
Podľa informácií Lidových no-
vín zo 7. marca 2008 dve naj-
väčšie české slobodomurár-
ske organizácie spoja svoje sily. 
Na slávnostnej schôdzke Veľ-
kej lóže Českej republiky a Veľ-
kého Orientu českého, ktoré 
sa uskutočnili v sobotu 8. mar-
ca 2008 v utajovanej sále v Pra-
he, sa zlúčili obe veľké lóže. K 
pôvodným 13 lóžam spadajú-
cim pod Veľkú lóžu Českej re-
publiky sa podľa publikovaných 
informácií malo pripojiť 7 lóží 
Veľkého Orientu českého. Spo-
jená veľká lóža má zhruba päť-
sto členov.
Na zlúčení slobodomurárskych 
organizácií sa nezúčastnili ďal-
šie tri, ktoré pôsobia v ČR. Tie 
však majú dovedna len 150 – 

200 členov. Okrem Veľkej lóže 
českých krajín je pri ďalších 
dvoch splynutie s hlavným prú-
dom prakticky vylúčené predo-
všetkým preto, že prijímajú do 
svojich radov i ženy, čo tradič-
ní slobodomurári odmietajú. Zá-
roveň so zlúčením mala podľa 
uverejnených informácií vznik-
núť aj nová regionálna veľká 
lóža slovenská, čo je predpok-
lad pre budúce osamostatne-
nie slovenských slobodomurá-
rov, ktorí doteraz spadajú pod 
Veľkú lóžu ČR.
Podľa historičky Jany Čechuro-
vej je slobodomurárstvo „jed-
ným z typov organizovania prí-
slušníkov elitnej spoločenskej 
vrstvy“. 

Pokračovanie na 2. strane

DVOJTÝŽDENNÍK PRE POLITIKU, EKONOMIKU A SAMOSPRÁVU

27. marec 2008 l Číslo 6 l Ročník VIII. l CENA 6,- Sk

Ruským voľbám a kampani, ktorá im pred-
chádzala, výsledkom a osobám sa venuje 
v médiách viac ako dosť pozornosti. Nap-
riek tomu o jednom predvolebnom návr-
hu sa vôbec nehovorí. To, ako vždy na Slo-
vensku vzbudzuje záujem. Necelý mesiac 
pred prezidentskými voľbami (konali sa 2. 
marca) prezident V. Putin navrhol na zhro-
maždení hlavných predstaviteľov parla-
mentu a regiónov (konalo sa v Kremli 8. 
februára) znížiť daň z pridanej hodnoty. V 
druhej dekáde marca, teda po voľbách, 
ministerka federálnej vlády pre ekonomic-
ký rozvoj, (tej vlády ktorej prvým podpred-
sedom je budúci prezident D. Medvedev), 
zaslala návrh na posúdenie ministerstvu 
financií s tým, aby sa ním zaoberalo už jar-
né zasadanie dolnej komory parlamentu 
– dumy. 
Je to symbolické – prezident V. Putin začal 
svoju prezidentskú éru v roku 2000 tým, že 
zaviedol jednotnú daň z príjmu – 13 percent. 

Teraz, osem rokov po a pred očakávaným má-
jovým uzavretím osemročnej éry V. Putina v 
kremeľskom kresle prezidenta, prichádza ná-
vrh na jednotnú DPH – pôvodné úvahy o de-
siatich percentách sa teraz vykryštalizovali na 
12-13 percent. 
Hoci ide len o návrh, ťažko predpokladať, 
že V. Putin by chcel nastúpiť do vopred 
oznámenej funkcie predsedu vlády iba s 
populisticko – propagandistickým ťahom. 
Ale bez ohľadu na to, ako návrh dopadne 
v dume, podstatné pre pozorovateľov je 
akým smerom sa uberá uvažovanie. Ako 
sa dnes vraví – filozofia putinovskej kon-
cepcie daní. Je jasné koho si získala pred 
ôsmimi rokmi jednotná 13 percentná daň z 
príjmu. Čo by znamenala jednotná DPH na 
úrovni 12-13 percent, teda s niektorými vý-
nimkami najnižšia DPH v Európe? (Na Sloven-

sku je 19%, najnovšie na knihy 10%). 
A toto je zaujímavé. Jej zavedením by sa zru-
šila doterajšia 10 % daň na sociálne tovary 
– teda zvýšenie pre sociálne slabé vrstvy by 
bolo o dve – tri percentá. (Zároveň by sa ale 
zvýšila daň na cigarety, alkohol a automobily – 
návrh však neuvádza o koľko.)
Podstatné je však smerovanie, očakávania od 
návrhu na zavedenie takej nízkej DPH. Predo-
všetkým by sa povzbudil rast ekonomiky naj-
mä v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou 
práce, investovalo by sa do modernizácie, do 
ľudského kapitálu a jeho kvality, do vysokých 
technológii alebo výroby s ich podielom. Zvý-
šila by sa konkurencieschopnosť legálnych 
tovarov proti sivej ekonomike, vyberanie DPH 
a zníženie podvodov s priznávaním DPH. (Od-
hady hovoria, že v Európskej únii ide v tejto 
oblasti o okolo 100 miliárd euro ročne, v Rus-
kej federácii sa to pohybuje okolo 30 miliárd 
ročne). 

