. A poviem otvorene, 
že napríklad systém sovietskej televízie, ako ne-
pružný moloch, nebol najšťastnejší, ani sme nič z 
neho neprevzali. Snažili sme sa nájsť sofistikova-
ný systém, ktorý vytvorí prehľadnú štruktúru vnú-
torných vzťahov – tvorivosti, koncepčnosti, zodpo-
vednosti. Preto nami vytvorený systém hlavných 
redakcií nebol náhodný, bol systémom čiastočne 
uzatvoreným, ale zároveň i otvoreným. Dnes nič z 
toho neexistuje. Nanovo vytvorené tzv. producent-
ské centrá len zbytočne atomizovali a najmä au-
tonomizovali televíziu ako celok, kde si každý na 
svojom piesočku robil, čo chcel. Výsledkom je ne-
koncepčná práca a chaos. Je veľkým omylom, že 
iný riaditeľ znamená zakaždým aj inú organizačnú 
štruktúru, inú programovú koncepciu, iných ľudí. 
Je omylom, ak sa pri voľbe vyžaduje zasa koncep-
cia, zvyčajne nová a akože originálna, a nehľadá 
sa kontinuita medzi tým, čo už existuje a čo mož-
no vylepšiť. Len nie zakaždým nanovo vytvárať. Aj 
tu musím hľadať odpoveď, prečo za posledných 
osemnásť rokov vychádza priemer – čo rok a neja-
ký ten mesiac, to nový riaditeľ. 
• Sme pred voľbou nového riaditeľa. úplne 
hypotetická úvaha: stali by ste sa ním práve 
vy. čo by ste urobili ako prvé, druhé, tretie...
- Bez tvorivého potenciálu ľudí, technického a 
materiálneho vybavenia a zabezpečenia nemôže 
existovať žiadna kvalitná televízia. Preto po prvé: 
najskôr by som poriadne personálne vyvetral. Po 
druhé: dotiahol by som šikovných a tvorivých ľudí, 
pretože domáca výroba je lacnejšia v podmien-
kach vlastnej televízie, než si dať vyrobiť inscená-
ciu alebo reláciu inej firme. Na dnešnej televízii, na 
jej výrobných, priestorových a materiálnych kapaci-
tách parazituje veľa iných podnikateľských subjek-
tov tvorivého i netvorivého charakteru. Zaujímavé 
je, že jeden z jej bývalých riaditeľov tento technic-
ký, technologický a materiálny majetok označil za 
mŕtvy inventár, za nemoderné a nefunkčné zaria-
denia, ktorých využívanie zaťažuje televíziu. Aha 
ho! – ako pekne a dobre slúžia iným, súkromným 
firmám. A STV od nich výsledný produkt kupuje 
a zmenšuje sa jej balík finančných zdrojov, ktoré 
má k dispozícii. Je nepochopiteľné, ak televízia je 
schopná sama vyrobiť klasickú televíznu inscená-
ciu za niekoľko stotisíc korún, ona to však neurobí, 
ale si ju objedná a kúpi od tretej osoby, súkrom-
nej firmy, za 3 až 5 miliónov korún. Takúto filozo-
fiu niekdajšieho „trojmanažmentu RPZ“ považujem 
za sabotáž tvorby a mrhanie financiami. Po tretie: 
tvorivosť, tvorivosť, tvorivosť. Programu, jeho tvor-
be a dosiahnutiu kvality by sa podriadili všetky os-
tatné zložky a činnosti televízie. Aj ekonomika. Po 
štvrté: urobil by som podrobný inventár techniky. 
V poslednom čase sa bezhlavo na kadečo a u ka-
dekoho míňali desiatky miliónov korún a výsled-
kom je nekompatibilita technických zariadení. Tu 

by som urobil poriadny poriadok. Po piate: žiadna 
rekriminácia, ale právne čistý stôl. Kde, čo a pre 
koho zmizlo. Kontrola by dostala primeraný pries-
tor, aby záver bol viac než jasný: STV je národ-
ným majetkom, ktorý nie je na tunelovanie. Stačí 
filmová Koliba... Za nezmyselné vytvorené ese-
ročky a prelievanie peňazí v STV sa nesie štatu-
tárna zodpovednosť. Každá mala predsa svoj šta-
tutárny orgán. Aj ľudí v ňom. Po šieste: zverejnil by 
som úvahu, že je lacnejšie, aby v Mlynskej doline 
a vo vysokej budove boli Slovenská televízia, Slo-
venský rozhlas i TASR. Z budovy treba zhodiť az-
bestový plášť a nanovo ju opláštiť, pretože 28. po-
schodový železobetónový skelet je stále „zdravý“. 
Vymeniť treba inžinierske siete, klimatizáciu. To 
všetko by stálo oveľa menej, než čo sa pripravuje 
v centre mesta. Navštívil som desiatky televíznych 
spoločností, ale ani jedna nesídli v centre mesta. 
Vedia, že televízia je kolos, v ktorej sa denne pre-
melú tisíce interných i externých pracovníkov, a vie 
sa, aká je to záťaž pre mesto a dopravu. 
• váš dnešný pohľad, už ako televízneho di-
váka, konzumenta, no predsa ešte stále tele-
vízneho profesionála – čo Slovenskej televízii 
chýba najviac? 
- Dôstojnosť. Tá vyjadruje aj serióznosť, dôvery-
hodnosť a úctu voči divákovi. S príchodom mladé-
ho a neskúseného manažmentu, ktorý sa štylizo-
val do úlohy záchrancu televízie, sa tieto základné 
atribúty verejnoprávnej televízie vytratili a z verejno-
právna televízia sa menila na „tévešou“. Také for-
máty ako Hľadáme superstar sú dobrým ťahákom 
pre komerčnú televíziu, ale nie STV. Nielenže celá 
šou bola drahá, ale aj nevážna. Robiť z verejno-
právnej televízie tínedžerského zabávača je abso-
lútna neznalosť princípov verejnoprávnosti a plne-
nia úloh takejto televízie. Aj my sme mali spevácku 
súťaž, len nebola v hlavnom vysielacom čase, ale 
o piatej či šiestej podvečer, volala sa Zlatá kame-
ra a objavila takých spevákov, ktorí spievajú do-
teraz, zatiaľ čo na tých z prvého ročníka Supers-
tar spred dvoch rokov si už nikto ani nespomenie. 
Dalo by sa povedať, aká súťaž - takí speváci. Keby 
sa tieto peniaze dali do domácej alebo zahraničnej 
dramatickej tvorby, národ by nielen intelektuálne 
precitol, ale televízia by mohla aj zarábať. V dob-
rých časoch sme vyrábali až 130 vlastných prog-
ramov. Boli to televízne filmy, inscenácie, detská 
produkcia. Napríklad také tituly ako Traja chrobáci 
od režiséra Janka Roháča či seriály Spadla z ob-
lakov, ale aj Kubko a Maťko si našli svojich divákov 
aj v 30-miliónovej po španielsky hovoriacej Južnej 
Amerike. Môj starý otec hovorieval, že hlava je na 
to, aby sa ňou rozmýšľalo, nie aby sa na nej nosil 
len klobúk. Zdá sa mi, že v istom čase tých klobú-
kov bolo v STV nadmieru veľa. 