Pokračovanie na 3. strane

Pred očami sa nám v roku 2008 
rozprestrel iný svet. Doteraz ne-
bol viditeľný všetkým, ba dokon-
ca aj tí čo ho videli, nevedeli čo 
vidia. Hovorím o svete financií, 
o sérii ctihodných amerických, 
britských, švajčiarskych a stále 
väčšmi aj nemeckých bánk – cti-
hodných štátnych, teda federál-
nych, aj ctihodných bavorských 
či iných zemských bankách ako 
jedna za druhou odpisujú miliar-
dy a miliardy strát. Naposledy 
Credit Suisse, ako cituje nemec-
ký Handelsblatt jej vedenie, od-
písala stratu niekoľkých miliárd. 
Vznikli manipuláciou a špekulá-
ciou, zlým odhadom malej sku-
piny manažérov, prevažne v New 
Yorku. Podobne finančnou ma-
nipuláciou, údajne jedinca, priš-
la o miliardy najznámejšia fran-
cúzska banka. Keď sa v minulom 
desaťročí zrútil jen a po ňom iné 
ázijské meny považovalo sa to 
za výsledok ázijskej prešpekulo-
vanosti a honbe. Keď padol na 
hubu rubeľ mysleli sme si – hľa 
dôsledok chaosu a desaťročí ko-
munizmu. Nehovoriac už o tom, 
keď skrachovalo celé Albánsko 
na pyramídovej hre a všetci vy-
tiahli samopaly sme si mysleli – 
hľa Balkán.
A čo je to teraz? Teraz je zrejme, 
že vzájomným finančným krytím 
fondov a bánk vznikla bublina asi 
pätiny svetového kapitálu v obe-
hu – nie miliardy, ale bilióny ne-
krytých, nejestvujúcich - vidíme 
nie slovenský BMG Invest, ale 
globálny. Keď som v roku 1995 
z Frankfurtu nad Mohanom dá-
val správu o tom, že pri prelete z 
Hongkongu do Británie na letis-
ku zatvorili Nicka Leesona, kto-
rý špekuláciami na ázijských tr-
hoch pripravil banku Barings o 
nejaký smiešny jeden a pol mi-
liardy dolárov, bola to zaujíma-
vosť, výnimočná udalosť. 

Pokračovanie na 2. strane

Rusko: Menej ideológie viacej počtov

DUŠAN D. KERNÝ

DUŠAN D. KERNÝ

Iný svet

Levoča patrí k najstarším a významným mestám nielen v Prešovskom kraji ale aj na Slovenku, ktorú charakterizu-
je vzácna historická architektúra. V jej centre dominuje renesančná mestská radnica. Foto: Martin Petrenko

STANISLAV HÁBER

Hygiena a deratizácia

Matúš Kučera na besede v Únii slovenských novinárov v Bratislave

Páni, zastavte sa, veď to je nehoráznosť!

„Ešte také lepidlo nenašli,“ – sníval expremiér, keď tvrdil, že 
nemá prilepené gate na predsedníckej stoličke SDKÚ. Done-
dávny predseda bratislavského kraja Valentín Mikuš glosoval 
dianie v strane Mikuláša Dzurindu slovami, že už to lepidlo naš-
li. V politickej strane, ktorá prešla do parlamentu a patrí k naj-
silnejším opozičným, sa dejú zvláštne veci. Jej predseda vylu-
čuje nespokojných členov, ktorí chceli diskusiu v strane o jej 
vedení. Nakoniec, je to veselá predstava. Donedávna sme po-
čúvali, akoby demokracia bola len v SDKÚ. Stačili necelé dva 
roky v opozícii a Dzurinda trestá odvážlivcov, ktorí chceli stra-
nícku diskusiu, vylúčením zo svojich radov. Keď odchádzali po-
litici z ĽS-HZDS, nezabudli použiť obľúbenú frázu, vraj v tejto 
strane nie sú demokratické pomery. Teraz to isté počúva Dzu-
rinda, ktorý nezniesol výzvu Nastal čas na zmenu a žiadal vy-
lúčenie štrnástich signatárov. Zábavné je sledovať reakcie na 
túto stranícku čistku, ktorú zrazu puncovaní demokrati označu-
jú eufemisticky ako základnú hygienu. Ako vieme, kedysi čistky 
v Slovenskej televízii za premiéra Mikuláša Dzurindu označova-
li za deratizáciu. Akoby ľudia s iným názorom boli nebezpečný 
hmyz. Teraz zasa zbavovanie sa spolustraníkov označujú za hy-
gienu. Ako vidno, keď sa za Dzurindu deratizuje, prípadne ide 
len o základnú hygienu, vždy ide o násilné zatváranie ústa ľu-
ďom.

PAVOL JANÍK

Premiér Robert Fico povedal v prejave, že Svätopluk bol 
kráľ a Slováci boli už vo Veľkej Morave, ale historici ich 
nazývajú starí Slováci aby ich odlíšili od Slovákov v 19. 
storočí. Tieto vety vyvolali búrku odporu v médiách. Od-
razu sa otázka etnogenézy Slovákov nastolila ako vážny 
spoločenský a politický problém. 
Predstavitelia Únie slovenských novinárov aj preto pozvali v 
stredu 5. marca medzi seba historika prof. PhDr. Matúša Ku-
čeru, DrSc., aby získali informácie tak povediac z prvej ruky. 
V podnetnej besede odznelo mnoho vzácnych slov a cenných 
informácií. V nej vystúpili aj Jozef Darmo, Roman Hofbauer, 
Augustín M. Húska, Anton Michalík, Jozef Bujna, Jozef Kuchár 
a Eva Zelenayová. Profesor Kučera v reakcii na jednotlivé otáz-
ky okrem iného povedal: Pokračovanie na 5. strane

Predseda vlády sa 13.3.2008 v Bruseli zúčastnil na 
zasadnutí socialistických a sociálnodemokratických 
šéfov vlád, ktorí sa tradične stretávajú pred summi-
tom Európskej únie. Šéf PES Poul Nyrup Rasmussen 
privítal prítomnosť slovenského premiéra na rokova-
ní a pripomenul, že návrat strany SMER-SD do radov 
PES sa uskutočnil na základe veľmi jasných záväz-
kov premiérovej strany a jej koaličných partnerov, 
že na Slovensku sa dodržiavajú práva národnost-
ných menšín ako aj ich status quo. 
„SMER-SD nikdy ako politická strana neurobil nič, čo by 
bolo v rozpore s princípmi socialistov a sociálnych de-
mokratov v Európe. Je dobré, že sme opäť v tejto rodine, 
do ktorej patríme a verím, že takto to už bude stále,“ zdô-
raznil Robert Fico. Premiér stretnutie socialistov využil aj 
na viaceré bilaterálne rozhovory: so šéfom PES debato-
val o ďalšej spolupráci a s rakúskym kancelárom Alfre-
dom Gusenbauerom hovoril o politickej situácii v oboch 
krajinách a o slovensko-rakúskych hospodárskych vzťa-

hoch. V rozhovore s britským premiérom Gordonom Bro-
wnom konštatoval, že medzi Londýnom a Bratislavou nie 
sú bilaterálne žiadne problémy.
„Jediné, čo nás výsostne zaujíma, je viac ako 70 000 ofi-
ciálne prihlásených ľudí zo Slovenska vo Veľkej Británii, 
ktorí tam pracujú. Verím, že títo ľudia sa budú postupne 
vracať na Slovensko,“ zdôraznil premiér.
V rozhovoroch so svojimi partnermi sa premiér dotkol aj 
otázky zavedenia eura na Slovensku. Podľa vlastných 
slov chce ukázať, že slovenská vláda je schopná robiť 
absolútne zodpovednú ekonomickú a finančnú politi-
ku. “Súčasne chceme ukázať a verím, že to dokážeme, 
že euro bude absolútne výhodné pre SR a jej občanov. 
Celkovo sa ukazuje, že byť v eurozóne bude veľmi dob-
rým ochranným štítom proti rôznym dopadom finančných 
kríz, ktoré sa teraz najmä z USA valia do Európy a je veľ-
mi otázne, či krajiny, ktoré budú mať iba vlastnú národ-
nú menu, dokážu odolávať dopadom týchto finančných 
kríz,“ povedal premiér.  (rk)

Robert Fico medzi eurosocialistami

Koaličná rada o zavedení eura
Predsedovia a podpredsedovia strán SMER-SD, SNS a ĽS-HZDS sa na 
koaličnej rade zaoberali najmä programom marcovej parlamentnej schô-
dze. Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar zdôraznil, že nie je dôvod, aby 
niektoré z vládnych zákonov neprešli, alebo boli preložené na ďalšiu schô-
dzu. Schválený by mal byť aj školský zákon ministra školstva Jána Mikolaja 
(SNS). Šéf SNS Ján Slota by si želal, aby v oblasti národnostného vzdelá-
vania platila reciprocita. „V Budapešti je krásna slovenská škola s ná-
pisom ako vlak, ale na tejto škole sa vyučuje slovenský jazyk dve 
hodiny týždenne. Aj to učí maďarský učiteľ,“ vytkol Slota maďarské-
mu vzdelávaciemu systému a zároveň vyzval politikov SMK, aby v Maďar-
sku presadili „taký demokratický zákon ako platí na Slovensku.“ Lídri koa-
ličných strán jednohlasne deklarovali pred novinármi podporu zavedeniu 
eura v predpokladanom termíne od 1. januára 2009. Predseda vlády a 
strany SMER-SD Robert Fico potvrdil, že vláda bude pozorne sledovať do-
pady zavedenia eura. „Vláda nenechá ľudí napospas špekulantom,“ kon-
štatoval. Pomoc po zavedení eura by mala smerovať najmä ľuďom s nízky-
mi príjmami. Podľa Roberta Fica môže nastať psychologický problém, keď 
ľudia dostanú v pomere ku korunám malú čiastku peňazí. Vláda bude strá-
žiť najmä ceny tovarov a služieb. „Tam pôjdeme veľmi tvrdo do niektorých 
pozícií,“ uviedol Robert Fico. Zároveň potvrdil opätovné vyplatenie vianoč-
ných príspevkov dôchodcom a odhodlanie vlády zachovať prísnu rozpoč-
tovú disciplínu. Koalícia sa v stredu dohodla aj na tom, že prijme tlačový 
zákon podľa svojich predstáv. Koaliční lídri by sa mali stretnúť ešte pred 
najbližším marcovým rokovaním Národnej rady SR. (kr)

Slobodomurárstvo
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Dokončenie z 1. strany
Slobodomurári sú v súčasnosti 
rozšírení predovšetkým v anglo-
saskom svete a k ich hlavným zá-
ujmom patrí filantropia.
České slobodomurárstvo do-
siahlo najväčší rozkvet za prvej 
republiky, keď medzi slobodo-
murárov patril celý rad význam-
ných politikov, umelcov i pod-
nikateľov (napr. Edvard Beneš, 
Alois Rašín, Jan Masaryk, Al-
fons Mucha, nejaký čas aj bra-
tia Čapkovci). V roku 1939 boli 
lóže rozpustené. Krátko obno-
vené boli v roku 1947. Dnešná 
organizácia začala vznikať po 
roku 1989 s pomocou zahra-
ničných bratov.
Obsah filantropických aktivít slo-
bodomurárov sa však tají - rovna-
ko ako to, ktoré významné osob-
nosti súčasného politického, 
hospodárskeho a kultúrneho ži-
vota sú slobodomurármi.
Zo slovenského hľadiska je zau-
jímavé, že lóže na Slovensku sú 
ešte stále riadené z Prahy, ako aj 
to, že sa uvažuje o ich osamos-
tatnení. Znamená to, že súčasná 
vláda SR je kompatibilná so slo-
bodomurárskym hnutím? Res-
pektíve, na Slovensku je už za-
bezpečené stabilné prostredie 
pre lóže v prípade vlády akejkoľ-
vek relevantnej politickej strany? 
Ešte inak povedané, všetky rele-
vantné politické strany v SR (a 
spravodajské služby v SR) sú už 
dostatočne a nezvratne ovláda-
né lóžami?
To by uspokojivo vysvetľovalo 
postoj vlády k osobnostiam a ob-
čianskym združeniam, ktoré nie 
sú riadené lóžami (doteraz cez 
Prahu a v budúcnosti priamo z 
vyšších medzinárodných ústre-
dí).