SLoveNSKÝ humor Na  
ZapLaKaNie

• humor je fenoménom, ktorý život v jeho váž-
nosti až dramatickosti poľudšťuje. výsledným 
prejavom je uvoľnená a usmiata tvár, veselá 
myseľ. ako hovoria klasici: s úsmevom a klo-
búkom v ruke sa dá prejsť celý svet. No klasi-
ci zároveň hovoria, že humor je vážna vec. aký 
je ten náš súčasný a televízny?
- Nuž, nevážny. Akoby mu vyschol prameň. Ľudia 
sa nesmejú z veselosti, dobrej nálady, ale zväčša 
z posmechu, škodoradosti až zlomyseľnosti. Te-
levízny humor, bez ohľadu na to, z ktorej televízie 
nás oslovuje, nie je milý, nezraňujúci, nevysmieva-
júci, ale primitívne zosmiešňuje, aj ľudsky zneva-
žuje, ba niekedy až hrubo uráža. Televízny humor 
je „prvoplánový“, bez hlbšej myšlienky či akejkoľ-
vek myšlienky. Možno som príkry, ale založiť hu-
mor na slovných a vetných skomoleninách ma-
ďarskej slovenčiny či slovenskej maďarčiny, na 
zajakávaní, jachtaní, šušlaní, na imitovaní a zo-
smiešňovaní známych ľudí, prezliekaní sa mužov 
do ženských šiat a kadejakých iných „drišľakovi-
nách“, to je absolútny amaterizmus vydávajúci sa 
za profesionalizmus. To nie je len nedostatok tvo-
rivej invencie, ale najmä vrcholnej absencie verej-
nej kritiky a vlastnej sebakritiky. Ani Milan Lasica s 
Julom Satinským nespadli z oblakov, ale išli krok 
po krôčiku prvými a neveľkými priaznivými divácky-
mi ohlasmi ako dôkazov, že triafajú do problémov 
a opatrne ich ľudsky ohmatávajú a jemne, bez urá-

žania nám v spätnom zrkadle ukazujú naše tváre, 
konanie, morálku. S týmto sa dostali na televíznu 
obrazovku a do každej slovenskej domácnosti. A 
tešili sme sa im. Taký program, ako bol Ktosi je za 
dverami, si ešte dnes pozrieme s rovnakým zauja-
tím a radosťou, čo dokáže veselá myseľ vymyslieť. 
Keď začínali v Tatra revue a keď ich videl český 
vážny a vážený humorista Miroslav Horníček, po-
vedal mi pri pohári červeného vína, že „sakra, tah-
le dvojice má budoucnost“. A mala ju, hoci veľmi 
komplikovanú. 
• bola komplikovanosť len v ich humore či aj 
v niečom inom?
- Najväčším umením humoru nie je veci povedať 
priamo, ale v náznakoch, aby si ľudia sami mnohé 
veci a vzťahy premysleli, ba ich ďalej ešte domys-
leli. Pokiaľ nemá humor v sebe túto zložku ľudskej 
fantázie, pokiaľ neponúka predstavivosť, potom 
len opisuje skutočnosť a nenúti človeka sa zamýš-
ľať, prečo je niečo nelogicky tak a nie logicky inak. 
Humor Lasicu a Satinského takú možnosť dával. 
Aj preto sme s pochopením a bez podozrievania 
prijímali ich vystreľovania si z našej národnej po-
vahy, našich dejín, ľudových hrdinov, problémov, 
ozajstných ľudských a spoločenských hodnôt, ale 
i dobových pahodnôt. Samozrejme, že ich výstupy 
inak videli cenzori, keď sa obaja pohrávali s inotaj-
mi či rôznymi narážkami.
• a cenzori ako „strážcovia myslenia a slov“ 
im v profesionálnej nedôvere prikladali poli-
tický podtext...
- To až vrchovato. Kým som bol v televízii námest-
níkom, tak som opatrne vyvažoval, lebo už som 
poznal názor politickej verchušky na Lasicu a Sa-
tinského, aby tejto dvojice nebolo na televíznych 
obrazovkách ani málo, ani veľa, ale tak akurát. Bol 
som si vedomý toho, že nebolo jednoduché ich 
po roku 1968, no najmä po „previerkovom“ roku 
1970 dostať späť na televíznu obrazovku. Že zá-
kaz ich verejného vystupovania mohol ktorýkoľ-
vek agilný politický funkcionár kedykoľvek obno-
viť. Keď som odišiel v roku 1980 z televízie, tak sa 
jednotlivé redakcie predháňali, kto ich bude mať 
vo svojich reláciách čo najviac a najčastejšie. Sta-
lo sa to, čo som tušil, že sa stane. Opäť sa neve-
rejne zakázalo, že táto dvojica zasa nemôže v te-
levízii verejne vystupovať. Až keď som sa vrátil do 
STV v roku 1984, ako riaditeľovi sa mi znova poda-
rilo ich vrátiť na obrazovku. Aj týmto som chcel do-
kumentovať, že humor je naozaj vážna vec. Nie je 
ľahkým žánrom, ako si mnohí myslia, pretože skôr 
možno ľudí rozplakať než rozosmiať, ak to nemá 
byť len smiech predstieraný či bezduchý. Dobrých 
humoristov, či už autorov alebo protagonistov, je 
ako šafranu. Hlúposť a primitívnosť nikdy neboli 
humorné, skôr tragické. Preto takéto humoristic-
ké tragédie by mali na slovenských obrazovkách 
čo najskôr zhasnúť.
• akú dáte odpoveď tým, ktorí hovoria, že hli-
nickému bolo fajn, keď mu dávala strana toľ-
ko peňazí, koľko len potreboval, pretože te-
levízia bola silným ideologickým nástrojom 
komunistickej strany. 
- Aj STV platila v danom čase istú ideologickú daň, 
tak ako ostatné médiá – noviny, rozhlas, spravo-
dajský film. Vždy som sa však snažil, aby tá daň 
bola čo najnižšia a televízia nebola len partajným 
ideologickým nástrojom, hoci také tlaky boli, ale 
aby dávala ľuďom, ich životu ešte inú pridanú hod-
notu. Aby nebola len mediálnym, informačným fe-
noménom, ale aj kultúrnou a vzdelávacou inšti-
túciou. Osobnými kontaktmi a blízkymi vzťahmi s 
niektorými politickými predstaviteľmi, ale aj mojou 
tvrdohlavosťou, keď som niekedy postavil presa-
denie pre televíziu užitočných vecí alebo riešenie 
nepríjemného problému do polohy buď - alebo!, 
sa mi darilo obrusovať hrany konfliktov a tlmiť až 
extrémne požiadavky ortodoxných straníckych 
funkcionárov, ktorí chceli vidieť televíziu len v po-
lohe akejsi straníckej slúžky. Televíziu, jej tvorbu 
a výstupy sme udržali viac než v rovnováhe, pre-
vahu mali prirodzené záujmy a potreby ľudí, me-
nej, no predsa, sme museli napĺňať aj politické po-
žiadavky tej doby. Televízia mala svoj rozpočet tak 
ako iné inštitúcie, nemohla sa rozhadzovať. Len-
že k jedinému programu, relácii, inscenácii, tele-
víznemu filmu sme nepristupovali s tým, že ich vy-
rábame len na premiéru, jednu vysielaciu chvíľu a 
potom ešte na domácu reprízu, ale že sa budeme 

usilovať o takú vysokú kvalitu, aby sme ich ponúk-
li televíznemu svetu. A to sa nám darilo. Televízia 
nemíňala, ona aj zarábala. Už som spomenul, že 
sme mali dvanásť prenosových vozov. Dnes je je-
den, aj ten je z našich čias. Kde sú ostatné? Alebo 
je nejaký nový, o ktorom sa ešte nevie? Všetko to, 
čo sa v Mlynskej doline vtedy vyprodukovalo, sa 
stalo súčasťou nie mŕtveho a odkladacieho archí-
vu, ale živého a stále aktuálneho. A STV dodnes z 
toho žije. Väčšina repríz z toho obdobia dáva do-
slova mat súčasnej tvorbe, ak sa dá, poviem to 
drsne, hovoriť o nejakej tvorbe, pretože televízia 
už len málo sama tvorí, ona len kadečo vysiela. 
Aj to zväčša nakúpené podpriemerné zahraničné 
formáty. My sme to robili naopak. Vytvárali sme a 
predávali svoje produkty iným. Keby sme my vte-
dy takto „televízne žili“, ako sa žije dnes, potom by 
sme minuli ročný rozpočet za niekoľko mesiacov. 
Aj tu možno hľadať odpoveď, prečo sú v dnešnej 
STV ekonomické suchoty. 

aKá má byť  
vereJNoprávNa teLevíZia

• často sa vedú spory o to, aká má byť verej-
noprávna televízia. či národná, ktorej sa však 
niektorí posmievajú, že by bola folklórna až 
krpčiarska, alebo má byť európska až sveto-
vá, ktorej zasa ďalší dávajú hanlivé prívlastky 
– globalistická a bezmenná. takže?
- Má byť svoja, aj naša. V duálnom systéme alternatí-
vou komerčných televízií. Je založená na iných prin-
cípoch, než je zarábanie peňazí a tvorba zisku. Má 
byť televíziou spoločenských a individuálnych ľud-
ských hodnôt. To je jej humanistická prednosť a vý-
hoda, z pohľadu iných kritérií zasa nevýhoda, lebo 
tá sa nedá odmerať a matematicky vyjadriť. Kedy je 
verejnoprávna televízia ešte verejnoprávnou a kedy 
už nie je, to sú dlhé diskusie bez konca-kraja. A 
predsa sa pokúsim o niekoľko znakov: má byť širo-
kospektrálna, teda pre všetky vekové, vzdelanost-
né, sociálne a regionálne skupiny obyvateľstva. To 
jej dáva šírku tém a hĺbku ich poznania. Zároveň má 
byť veľmi individualistická, aby v nej našli priestor aj 
tí, ktorých záujmy a štýl života nie je väčšinový. Roz-
mením to: populárna hudba áno, ale aj opera. Má 
byť národná a vlastenecká, teda taká, ktorá ponúka 
bohatstvo ľudských dejín na tomto území, hrdosť na 
históriu a jej osobnosti. Ak hovorím národná, potom 
mám na mysli aj televíziu, ktorá je i národnostná, 
pretože rešpektuje a má v úcte všetkých občanov 
bez rozlišovania a rozdeľovania kto akým jazykom 
hovorí. Má byť naozaj európska a svetová. 
• Svetovosť nám predsa nie je cudzia. dejiny 
Slovákov sú aj dejinami hľadania a nachádza-
nia. Sú národy, ktoré majú svojho marca pola, 
Krištofa Kolumbusa, my máme svojich drotá-
rov, ba dokonca bankárov, napríklad portrét 
rodáka bosáka na americkom dolári. takže 
svetovosť nám nie je cudzia. Nielen kvôli dro-
társkemu putovaniu, ale i tomu, že dnes žije 
v cudzine ďalšia tretina Slovákov, našich kra-
janov a ich príbuzných. aj preto nemôže byť 
Stv zápecnícka. 
- Sme v Európskej únii, v treťom tisícročí, tým je 
povedané veľa. Verejnoprávna televízia má kaž-
dým svojím programom ľudí spájať. To je jej neza-
stupiteľný a najvyšší mandát v porovnávaní s iný-
mi televíziami.
• má byť aj konkurenčná?
- Myslím si, že by nemala používať tento marketin-
gový slovník komerčných televízií, ani by nemala s 
nimi v tomto zmysle súťažiť. Ak predsa len, potom 
by mala byť bezkonkurenčná v presadzovaní hod-
nôt, za ktoré sa neplatí a ktorými sa ani nepodplá-
ca. Do verejnoprávnej televízie by nemali ísť takí 
jednotlivci, ktorí ešte ani slovo nepovedali a už pý-
tajú za účinkovanie v polhodinovej relácií 20 až 50 
tisíc korún. Tí si zjavne pomýlili televíziu s mode-
rovaním promočnej akcie mobilného operátora. 
Do verejnoprávnej televízie by mali prísť takí, kto-
rí vlastnú tvorivosť merajú aj inak než len peniaz-
mi. Som si istý, že zajtra by prišli do STV stovky 
takýchto ľudí, interných i externých, treba im otvo-
riť dvere, aby v nej vymenili televíznych pobehajov, 
ale aj zápecníkov.

Zhováral sa rudoLF GaLLo

DoKoNČeNie V BUDÚCoM ČÍSLe

Dôstojne, dôveryhodne a s úctou k divákovi
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Milé ženy 
príďte osláviť Váš sviatok 

spolu s nami

Srdečne Vás pozývajú
Robert Fico, predseda strany SMER–sociálna demokracia, jeho stranícki 

kolegovia a ich hostia Robo Kazík, Marcela Laiferová a strýco Izidor.

Dňa 1. marca 2008 o 15.00 hod. 
v Divadle Jonáša Záborského, Prešov

dve slovenské múzeá – vlani v bystrici a 
tento rok v bratislave – nám priblížili pri 
65. výročí výstavu o Stalingradskej bit-
ke. Konala sa pod názvom míľniky obra-
tu – Stalingrad. Je to viac pre nás viac 
ako cenná pripomienka. okrem iného aj 
preto, lebo aj slovenskí vojaci – dokonca 
v dvoch uniformách – tí z okupovaného 
juhu Slovenska v maďarských – boli na-
sadzovaní proti sovietom v prvých líniách 
východného frontu. aj pre túto (z hľadis-
ka celej vojny) epizódu, to pre nás nie sú 
vzdialené dejiny, ako by sa na prvý po-
hľad zdalo.
výstava Stalingradská bitka ukázala vec-
ne a najmä vo faktoch neuveriteľné bar-
barstvo prepadu vtedajšieho Sovietske-
ho zväzu a priebeh bojov. výstava je 
strhujúcim dokumentom – pripomienkou 
nesmierne krvavej bitky. pripomína nám, 
ako fašistický režim hnal miliónovú armá-
du ďaleko na východ, obsadzoval obrov-
ské územia až ku Kaukazu. hoci kľúčo-
vým cieľom boli samozrejme ropné polia, 
skupina nemeckých horolezcov umiest-
nila na najvyššom vrchole európy – na 
elbruse – vlajku s nacistickým hákovým 
krížom. trvalo dlho, veľmi dlho, kým ju 
po porážke fašistických armád pri Stalin-
grade sovietski horolezci strhli a nahradi-
li samozrejme svojou.
Výstava Stalingradská bitka nám pripomína 
zlomový bod druhej svetovej vojny, prvú po-
rážku fašistov po rokoch víťazných ťažení Eu-
rópou a zároveň nezmyselnosť agresívneho 
ťaženia na východ. A nesmierne straty obyva-
teľstva Sovietskeho zväzu. Dodnes sa vedú 
spory historikov, lebo toto číslo sa dlho taji-
lo – sú odborníci, ktorí tvrdia, že číslo vysoko 
presiahlo 30 miliónov.
Vecnosť výstavy ukazuje zároveň, ako sa v 
dnešnom Rusku deideologizuje výklad uda-
losti na rozdiel od čias kultu osobnosti J. V. 
Stalina, neskoršie kultíkov N.S. Chručšova 
a napokon L. I. Brežneva. Možnosť pozrieť 
sa vecne na priebeh obrovskej zrážky, v kto-
rej padlo okolo jeden a pol milióna vojakov, 
nám znovu pripomína, že Stalingrad spôso-
bil zmeny nielen v povojnovej Európe, ale aj 
v náhľade kľúčového európskeho národa – 
nemeckého – na vojnu. Trvalo to dlho, ale 
v roku 1983 konečne našli Nemci slová pre 
to, čo sa stalo ako dôsledok Stalingradu – 
bola to porážka a oslobodenie od fašizmu 
zároveň. Múzeum Stalingradskej bitky, ktoré 
s podporou Transpetrolu výstavu v Banskej 
Bystrici a v Bratislave zorganizovalo, už od 
roku 1991spolupracuje so zahraničnými his-
torikmi. Vystavovalo v Berlíne, ako aj v iných 
nemeckých a rakúskych mestách, ale aj vo 
Veľkej Británii a v Nórsku.
dnes je v samotnom Stalingrade aj cinto-
rín nemeckých vojakov. posledné mies-
to na ňom našlo doteraz okolo 50 000 
pozostatkov nemeckým vojakov jednak 
vďaka spolupráci ruských úradov a die 
deutsche Kriegsgräberfursorge. Nemec-
ká televízia pri minulom okrúhlom výro-