Dokončenie z 1. strany
Zdalo sa, že je to izolovaný prí-
beh špekulanta na ázijských tr-
hoch. Ctihodnú anglickú ban-
ku to po 230 rokoch jestvovania 
položilo – predali ju za jednu lib-
ru! Nick po skončení tuším päť-
ročného trestu dnes vedie írsky 
futbalový klub Galway United. 
Samozrejme preto, lebo sa vie 
obracať a nie preto, že je pako.
Teraz, keď to postihlo Societe 
Generale, ktorá prišla špekulá-
ciami údajne jedného človeka 
na ázijských trhoch o päť miliárd 
a ďalších tri a pol stratila na vý-
ročnej bilancii 2007 sa tiež tvr-
dí, že to spôsobil len jeden člo-
vek. Credit Suisse hovorí o malej 
skupinke v New Yorku. V glo-
balizovanom finančnom svete 
to iste neobchádza ani Sloven-
sko. Zatiaľ majú miliardové straty 
iba materské zámorské centrá-
ly firiem pôsobiacich na Sloven-
sku. Ale podstatné je, že prakti-
ky dnešného finančného sveta, 
dnešných búrz, dnešného Me-
dzinárodného menového fondu 
a dnešnej Svetovej banky nie sú 
už viac zárukou istoty a bezpeč-
nosti, ale naopak obrovských ri-
zík. Pohyb peňazí nám výrazne 
ukazuje, ako sa mení pomer síl 
vo svete. A na to, ako sa mení, 
budeme musieť nájsť u seba aj 
svoju malú, lokálnu slovenskú 
odpoveď pretože nijakej globál-
nej niet. Treba si uvedomiť, že 
všetci máme na krku splácanie 
okolo 200 miliárd korún, ktoré 
sme si požičali, keď sme oddl-
žovali slovenské banky, aby sme 
ich potom mohli predať rakús-
kym, maďarským či iným banko-
vým inštitútom. Nemuseli by sme 
o tom hovoriť, keby nám do uší 
neznelo tak naliehavo a dôvery-
hodne vábenie – dôverujte sto-
päťdesiatročnej skúsenosti....

Iný svet
Tak ako v minulom desaťro-
čí aj teraz sa kladú otázky: V 
čom spočívajú vysoká popula-
rita a vysoké preferencie naj-
väčšej vládnej strany a meno-
vite jej predsedu a najbližších 
spolupracovníkov? Samozrej-
me, že tak ako v minulosti sa 
to vysvetľuje najrozličnejšou 
zaostalosťou či nevyspelos-
ťou voliča, verejnosti. V sku-
točnosti ide o pravý opak – ľu-
dia veľmi dobre chápu o čo 
ide, vedia narátať nielen do 
troch, ale aj do piatich. Kaž-
dý vidí, že Slovensko sa stalo 
priestorom pokračujúcich čis-
tiek, 

NEVER ENDIg STORy
vytesnovania nových a no-
vých skupín obyvateľstva. Ko-
munisti si machináciami pri 
prvých ponovembrových pre-
zidentských voľbách, keď zra-
zu jednotne hlasovali za Vác-
lava Havla, zaručili prežitie. 
Najlepšie z nich samozrejme 
obišiel autor machinácií a ne-
verejných dohôd M. Čalfa. Ako 
inak v Prahe – východniar.  Sa-
mozrejme, nový kádrový mlyn-
ček naplnili  dogmatikmi, mi-
licionármi, spolupracovníkmi 
a inými nositeľmi lustračných 
osvedčení a príslušníkmi ŠTB. 
Tí poslední odišli na Slovensku 
za L. Pittnera. V ČR ešte zosta-
li v polícií aj dodnes. To všetko sa 
dialo za väčšej či menšej podpo-
ry a súhlasu verejnosti.  Na Slo-
vensku väčšej, v Čechách men-
šej o čom svedčí  dnešok – o 
tom, kto bude na pražskom hra-
de dnes rozhodujú hlasy komu-
nistických poslancov a senáto-
rov, jednej z troch najsilnejších 
parlamentných strán. Stojí za 
úvahu či také usilovné antikomu-
nistické 

VÁPENKÁRSKE ťAžENIE
a čistky na Slovensku mali vý-
znam. Nebolo lepšie mať ich 
všetkých radšej v jednej politic-
kej strane než vo všetkých? Ne-
dať sa odpísať, odveké sloven-
ské heslo, využiť chvíľu dostať 
sa hore či k majetku sa presadilo 
o to väčšmi, čím bol tlak nových 
cenzorov a nových kádrovníkov 

silnejší. Všetkým bolo totiž jasné, 
že ako pri zmene režimu v roku 
1948 sa bude rúbať les až budú 
lietať triesky, že sa zopakuje 
rok 1953 aj s jeho menou pe-
ňazí, ktorá mnohých pripravi-
la o všetko, že príde akcia vy-
sťahovávania ako bola AKcIA 
B. Samozrejme, nie už ako 
červená, krvavá tragédia, ale 
ak dosť bolestivá namodralá 
fraška. Jednoducho bolo jas-
né, že sa spoločnosť nebude 
deliť na demokratov a naci-
onalistov, na Slovákov a Ma-
ďarov, ale na chudobných a 
bohatých. Ako mi to povedal 
známy  v dedinke na hlbokom 
južnom Slovensku pri čaši 
dobrého mnohoročného fran-
cúzskeho koňaku, správne a 
obradne servírovaného, ešte 
v roku 1992 (!): „Dušan, my sa 
tu nedelíme na
 