čí našla sovietskeho vojaka, ktorí zatýkal 
maršala paulusa. takmer tristotisícová 
armáda sa vzdala, zo zajatia sa takmer 
desať rokov po vojne vrátilo ledva šesť-
tisíc vojakov a dôstojníkov. maršal pau-
lus dostal vilu v dráždanoch, v bývalej 
Ndr a do konca života sa nevyrovnal s 
tým, že vo všeobecnosti ho považova-
li za zradcu. Kamery rakúskej orF tiež 
pri výročiach neobchádzajú Stalingrad, 
takisto tam ležia kosti rakúskych voja-
kov v uniformách wehrmachtu. to nie 
je obraz – na jar skutočne na mnohých 
miestach bývalých bojov vyplavuje do-
dnes kosti a to v hojnom počte. Nemi-
losrdné boje v Stalingrade, keď bojujú-
cich delili od seba iba metre, väčšinou 
nedovolili zbierať padlých či pochová-
vať. Nesmierne trpelo aj civilné obyva-
teľstvo – z dvestotisíc dospelých a detí, 
ktorí ešte boli v meste, keď nemecké 
vojská obsadili šesť zo siedmich štvrtí 
Stalingradu zostalo po skončení bojov 
sedemtisíc. Známa je strhujúca scéna, 
ktorú využili veľmi pôsobivo aj autori 
holywoodskeho filmu o Stalingrade Ne-
priateĽ pred bráNami, fontány s tan-
cujúcimi deťmi prevŕtanej guľkami pri 
prestrelkách.
Stalingrad je témou samozrejme aj v 
dnešnom rusku. pri 65. výročí ho navští-
vil dmitrij anatolievič medvedev. bol vidi-
teľne dojatý, povedal o scéne, keď klá-
dol kvety k pamätníku na mamajevovom 
kurgane o ňom reportér nemeckej tele-
vízie. Je to ľudské – azda každého, kto 
sem príde sa zmocnia emócie. a d. a. 
medvedev tu bol po prvý raz. Jedným z 
výsledkov návštevy prvého podpredsedu 
vlády je, že mohutný pamätník, ktorý bol 
doteraz regionálneho významu, sa začle-
nil do federálneho zoznamu. dmitrij med-
vedev vie dobre, čo pre rusov znamená 
druhá svetová vojna. 
Sám pochádza z Leningradu, dnešného 
Sankt Peterburgu, legendárneho blokádne-
ho mesta. Až teraz sa zjavujú úplné doku-
menty o tom, čo sa dialo počas 900-dňovej 
blokády tohto mesta. Ešte teraz sa konajú 
pohreby vojakov, ktorí vtedy zahynuli na Nev-
skom pytačku, Nevskom fliačku a zostali tam 
nepochovaní. Podobne ako na stalingrad-
skom Mamajevom kurgane, kde sa na kús-
ku zeme medzi nepriateľom a riekou pol roka 
držala armáda generála Čujkova. 
prelomenie blokády je zhodou okolnos-
tí takmer zhodné s víťazstvom pri Stalin-
grade. aj v petrohrade je samozrejme 
múzeum blokády, ale aj panoráma pre-
lomu blokády. bol to masaker pri ktorom 
na jedného padlého Nemca pripada-
lo desať Sovietov. až teraz sa to hovorí. 
osobitné vlastenecké oddiely po celom 
západnom rusku leto čo leto vyhľadáva-
jú nepochovaných vojakov. dodnes vy-

ťahujú aj z riek a jazier vojenskú techni-
ku. v panoráme prelomenia blokády na 
Nevskom pytačku vytiahli dokonca mo-
hutný veľkotank Kujbyšev – nepremys-
lene ho poslali cez zamrznutú rieku do 
útoku. horúci motor urobil svoje, ľad sa 
pod ním prelomil. desaťročia bol v nehl-
bokej vode. Keď ho nedávno vytiahli po 
namáhavom a zložitom vyčistení, ale bez 
opráv, došiel na vlastných pred múzeum 
panorámy ako unikátny exponát.
Dodnes sú však aj bitky o to, aby sa uznal vý-
znam niektorých bojov. Patrí medzi ne ržev-
ský mäsový mlynček. Doteraz bola bitka v 
oficiálnych sovietskych dejinách (iné zatiaľ 
komplexne spracované nejestvujú) Druhej 
svetovej vojny považovaná za súčasť bitky o 
Moskvu. Už roky sa historici usilujú o uznanie 
tejto bitky, toho prístupu na Moskvu a záro-
veň prvej veľkej porážky, ústupu nemeckých 
vojsk, ktorá bola dlhé roky tabu. Panoval jed-
noznačný oficiálny názor, že to išlo o súčasť 
obrany a bojov o Moskvu. Podľa niektorých 
historikov (S.A.Gerasimova: Ržev 1942, edí-
cia Cena víťazstva 2007) došlo k zlyhaniu 
cieľa sovietskeho vojenského velenia obkľú-
čiť a zničiť skupinu nemeckých armád Stred, 
neúspech hlavného stanu a maršala Žuko-
va. Následkom neúspechu boli obrovské 
ľudské a materiálne straty. Až na na prelome 
desaťročí 1990/2000 sa zjavili prvé publi-
kácie o sovietskych stratách v rževských bo-
joch, údaje o tom, ako v 50-tych rokoch pre-
miestňovali do masových hrobov desaťtisíce 
tiel padlých. A až v roku 2002 – 2005 sa 
spoločným úsilím jednotlivých častí Ruskej 
federácie a nemeckej strany vytvoril pamät-
ník – oddelene jeho súčasťou na miestach 
bývalých masových hrobov sú pamätné mo-
hyly nemeckých vojakov na nemeckom cin-
toríne a sovietskych na ruskom.
Sovietska oficiálna štátna ideologická 
mašinéria mala dlhé roky monopol na 
výklad bojov ii. svetovej vojny a toto sa-
mozrejme zasahovalo do roku 1989 aj k 
nám. preto odideologizovaný pohľad na 
udalosti spred 65. rokov, na obrovské 
utrpenie civilného obyvateľstva, zdevas-
tované, úplne zničené mestá, na obrov-
ské straty na ľudských životoch, ktoré 
boje priniesli jednej aj druhej strane je 
pre súčasníka emocionálne aj racionál-
ne nesmierne poučný. ak by sme chce-
li silou mocou vyvodiť z toho, čo sme vi-
deli na výstave o Stalingradskej bitke, 
aktuálne posolstvo, tak je to rozhod-
ne odmietanie paušálnych protiruských 
kampaní a postojov médií, vytváranie at-
mosféry akéhosi nového ochladzovania, 
akejsi ochladzovacej vojny, násilného a 
nezmyselného ohradzovania sa voči sú-
časnému rusku. autori novej ideoló-
gie, ktorá nezodpovedá európskym zá-
ujmom, by možno mali navštíviť, vidieť 
na vlastné oči ako dodnes vo volgogra-
de, na Neve, či na volge, pri rževe ešte 
dodnes pochovávajú padlých vtedajšej 
nezmyselnej „vojny civilizácií.“