SLOVÁKOV A MAďAROV,
iba chamraď čo má menej ako 
päť miliónov medzi seba nepúšťa-
me“. Bože! To boli časy – päť mi-
liónov! Čože je to teraz! Ale nej-
de o hranicu peňazí – ide o to, že 
majetok, jeho výška je hranicou. 
Dnes to už každý chápe o čom 
je spor medzi vládou a súkrom-
nými penzijnými, dôchodkovými 
fondmi. Nožnice MAJETNOSTI 
SA NAPLNO OTVORILI, NIET 
SOLIDARITy S TÝMI, ČO IcH 
NEMAJÚ. Je jasné, že je čoraz 
menej solidarity tých, čo majú 
s tými, čo nemajú. Nožnice sa 
roztvárajú  natoľko, že dnes sto-
ja mnohí pred problémom ako sa 
vyrovnať s chudobou, keď príde 
staroba. Mladí majú tiež strach. 
Dobre zarábajú a nechcú, aby 
v budúcom Slovensku, kde sa 
zmení etnické zloženie, boli 
solidárni či už s dôchodcami, 
alebo sociálne slabými skupi-
nami, čo je niekedy, ba často 
to isté. Aj z tohto strachu ťa-
žia súkromné penzijné fondy. 
Klesajúca solidarita generácií 
nie je iba u nás. Rozhorčene  - 
a ako! - proti nim vystupuje je-
den z najznámejších nemec-
kých dôchodcov, niekdajší 

kresťanskodemokratický mi-
nister práce, ktorý túto fun-
kciu zastával 16 rokov! Jeho 
argumenty sa nelíšili od tých čo 
počujeme na Slovensku. U nás 
je najbolestivejšie to, že solida-
rita, alebo nivelizácia bola nanú-
tená bývalým režimom. Majetok, 
ktorý bývalé generácie nadobud-
li, sa po páde režimu prepadol. 

TERAJŠÍ SPOR O SPP
je len jedným z mnohých príkla-
dov ako. Nová solidarita gene-
rácií nevznikla. Príchod demok-
racie, slobody tlače, názorov, 
zhromažďovania, nehovoriac o 
slobode vierovyznania, o autorite 
a sile, ktorú nadobudli cirkvi, to 
všetko nevytvorilo systém solida-
rity generácií, iba charitu. 
Dnes máme na Slovensku nie-
len dôchodcov, ale aj starodô-
chodcov – je to nový termín libe-
rálnych reforiem. To sú tí, ktorým 
sa vypočítal dôchodok z pevne 
určeného stropu, výšky príjmov, 
aj keď zarábali oveľa viac nad 
túto hranicu. Starodôchodcovia 
z tohto starobného pochopiteľne 
vyžiť nemôžu. 
V ešte stále masovej podpore 
terajšieho predsedu vlády nie 
je zaostalosť, rurálnosť, níz-
ka vzdelanosť, nacionalizmus, 
sklon k paternalistickému štá-
tu či vodcovi. Nie je neschop-
nosť pochopiť, že človek sa 
musí postarať o seba či tuposť 
más. Je v tom predovšetkým 
pochopenie, že na Slovensku 
treba trvalo udržateľné pome-
ry, vytvoriť dobre spravovaný 
štát. Pre tie dve tretiny obyva-
teľstva, ktoré žijú viac či me-
nej pod hranicou priemerné-
ho štatistického príjmu je to 
pochopenie, že niektorému z 
politikov to musia svojou pod-
porou umožniť. 
Okrem iného aj preto, lebo 
príchod eura v januári 2009 
bude o to tvrdší, o čo má dnes 
človek menej v korunách. Ľu-
dia chcú byť vlastenci nie kvô-
li trikolóram či znakom, ale 
kvôli udržateľným pomerom 
v síce malom, ale dobre spra-
vovanom a usporiadanom štá-
te. Povedzme ako v Švajčiar-
sku?!?

tLAK nOvýCH CenZOROv

slobodomurárstvo

Kosovo je umelo vyklonovaný 
štát ako produkt politicko-vo-
jenského „inžinierstva“. Vyho-
vuje nielen moslimským fun-
damentalistom a nacionálnym 
fanatikom vnútri Kosova, ale aj 
zaoceánskemu režisérovi toh-
to aktu. Týmto režisérom zvon-
ka sú mocenské kruhy, imperia-
listickí jastrabi z USA. Vôbec sa 
nerozpakujú používať vo vzťa-
hu k moslimskému svetu dvoja-
ký meter: agresívny voči Iraku a 
Iránu a tútorský voči Kosovu.
Pritom Irak a Irán sú len dve štá-
diá vyvíjajúceho sa konfliktu v boji 
o ropu. Irak má za sebou vojnu a 
prežíva okupáciu, Irán zatiaľ zažíva 
len zastrašovanie.
Výsledkom spomínaného dvoja-
kého metra je pálenie amerických 
zástav v Iráne a ich vyvesovanie a 
zbožňovanie v Kosove. Allah z ne-
beských výšin sa dozaista nestačí 
čudovať!
Kedže USA sa vytrvalo starali a 
v konečnom dôsledku aj posta-
rali o vyhlásenie samostatného 
kosovského štátu (o jeho „sa-

mostatnosti“ sa časom kade-
čo dozvieme), budú jeho vládni 
predstavitelia veľmi silno zavia-
zaní vďačnosťou aj poslušnos-
ťou tak washingtonskému Bie-
lemu domu, ako aj Pentagonu. 
S nijakým odklonom a nevďa-
kom sa vo vládnych kruhoch 
Kosova neráta, navyše k také-
muto kroku nie je vhodná psy-
chologická klíma ani medzi 
kosovskou verejnosťou moslim-
ského vierovyznania a albán-
skej národnosti.
Čo vlastne získal Veľký svetovlád-
ny hráč, tento v mocibažných plá-
noch, intrigách i útokoch nástupca 
starovekého Rímskeho impéria? 
Možnosť vybudovať svoje vojen-
ské základne na kosovskom úze-
mí, ktorého predstavitelia mu všet-
ko poslušne a vďačne schvália a 
„odklepnú“. V prospech takých-
to plánov by dopadlo aj prípad-
né referendum, lebo taká je – as-
poň v súčasnosti – nálada medzi 
kosovskou moslimskou väčšinou. 
Proamerický výsledok takéhoto 
referenda by v dôsledku masovo 

rozšírených ilúzii vyznel ako „de-
mokraticky prejavený hlas ľudu“.
Keď sa pozrieme na mapu Európy 
nemôže nám uniknúť obraz chys-
taných vojenských základní USA 
na území Poľska a Česka, kto-
ré ako podkova zvierajú Bielorus-
ko a Ruskú federáciu. Kosovské 
územie túto podkovu doplní o juž-
né rameno. A veru nie je na zaho-
denie mať vojenskú základňu ako-
by uprostred balkánskeho „osieho 
hniezda“! Lákavá predstava pre 
jastrabov z Pentagonu.
Provokatívna podpora hry s ko-
sovským sebaurčením naosta-
tok vytvorila svetovú absurditu 
– dva štáty z jedného albánske-
ho národa tesne vedľa seba! Je 
to vlastne pokus o rozdúcha-
nie nového vojnového konflik-
tu na území bývalej Juhoslávie, 
pokus odštartovaný z bezpeč-
nej vzdialenosti z centier USA. 
Americké hospodárstvo je mo-
mentálne v kríze, nuž by nezaš-

kodilo postarať sa o odbyt ame-
rických zbraní a iných vo vojne 
nevyhnutných komodít pros-
tredníctvom konfliktu, vyprovo-
kovaného jednoducho kráde-
žou cudzieho územia v rozpore 
so zásadami medzinárodného 
práva. Američania by, pochopi-
teľne, výzbroj a výstroj predáva-
li Kosovčanom, ale nerozpako-
vali by sa tajne predávať takého 
produkty prostredníctvom na-
strčených tretích obchodných 
partnerov, ani samotným Sr-
bom. Neveríte? Spomeňte si 
na obchodovanie počas 2. sve-
tovej vojny! Dnešná spomale-
ná dolárová mašina by sa tak-
to opätovne poriadne rozkrútila 
a čo je obzvlášť výhodné – v ta-
komto konflikte by museli krvá-
cať a umierať americkí obča-
nia. „Amíci“ by iba bohatli a na 
rozdiel od Iraku by ani neorga-
nizovali protestné zhromažde-
nia. Tento americký exportný 
sen sa pravdepodobne nesplní, 
aspoň súčasné triezve postoje 
srbskej vlády, zamerané na dip-

lomatickú arénu, tomu nasved-
čujú. Študenti rebelujú, ale srbskí 
vládni predstavitelia sa k tejto ne-
horáznej krivde a pošliapaniu zá-
konov medzinárodného práva sta-
vajú so zásadným nesúhlasom, no 
bez nebezpečných emócií, či do-
konca hystérie.
Rovnako zásadovo, čestne a ne-
súhlasne sa k tomuto umelo vy-
klonovanému bábkovému štáti-
ku, riadenému spoza Atlantiku, 
postavila aj slovenská vláda, 
ba výraznou väčšinou hlasov 
aj parlament. Vláda ukázala, že 
si ctí a uznáva medzinárodné 
právo a že jej nie je cudzia ani 
myšlienka slovanskej vzájom-
nosti. Nie je vylúčené, že nám 
tento správny, hrdý a ušľachtilý 
postoj Veľký svetovládny hráč 
„vráti“ pri nejakej vhodnej prí-
ležitosti, pravdaže, rafinovane 
sofistikovaným, nenápadným a 
nenapadnuteľným spôsobom. 
Ibaže nesprávať sa s vazalsky 
poníženou poslušnosťou zna-
mená upevňovať si autoritu na 
medzinárodnom fóre.

DVOJAKÝ METER, ZJAVNé I SKRyTé cIELE A ROZDÚcHAVANIE KONFLIKTOV

Veľký SVetoVládny hráč
MILAN KENDA

DUŠAN D. KERNÝ

čo bude s kosovom?
Je jasné, že kým mu Srbsko neprizná nezávislosť, nemožno ho uznať. A 
snahy Kosova získať členstvo v OSN sú odsúdené na neúspech, lebo 
Rusko ale aj Čína budú proti. Tak, ako niektoré európske krajiny, me-
dzi nimi aj Slovensko, čo naozaj Slovenskej republike slúži ku cti. Keby 
tu vládol Dzurindistan, ten by už bol dávno Kosovo uznal. Teraz sa tvá-
ri ako svätý za dedinou. Európska únia bude musieť vynakladať ďalšie 
miliardy na tento precedens. V Kosove je napríklad 50 percentná neza-
mestnanosť, žije tam 50 percent Albáncov, ktorí sú vo veku do 25 ro-
kov (to je ten demografický fenoném). Ale sú tam aj veľké zásoby zinku. 
Na jeho zveľadenie pôjdu aj naše dane, bez toho, aby sa nás na to nie-
kto spýtal. Je to však v prípade tejto oblasti to isté, ako sypať eurá do 
Dunaja. Ak sa tento precedens nezmení a naozaj vyzerá to tak, že sa 
nezmení, začne v Európe kraľovať chaos. Baskovia, Korzičania, Sekul-
skí Maďari a možno aj Arabi vo Francúzku začnú vytvárať vlastné štáty.

A čo bude so Srbskom?
A na tom by nám malo naozaj záležať. Dmitrij Medvedev navštívil Srb-
sko hneď po vyhlásení samostatnosti Kosova. Brat brata jednoducho 
nenechal v ťažkej chvíli napospas osudu. A čo ďalší slovanskí bratia? 
Netreba sa báť, slovenský parlament odhlasoval rezolúciu o Kosove 
a nie je problém, aby sa do Kosova vydal hoci aj slovenský premiér. 
A tak by dal svetu jasne najavo, že Slovenská republika nie je žiadna 
servilná krajina, ale že je suverénny štát, ktorý sa riadi názorom svoj-
ho parlamentu, národa a slušnosťou a dodržiavaním zákonov. Mož-
no si mnohí na Slovensku všimli, ako sa zachovala slovenská katolíc-
ka i evanjelická cirkev. Tupo mlčia. Ako barani. Ale veď aj v desiatich 
Božích prikázaniach sú myšlienky, ktoré našli vyjadrenie v zákonoch 
krajín. Napríklad: Nepokradneš? Alebo pravoslávni veriaci nie sú rov-
nakí veriaci ako katolíci či evanjelici? Všeobecne sa vie, že Vatikán 
sa podieľal na rozbití Juhoslávie, čiže politikárčil. Možno sa však ču-
dovať slovenským evanjelikom a aj novému generálnemu biskupovi, 
že necekli zatiaľ ani slovo na obranu Srbov. Srbi sa vždy postavili za 
Slovákov, bez ohľadu na vieru. Takže Srbsku treba pomôcť aj ekono-
micky, ale najmä morálne. Ak by nám za to hrozili sankcie EÚ, bolo 
by aspoň jasné, na čo sa to dnes EÚ vlastne hrá, keď sa zahráva s 
ohňom.  DUŠAN KONČEK
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Kresba: PhDr. Peter gossányi