Keď vlajka s hákovým krížom visela nad európou

Nezmyselná vojna planéty
dušaN d. KerNÝ

Sedemnásta knižná publikácia Ladislava Ondriša Kto nájde lep-
ší svet s podtitulom Ilúzie v šoubiznise (vydavateľstvo Sprint, 
Bratislava 2007) je brilantne kompozične zostavená z atraktív-
neho príbehu a pôsobivých esejistických segmentov autorskej 
výpovede. Vďaka solídnym základom osobnej životnej empírie a 
prostredníctvom intelektuálnej prenikavosti kritickej reflexie ne-
gatívnych trendov prináša hlboké poznanie rozmanitých tem-
ných stránok kultúrneho súmraku globálnej civilizácie na začiat-
ku nového tisícročia.
Autorova zbehlosť v prostredí šoubiznisu a spoločenskej smo-
tánky sa opiera o pestrú prax v oblasti riadenia viacerých ex-
kluzívnych inštitúcií. Postupne bol vrcholovým manažérom pre-
stížnych cestovných kancelárií, Strediska zahraničných služieb 
Ministerstva kultúry SR, Slovenského literárneho fondu, Ústre-
dia Slovenského filmu a Slovenskej literárnej agentúry. Od roku 
1991 vedie vlastnú vydavateľskú, filmovú a reklamnú agentúru. 
Jednoducho - autor má čo povedať o živote, o ľuďoch a o spolo-
čenskom výslní a vie to povedať veľmi presvedčivo a príťažlivo.
Slovenskí prozaici sa zväčša prednostne orientujú na témy sú-
visiace s už uzavretými kapitolami historického vývoja - veď po 
boji je každý generál a každému je odrazu všetko úplne jasné. 
Ďalšiu kategóriu tuzemských spisovateľov predstavujú autori, 
ktorí po roku 1990 do nášho priestoru s rozličnou mierou talen-
tu a literárnej zručnosti implantovali poklesnuté komerčné žánre 
mafiánskej a podobnej literatúry čerpajúcej motívy z prostredia 
podsvetia. Určité bratislavské odborné a rezortné autority majú 
tendenciu pokladať niektorých „mafstoristov“ za priekopníkov 
a nositeľov významných inovácií v slovenskej literárnej tvorbe – 
čo je naozaj veľmi hlboké nedorozumenie. (Už len aby nezabud-
li nejaký podobný imitačný produkt zaradiť do reprezentatívne-
ho medzinárodného edičného projektu, v rámci ktorého vyjde 
desať súčasných slovenských románov v desiatich slovanských 
jazykoch.) No a na dôvažok zopár miestnych autoriek v skrom-
ných domácich podmienkach úspešne konkuruje svetovým gý-
čovým bestsellerom z červenej knižnice.
Na pozadí načrtnutej mapy aktuálnych pohybov, výbojov a sme-
rovaní slovenského písomníctva Ladislav Ondriš bez zveličo-
vania zaujíma pozíciu prvého autora, ktorý sa serióznym for-
málnym a myšlienkovým spôsobom zmocňuje žeravého jadra 
všeobecnej devalvácie tradičných hodnôt a univerzálneho 
úpadku akýchkoľvek kvalitatívnych kritérií. Bez vyhýbaných ma-
névrov odvážne i rozvážne vstupuje na hlavnú magistrálu spolo-
čenského vývoja, ktorý sa generuje veľmi rýchlo a riskantne, ale 
nikto nevie, k akým konečným cieľom vlastne chce dospieť. La-
dislav Ondriš svojím dielom otvára Pandorinu skrinku súčasnos-
ti, z ktorej sa šíria epidémie najkrutejších foriem zla, brutálneho 
násilia, nezmyselného ubližovania, bezhraničného individualiz-
mu, neukojiteľnej ziskuchtivosti, duchovnej prázdnoty, odcu-
dzenia, osamelosti a sklamania. Ukazuje čitateľom, čo sa skrý-
va pod povrchom trblietavej ničoty a márnosti. V plnej nahote 
ukazuje apokalyptický obraz mediálnych manipulácií, ale nap-
riek oprávnenej úzkosti z neželateľných javov a pochmúrnych 
úkazov hľadá na tomto nedokonalom svete (keďže iný nemá-
me k dispozícii) miesto pre človeka, ľudskosť a dôstojný život. A 
upozorňuje nás na skutočnosť, že kľúč k riešeniu životných hla-
volamov nosí každý sám v sebe.

Kultúrny súmrak civilizácie
pavoL JaNíK
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egyptskí futbalisti sa radujú. ako by aj nie, veď sa stali po šiesty raz víťazmi 
afrického pohára národov a stali sa v tomto smere rekordérmi.  

Podvodná olympiáda
Aby ste rozumeli, ide o olympijské 
disciplíny pod vodou. Svet stále vy-
mýšľa nové, aj nezmyselné športové 
odvetvia, nuž aj Čína, v snahe upú-
tať pri OH v Pekingu, vymyslela jed-
nu atraktivitu, spomenutú podvodnú 
olympiádu. Má sa súťažiť v streľ-
be, šerme, športovej gymnastike i 
synchrónnom plávaní. Vraj to všetko 
už vyskúšali, snímky oblietajú svet a 
pre divákov je to vraj zaujímavá a ví-
taná atraktivita. Či to bude iba mód-
ny výstrelok, alebo má nápad nádej 
na ďalšie uplatnenie, ukáže už blíz-
ka budúcnosť. Zatiaľ to vyzerá, že 
nápad je streštený, no ujali sa už 
aj horšie a nebezpečnejšie. My sa 
domnievame, že by bolo užitočnej-
šie, keby sa mládež radšej venova-
la klasickým olympijským športom v 
čistom prevedení a - na suchu kla-
sických štadiónov, bez podporných 
látok.

Cyklisti do Lamača
O výstavbe bratislavských štadió-
nov sa už popísali horory. Nevyh-
li sa tomu ani cyklisti, ktorý svoj sta-
rý štadión stratili. Najnovšou dobrou 
správou je, že nová hala im vyrastie v 
mestkej štvrti Lamač, kde býva i žije 
olympijský víťaz a predseda cyklis-
tického zväzu Anton Tkáč. Pomohli 
najmä predstavitelia miestnej časti. 
Hala bude multifunkčná, krytá a pre 
cyklistov s 250 m oválom, pre atlé-
tov z 200 m dlhou dráhou, hral by 
sa tu aj tenis a iné hry, ako volejbal 
či basketbal. Samozrejme, že nebu-
dú chýbať ani ďalšie priestory po-
trebné pri takejto stavbe. Podujatia 
by mohlo sledovať na tribúnach do 
500 divákov. Projektantom haly je 
Ing. arch. Ondrej Trangoš a najmä 
cyklisti sa radujú, že budú mať ná-
hradu za otvorený štadión V. Ružič-
ku. Dráhová cyklistika sa totiž stala 
úplne halovým športom. 