Dokončenie z 1. strany
Samozrejme, že to prinesie zníženie príjmov do štátneho rozpočtu – 
výpadok by mal byť okolo jedného percenta v nasledujúcich dvoch 
rokoch. Pritom táto „strata“ by bola na strane federálneho rozpoč-
tu, kým efekt zo zníženej DPH by sa odrazil predovšetkým na rozpoč-
toch regiónov. 
Pri celej koncepcii vytvárania nového politického systému, no-
vého režimu v Rusku, ktoré trvá od nástupu prezidenta V. Putina 
do úradu prakticky vo všetkých oblastiach je iste pozoruhodné, 
že začal zavedením jednej z najnižších daní z príjmu v Európe 
a končí návrhom na zavedenie najnižšej DPH v Európe. Z náš-
ho hľadiska nejde o to, aká bude ruská prax. Ide o to, že nás to 
upozorňuje na to, aby sme na vývoj v Ruskej federácii a osoby 
na čele štátu nehľadeli výlučne cez ideologické či geopolitic-
ké okuliare. 
Umožní nám to zrejme realistickejšie pochopiť, prečo sa v Rusku deje 
to, čo sa deje. A možno realistickejšie sa pozerať na autorov zavede-
nia jednotnej dane u nás. A položiť si otázku či neurobili menej, alebo 
horšie ako v Rusku. A to ešte nehovoríme o rozbehnutej energetickej 
reforme (najväčšej v Európe) a predaji časti strategických energetic-
kých podnikov v Ruskej federácii fínskym a nemeckým firmám. O tom 
nabudúce.

Rusko: Menej ideológie ...

Ústava Slovenskej republiky je budovaná na troj-
delení štátnej moci – na moc zákonodarnú, vý-
konnú a súdnu. V právnom štáte súdna moc 
musí byť nezávislá, do individuálneho rozhodo-
vania nesmie nik zasahovať.
Preto bolo pre mňa šokujúce, keď poslanec Vladimír 
Palko v rámci prerokúvania návrhu tlačového zákona 
prečítal nielen vo svojom mene, ale aj v mene F. Mik-
loška, P. Minárika, R Bauera a D. Lipšia protest pro-
ti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava III v kauze 
SNS kontra Miklós Duray. Nešokoval ma obsah „pro-
testu, ale fakt , že na pôde parlamentu prišlo k nedo-
volenému pranierovaniu neprávoplatného prvostup-
ňového rozhodnutia súdu. 
Od vzniku SR je to prvý prípad nedovoleného zá-
sahu do nezávislosti súdnictva na pôde parla-
mentu. V právom štáte, ak účastník konania nie 
je spokojný s rozhodnutím súdu a má názor, že 
súd nezákonne rozhodol (v danom prípade, že 
sa mala obmedziť sloboda prejavu M. Duraya), 
sa možno domôcť nápravy viacerými právny-
mi prostriedkami (odvolaním, dovolaním, sťaž-
nosťou prokurátora, návrhom na Ústavný súd 
SR, návrhom na súd v Štrasburgu). Odhliadnuc 
od toho, kto vyhral súdny spor v prvej inštancii, 
nesúhlasím s tým, aby sa v právnom štáte pro-
ti súdnemu rozhodnutiu verejne protestovalo a 

rozsudok sa pranieroval v NR SR. Je to neprí-
pustné verejne ovplyvňovanie rozhodovania sú-
dov. Fakt, že to nie je prípustné, stanovuje aj 
zákon o petičnom práve, ktorý v § 1 ods. 2 zaka-
zuje organizovať petície zasahujúce do súdneho 
rozhodovania.
Pokiaľ ide o slobodu prejavu (vrátane prezentovania 
politických názorov) aj tá musí mať svoje mantinely. 
Jedným z nich je aj nezasahovanie do rozhodovacej 
činnosti súdov. Podľa Európskeho súdu pre ľudské 
práva v Štrasburgu hodný ochrany je ten slobodne 
prejavený názor (politický názor), ktorý má skutkový 
základ a opiera sa o nejaké fakty. Aj keď možno slo-
bodne vyjadrovať voj názor v prípade, že sa ním dot-
kne česť alebo dôstojnosť fyzickej alebo právnickej 
soby a tá požiada o súdnu ochranu, súd musí konať a 
skúmať aj to, či je to výrok urážlivý, alebo dehonestu-
júci. Keďže aj sudca môže byť omylný, nápravu mož-
no zjednať spomenutými právnymi prostriedkami. V 
právnom štáte nemožno však voliť cestu kritiky súdu 
v tlači, podávanie petície proti rozhodnutiu  súdu, ale-
bo cestu verejného protestu proti rozhodnutiu súdu. 
Ak tvrdíme, že sme demokrati, nemôžeme uplatňovať 
nedemokratické metódy. A to ani vtedy, keď sa to zdá 
byť politicky výhodné.

KATARÍNA TóTHOVÁ, podpredsedníčka  
Ústavnoprávneho výboru NR SR.