Najdlhšia trasa ohňa
Zimné olympijské hry, ako je známe, 
budú roku 2010 v kanadskom Van-
couveri. Prípravy tam pokračujú s pl-
nou vážnosťou. Už teraz majú jas-
no pokiaľ ide o cestu olympijského 
ohňa. Rozhodli, že fakľa prejde do-
teraz najväčšiu vzdialenosť v histórii 
štafiet v jednom štáte a prekoná tak 
doterajší rekord. Kanada je veľká a 
pochodeň v priebehu sto dní má za-
vítať do každej kanadskej provincie i 
teritória a pri tom prekonať 35 000 
kilometrov! Niesť ju má 12 000 ľudí 
všetkých profesií. Vyberie ich orga-
nizačný výbor z tých, ktorí sa prihlá-
sia. Autorom myšlienky takej dlhej 
cesty bol riaditeľ tejto budúcej uda-
losti Jim Richards. Ideou je nadc-
hnúť celý štát pre olympijské idey a 
spojiť či zomknúť túto veľkú krajinu 
pre pekný šport a súdržnosť. Iste sa 
im to podarí tak ako pri ZOH 1998 
v Calgary.

Za jeden Dakar dva
Rely Dakar, ako vieme, skrachova-
la pre vystrájanie teroristov. Náhra-
dy sú však hneď dve. Už v apríli má 
byť „Nový Dakar“ so štartom v Buda-
pešti! Trať povedie aj okolo Balatonu 
a potom väčšou časťou po Rumun-
sku. Dĺžka trate je predbežne 3000 
kilometrov. Mali by byť dokonca aj 
ďalšie časti, v Portugalsku, Španiel-
sku a aj v Južnej Amerike. V juni toh-
to roku však má byť aj Rely Transo-
rientale. Štartovať má v Petrohrade 
12. 6. a desať tisíc kilometrov by 
mali jazdci prejsť cez Rusko, Ka-
zachstan a Čínu do 28.6 a skončiť v 
Pekingu ešte pred OH. Prejsť bude 
treba cez Ural, púšť Gobi, kazašské 
stepy i Pamír. Azda to bude zaujíma-
vejšie než samotný Dakar. Naši jazd-
ci prejavili o štart na oboch poduja-
tiach záujem, rozhodujúce bude, či 
budú mať na ne dosť peňazí. 

Stranu pripravil iGor mráZ

o z v e N y

Najviac zbrojili samozrejme dvaja 
predpokladaní bojovníci o titul. Za-
vládla zdravá konkurencia. Žilina 
sa okrem Hubočana zbavila piatich 
slabších a menej perspektívnych, no 
pripísala si šesť nových, v tom troch 
cudzincov: Hasanovič zo Sarajeva, 
Adauto zo Sparty Krč a Vidič z Bos-
ny. Keď k tomu prirátame M. Ďuricu 
z Artmedie, môže to byť riadna sila. 
Konkurenti na pravom brehu Dunaja 
tiež nezaháľali. Zbavujú sa síce ne-
bezpečne až ôsmich hráčov zvuč-
ných mien: Ďurica, Borbély, Straka, 
Reiter, Sninský, V. Gajdoš, špekulu-
je Fodrek i Halenár a bolo sa teda 
treba obzrieť za riadnou náhradou. 
Nezdá sa, že by bola taká „na sto-
le“. Prišiel známy Czinege z Gréc-
ka, Čech Pospěch z Nórska, Kle-
ber z arménskeho Aštaraku, Saláta 
sa vrátil z Banskej Bystrice, T. Hor-
váth prišiel z B-mužstva a Slováka 
zo Slovana sa po termíne ťažko po-
darí vybaviť. Nezdá sa, že by to boli 

všetko posily, ktoré by mohli Žiline 
či Petržalke zvýšiť doterajšiu úroveň 
hry, a to hneď od začiatku. 
Zaujímavá je cesta Spartaka Trnava. 
Kým v minulosti si vyberal A. Malatin-
ský talenty v okolitých dedinách, te-
raz ho zastúpil čierny, vlastný hráč S. 
Fall ako odborník a doviedol zo Se-
negalu húf exotických hráčov. Spar-
tak svojich piatich uvoľnil, no na sú-
pisku ich pribudlo osem, ani kabína 
pomaly nestačí. V Trnave bude teda 
Babylon, no či sa hráčom nepopletú 
jazyky a nohy, či z nich bude dobré 
mužstvo, je vo hviezdach. Nitra, Slo-
van ani Banská Bystrica sa nemôžu 
chváliť, že by fanúšikom ponúkli na 
jar veľké esá, pracovali len v rámci 
svojich možností, aby sa aspoň udr-
žali uprostred tabuľky. 
Tí čo budú bojovať o záchranu, sa 
triasli a trasú najviac. Takmer by sa 
dalo napísať, že spanikárili a brali 
každého voľného vtáčika. Zlaté Mo-
ravce uvoľnili piatich hráčov a pozhá-

ňali celú novú jedenástku, na čele s 
Ujlakim, Minarčíkom, Farkašom a 
štyrmi Čechmi. Bude teda hrávať 
celkom nový Vion s cieľom nevy-
padnúť. Podobnú úlohu má aj Se-
nec. Po predchádzajúcich odcho-
doch vypadli ďalší štyria hráčia a aj 
s dorastencami je v kádri tiež jede-
násť nových mien na čele s Medve-
ďom z Banskej Bystrice, Šlahorom z 
Interu, Volfom, ktorý sa vracia z Ma-
lajzie a Hanzelom z Trnavy. Dobrou 
správou je, že dres Senca bude na-
ďalej obliekať aj A. Pinte. Kameň na 
kameni neostal ani v Trenčíne. Majú 
nového majiteľa z Holandska, odišlo 
osem hráčov a prišlo šesť nových, 
všetko cudzincov, takže po Trnave 
to bude ďalšia cudzinecká légia. A 
my popri tom predávame domáce 
talenty už od 14 rokov do zahrani-
čia. Je to akási čudná, aj keď v tých-
to časoch pochopiteľná politika.
prestupov je teda dosť, ba až veľa. 
Každý chce hrať lepšie a nikto ne-
mieni vypadnúť. Keď už nebude 
na jar vyššia kvalita, tak aspoň ob-
menené kádre a aj exotickí hráči... 
diváci budú môcť spoznávať nové 
tváre svojich mužstiev a dúfať, že 
predsa len sa úroveň hry aspoň 
trochu dvihne. posily sú totiž, až 
na malé výnimky, tiež iba z tretie-
ho futbalového koša. Na viac za-
tiaľ pokladnice klubov a ani spon-
zori nestačia.

v zimnej prestávke veľký pohyb vo futbalových kádroch  

všetci chcú hrať lepšie
mierna zima ako by bola vyhnala z teplých útrob štadiónov všetkých 
futbalových manažérov, aby šli zháňať ligové posily. všetci boli, až 
na výnimky, nespokojní s úrovňou hry v jeseni. väčšinou sa im aj da-
rilo a nastal taký virvar v kádroch, ako málokedy predtým. iba v ru-
žobmerku, Košiciach a v dubnici ako by si boli trochu prispali. ale-
bo majú prievan v pokladnici, alebo sa domnievajú, že sú dosť silní. 
dubnica si pripísala do kádra len dvoch svojich dorastencov! Košice 
nahlásili jeden návrat z hosťovania a troch chlapov z b mužstva. am-
biciózny ružomberok zrejme tiež veľa nepotrebuje. Získal jedného 
hráča z mostu (čr) - na hosťovanie. uvidíme, či urobili dobre.

Začala sa nová medzinárodná futbalová se-
zóna. Slováci v tichosti odcestovali na Cyp-
rus a spolu s maďarmi sa priviezli do Limas-
solu. Spolu sa aj vracali a spolu si rozdelili aj 
prémie – 1:1. Naša „dobrá partia“ teda ne-
prekonala ani ďalšieho slabšieho súpera, 
ktorý (ako aj naši) perfektne zbabral kvalifi-
káciu na me 2008 a futbalových problémov 
má viac než my doma. Napriek tomu všetké-
mu opäť iba remíza a nepresvedčivá hra. ba 
po štyroch vzájomných zápasoch aj prvý gól 
maďarov v našej sieti. Nič sa teda počas zimy 
nezmenilo, náš futbal kráča stále po tej istej 
hrbolatej ceste. Opäť kopa výhovoriek na začia-
tok sezóny, ďalšie skúšanie, v zápase kopa strate-
ných lôpt, slabá iniciatíva, prvý gól v našej sieti, ni-
jaký tlak, slabá ofenzíva, hra na jedného útočníka, 
štvorčlenná obrana proti jednému zakončovateľo-
vi súpera, hoci to nie je ani útočník, iba záložník 
Gera. Zase väčšinu času slabá hra, bez gólových 
šancí. Ťažko sa to počúvalo i čítalo. Televízia ne-
vysielala a ani najväčšie deníky nevenovali súboju 
adekvátnu pozornosť. Redaktori s výnimkou Špor-
tu nevycestovali, veď ešte ani na Cypre nie je tep-
lé more, tak načo. Diváci a čitatelia mohli teda zá-
pas prehliadnuť ako stíhačku, ktorá preletela nad 
hlavami, nebolo ani o čom debatovať. Čo oči ne-
vidia, srdce nebolí. 
Je to iba na škodu. Reprezentácia pred novou 
kvalifikáciou by potrebovala dobrú atmosféru, ná-

ladu, optimizmus, vieru, no túto príležitosť nevy-
užila. Skôr sa stal opak, šanca ušla, hra ani výsle-
dok neuspokojili. Všimli sme si, že už aj tréner Ján 
Kocian stráca trpezlivosť, vie ukázať nahnevanú 
tvár, je tvrdší a konkrétnejší pri kritizovaní mužstva 
i jednotlivcov. Je nespokojný. Napriek snahám to 
zrejme podobrotky s profesionálmi-milionármi ne-
pôjde. Aj nový tréner Anglicka F. Capello musel 
hneď sprísniť pravidlá spolužitia, kamarátsky a s 
benevolenciou by to tiež zrejme nešlo, tak ako u 
nás. Nič na tom nemení skutočnosť, že zápas s 
Maďarskom bol iba prípravný a že je začiatok se-
zóny. Výkony reprezentantov musia byť vždy dôs-
tojné. Poučením môže byť aj pohľad na Africký 
pohár národov, na úsilie, odovzdanosť a bojov-
nosť mužstiev.
Máme v reprezentácii drvivú väčšinu legionárov. 
Sú značne ospevovaní, Škrteľ, Čech, Hamšík, 
Mintál, Sapara, Šesták, Ďurica, Krajčík, Hološko 
a predsa to v tíme nejde ako by sa žiadalo. Zrejme 
ani nepôjde, kým nebudú hráči cítiť väčšiu zod-
povednosť za svoje výkony a za trvalejšie vyso-
kú formu, aspoň tak ako vo svojich kluboch. Kým 
nebude mať mužstvo jasný, útočný a modernejší 
štýl hry, kým bude hrať ustráchano pozväzované 
taktikou a kým sa bude iba snažiť kaziť súperove 
úmysly, kým nebude jasná základná zostava i po-
sty a kým sa hráči neodnaučia robiť hrubé osobné 
chyby a naučia sa dávať góly a víťaziť. To všetko 
aj v zápase s Maďarskom chýbalo a komentáto-

ri viac než o futbale mohli písať o tom, že naši sa 
cyperským dievčatám páčili viac než Maďari a že 
vojaci OSN na Cypre (asi 200 divákov) sa aj tak 
dobre zabávali. 
Ked chce slovenský futbal napredovať, nemô-
že si už dovoľovať ani cyperské výpadky. isteže 
„neboli sme vo svojej koži“, povedal m. mintál, 
lenže to už poznáme aj z kvalifikácie. „Lepšie 
je remizovať ako prehrať,“ utešoval chvíľami 
tréner J. Kocian. isteže, ale najlepšie je vyhrať 
a preto šlo mužstvo na Cyprus. priamy účast-
ník zápasu m. Staško zo športu okrem iného 
napísal: „výsledok nie je taký ani onaký, hra 
bola taká, kadejaká. Z hry v prvom polčase za-
boleli oči a párkrát až rozum zastal... bolo to 
rozbité, rozhárané, nepresné, zlé...“ Smutné 
a zrejme pravdivé. J. mikula v Sme prispel ta-
kýmto postrehom: „prípravu mužstvo nevyuži-
lo aby konečne vyhralo aj nad iným súperom 
než nad San marínom. Nebyť toho outsidera v 
ostatných deviatich zápasoch totiž naše muž-
stvo nevyhralo ani v jednom.“ blízko od prvé-
ho kvalifikačného zápasu na mS 2010 sa to 
všetko nemalo stať. posledná možná opravná 
skúška bude ešte 26. marca v Žiline proti is-
landu, ale aj na tomto ostrove už vedia hrať 
futbal. ak by naša reprezentácia herne a vý-
sledkovo ani v tomto boji neuspela, vážne by 
bola ohrozená nielen kvalifikácia na mS, ale 
celé dianie v našom futbale.

V Ghane sa skončil 36. ročník Afrického pohára národov. 
Čierny kontinent má vytipované futbalovo najsilnejšie štáty. 1. 
egypt, 2. Kamerun, 3. Ghana, 4. pobrežie slonoviny. Ani 
Maroko, Senegal, Mali, Guinea, Angola, Nigéria či Tunisko sa 
nemusia za svoje výkony hanbiť. prvá štvorka má však už te-
raz svetovú formu a ani jeden z nej by sa nestratil ani na 
majstrovstvách sveta. hodnotenia turnaja sa však rozchá-
dzajú, najmä medzi odborníkmi, osobitne trénermi. isté 
je, že sme mohli na obrazovkách vidieť viacero kvalitných 
zápasov, dokonca väčšinu. uputala nesmierna snaha, bo-
jovnosť, ale najmä útočný futbal, hra pre zábavu nespú-
taná zbytočnými a otrockými taktickými príkazmi. Zabez-
pečená obrana, to bol takmer neznámy pojem, hra s jedným 
útočníkom takmer tiež. Hráči si okolo lopty, ba i s ňou, radostne 
zatancovali, pútal ich typický pohyb, ťah na bránku, veľa streľ-
by i rekordný počet gólov s priemerom viac než tri na zápas. 
Bolo aj dosť rýchlosti, ba aj techniky. Čo viac si mohli Afričania 
a my s nimi želať. Bolo to pekné, africké, aj keď európski tréne-
ri vtláčajú už (na škodu Afrike) európsky štýl. Mnohí hráči Afri-
ky už pôsobia v európskych, aj najväčších kluboch a prenášajú 

naše neduhy na africké štadióny. Veď si len predstavte, že viac 
než 50 účinkujúcich hráčov bolo z elitných európskych klubov 
a viac než ďalších sto hrá v o niečo nižších súťažiach. Aj návšte-
vy prekvapili, priemer vysoko nad 20 000. a predsa, zvíťazil 
egypt, už po šiesty raz, je rekordérom a ukazuje aj európe, 
ako sa buduje silné mužstvo. Tréner H. Shehata sa nespolie-
hal na legionárov, v kádri mal iba štyroch európskych borcov. 
Ten bol najstarším na turnaji, obhajoval titul skúsenosťami, nie 
perspektívou, ani povyskakovanými nádejami. Hral vlastne naj-
európskejší futbal, aj s fyzicky silnými hráčmi, aj azda z väčšou 
disciplínou jež iní, vyplývajúcou z tej skúsenosti. Komentátori sa 
zhodujú, že Egypt vyhral zaslúžene, bol najlepší. Druhý Kame-
run mlel z inej kávy. Mužstvo bolo nabité esami z najsilnejších 
európskych klubov na čele s Eto´om, Geremim, R. Songom a 
inými. Dosiahlo až na finále, čo je dosť veľa keď sa hráči pozlie-
tali z rôznych končín a - nemali ani jeden prípravný zápas. Tak 
by sme mohli v kladoch pokračovať, no ako sme spomenuli, via-
cerým (aj našim) trénerom sa veľa zápasov nepáčilo. Zrejme zo 
stereotypu, pretože sú navyknutý iba na taktiku, spevnenú obra-
nu, na jedného vysunutého útočníka a podobne... 

už nemáme ani na Maďarov

aj v afrike vedia hrať futbal

rusi budú mať Nhl
Komercializácia športu pokračuje míľovými krokmi. Až nebezpečne sa všetko pro-
fesionalizuje a približuje k americkej štruktúre športu. Ruské noviny už píšu, že 
Rusko bude mať svoju národnú hokejovú ligu, tzv. NHL východu, zatiaľ pod me-
nom Kontinentálna hokejová liga. Má to byť otvorená súťaž pre všetkých, ktorí spl-
nia podmienky. Štart je naplánovaný na ročník 2008 - 2009. Garantom súťaže sa 
stala naftárska firma Gasprom a ďalší investori nového projektu. Hokejová fede-
rácia Ruska, ktorej predsedom je Vladimir Treťjak síce nejasala, dolárom, lepším 
podmienkam a azda aj atraktivite musela ustúpiť a dať meno svojej Superligy nové-
mu názvu. Nie je to zanedbateľný projekt. Ak sa ujme a vznikne dohoda o dielčich 
sporných bodoch, môže to ovplyvniť celú doterajšiu štruktúru hokeja v Európe. Zá-
ujem hrať v novej súťaži už teraz prejavili viaceré štáty ako Fínsko, Nemecko, Ra-
kúsko, Lotyšsko. Zatiaľ však musia počkať, ako sa situácia vyvinie a pravidlá ustá-
lia. Zo začiatku by v novej súťaži mohlo hrať podľa návrhov 22 mužstiev, osemnásť 
ruských a štyri už zahraničné, z bývalých republík ZSSR. Hralo by sa vo dvoch sku-
pinách, východnej a západnej po dvanástich účastníkoch. Dvanásti by postúpili do 
play off a bojoval by o trofej A. Tarasova i o titul majstra Ruska. Pre hráčov v jed-
nom klube určili zatiaľ na odmeny najmenej 10 miliónov dolárov, najviac 22,5 mi-
lióna. Je takmer isté, že nová súťaž sa ujme, má totiž veľa zástancov. Podporujú ju 
vysokí funkcionári Ruska na čele s predsedom vlády S. Naryškinom i silní sponzo-
ri, ba napríklad aj bývalí slávni hráči ZSSR, E. Fetisov či I. Larionov. Čo poviete na 
tento nápad, praznivci hokeja v Rusku sa domnievajú, že by mohol priniesť zvýše-
nie úrovne hry, väčšiu atraktivitu a v ďalšej budúcnosti aj atraktivitu v podobe účas-
ti dobrých zahraničných klubov.

Na tróne žirková a rančík
Milovníci basketbalu poznajú svojich kráľov. Medzi ženami zasadla na trón 
Zuzana Žirková, narodená v Bojniciach (27 r.), trojnásobná víťazka Európ-
skej ligy s Ružomberkom i Brnom. Slobodná, rozohrávačka, hrá teraz za 
Gambrinus Sika Brno, ktoré patrí medzi popredné európske družstvá. Žir-
ková je stálica, už tretí raz na najvyššom stupienku a to za sebou. Medzi 
mužmi vyhral Radoslav Rančík, rodák z Košíc (28 r.), slobodný, krídlo i pi-
vot s 207 cm, hráč Basketballu Nymburk, po prvý raz najlepší na Sloven-
sku. Vyštudovaný novinár. Hral už aj v chorvátskej Pule a niekoľko rokov vo 
Francúzsku, veľa mu dal aj pobyt v Amerike. Už vlastne nie je ani veľkým 
prekvapením, že aj tretie prvenstvo odišlo do zahraničia. Najlepšou tréner-
kou sa totiž stala Natália Hejková, teraz trénerka Spartaka Moskovská ob-
lasť. Škoda, že nie sú na našich palubovkách, no tak to teraz chodí, priťa-
hujú lepšie podmienky i finančné ohodnotenie.

Ďalšia blamáž
V našich hokejistoch aby sa čert vy-
znal. Vyhrajú vonku nad Švédskom 
senzačne 5:1, no o pár dní pripravia 
blamáž na Škoda Cupe v Lausanne. 
Hrajú iba s Nemeckom, Švajčiar-
skom a Francúzskom, no obsadia 
až tretie miesto a s bilanciou, na kto-
rú sa nedá ani pozerať. Proti Fran-
cúzsku 3:2, so Švajčiarskom 1:2 a 
s Nemeckom 1:4.  Kto ich videl hrať 
vraví, že mužstvo sa vôbec nepodo-
balo na svetovú elitu, dávalo iba je-
den a pol góla na zápas (!), hráči 
nezískávali nijaké kanadské body, 
nevyužívali presilovky, prečasto ich 
rozhodcovia vylučovali a ako kolek-
tív boli bez vodcov i bez hráča, ktorý 
by spĺňal pred MS v Kanade sveto-
vé kritéria, azda s jedinou výnimkou 
brankára Lašáka. Iba tri góly (v ho-
keji), dalo naše namyslené mužstvo 
slabým súperom. Hodnotenie znie: 
nedostatočný. Otázko je, kto z tých-
to hráčov by  mal, či mohol hrať na 
majstrovstvách sveta. Ako by ich to 
nebolo vôbec lákalo, hoci sa bude 
hrať v kolíske tejto hry. Skrátka, bolo 
to zase smutné, prepadák ako hrom, 
veď mužstvo si robilo zálusk, že by 
mohlo turnaj aj vyhrať. My však vie-
me často hodiť záchranné pásy, aby 
sa uchytili, aj tým najslabším.   