Za Rudom ČižmáRikom
Významnému básnikovi, prozaikovi a prekladateľovi Rudolfovi Čižmá-
rikovi (18. 7. 1949 v Šoporni - 10. 3. 2008 v Bratislave) patrí dôležité 
miesto vo vývinovom kontexte modernej slovenskej poézie a osobitne 
v súradniciach jej súčasných kreatívnych výbojov, myšlienkových úsi-
lí a formálnych tendencií. 
Pri podrobnejšom pohľade zistíme, že do vnímania a hodnotenia Čiž-
márikovej tvorby často vstupovalo priveľa mimoliterárnych prímesí, vy-
plývajúcich z jeho profesionálneho pôsobenia v exponovaných spo-
ločenských štruktúrach. Práve tieto faktory neumožňovali vždy plne 
oceniť a doceniť význam jeho spontánneho lyrického posolstva, ktoré 
svojou autentickosťou, originalitou, emocionalitou, obraznosťou a pô-
sobivosťou vysoko prečnieva ponad hlavy viacerých iných autorov. V 
poézii by však nemali rozhodovať rozličné pohyby, hry a gestikulácie 
okolo literatúry, ale najmä suverénne autorské výkony demonštrované 
v samotných básnických textoch. Z tohto hľadiska R. Čižmárikovi 
patrí jednoznačné uznanie.
Ak totiž poéziu – podobne ako iné druhy umenia – charakterizuje vy-
jadrovanie základných otázok človeka a sveta spôsobom sebe vlast-
ným, teda nezameniteľným, nenahraditeľným, nepreložiteľným do 
iného znakového systému, potom môžeme pokojne a s čistým sve-
domím konštatovať, že verše tohto básnika obohacujú a zrozmerňujú 
naše bytie schopnosťou zachytiť najjemnejšie signály večnosti, ktoré 
rozochvievajú naše vnútorné rezonančné plochy aj v zdanlivo všed-
ných, prozaických a nepoetických situáciách. 

Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD., 
tajomník Spolku slovenských spisovateľov 

odsúdeniahodné metódy „demokratov“

Nikto o tom nepochybuje, že Peter Šťastný 
bol skvelý hokejista svetovej úrovne, ktorý ro-
bil v kariére dobré meno Slovensku. Čo stvára 
ako politik, to je už prinajmenej problematic-
ké. Zrejme pohol rozumom a dal sa na dráhu, 
kde sa milióny sypú do vrecka naďalej. Najprv 
ho Dzurinda presvedčil, aký pekný šport je cyk-
listika a potom už s ním slávny hráč točil pe-
dále po Slovensku i po uliciach Bratislavy ako 
pekná bábika a živý pútač strany SDKÚ-DS. Ne-
bolo to pre neho márne, vybicykloval si mies-
to v poslaneckej lavici v Europarlamente, kde 
sa mu sypú peniaze ako keď korčuľoval v Qu-
ebeku. 
Svoju silu a politické postavenie opäť dokonale vy-
užíva. On, veličina, ktorú hokejové hnutie odmietlo 
akceptovať a zvoliť roku 2006 úplne jasne za pre-
zidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, sa 
nesmierne urazil a provokatívne odišiel už z roko-
vania. Ba zobrali mu aj funkciu generálneho mana-
žéra SZĽH, ktorá tiež dobre vynášala po finančnej 
i propagačnej stránke. Neúspech ho smrteľne na-
hneval a stále to nevie prežiť. Nevedel a nevie, kam 
nameriť nenávistnú zbraň, ako sa pomstiť, koho od-
streliť ako puk. Zamieril na Juraja Širokého, pred-
sedu SZĽH, lebo ten sedí na stoličke, z ktorej by 
chcel dirigovať s kapitánskou páskou ON. Nepo-
chodil však už pri prvých pokusoch.
Chviľu čakal a začal teraz páliť zo silnejších zbraní. 
Rozpútal aféru, pri ktorej ostáva rozum stáť. Opäť 
na príkaz Dzurindu a jeho strany ako dobrý pútač 
pozornosti? Zvolal tlačovku a oznamoval: „Napísal 
som list prezidentovi Medzinárodnej hokejovej fe-
derácie Renému Faselovi (IIHF). Poslal som ho aj 
prezidentovi Európskeho parlamentu Hans-Gert 
Põtteringovi, prezidentovi Medzinárodného olym-
pijského výboru Jacquesovi Roggemu, komisáro-
vi NHL Garymu Bettmanovi i predsedovi Hokejovej 
siene slávy v Toronte Billimu Hayovi,“ hrdo vyhlásil. 
V liste píše okrem iného, že žiada verejnú debatu 

k jeho problémom a dáva ultimáta: Ak sa doteraj-
ší predseda SZĽH Juraj Široký nevzdá všetkých po-
zícií v slovenskom hokeji, on vystúpi za Siene slávy 
slovenského hokeja, kde dostal miesto. Požiada o 
stiahnutie zástavy na štadióne Slovana s jeho me-
nom (už sa stalo). Pán Široký nesmie ostať spo-
luvlastníkom „jeho“ klubu Slovana, pretože podľa 
neho je prezident SZĽH „hrozbou pre demokraciu 
a integráciu športu na Slovensku.“ Musí to byť sku-
točne vražedný hnev toho Petra.
Neobvykle veľká a široká kampaň člena Eu-
rópskeho parlamentu. Takmer celý svet má rie-
šiť jeho urazenosť, komplexy, zlosť a neukoje-
né ambície. Neútočí na pomery v hokeji, lebo 
nie sú zlé, ale na osobu, ktorú znenávidel. Vy-
číta jej spoluprácu s ŠTB v rokoch socializmu a 
charakter. Vraj bol profesionálny špion lojálny 
komunistickej ideológii a pracoval na podrýva-
ní západných demokracií... Nemá toho v zásob-
níku veľa. J. Široký jeho argumenty odmieta a 
dokonca chce svoje meno očistiť súdnou ces-
tou. Nemieni odstúpiť zo svojej funkcie, veď je 
riadne zvolený kongresom, ktorý práve Šťast-
ného nechcel. Je isté, že P. Šťastný svojím ďal-
ším urazeneckým činom nezískal na populari-
te. J. Široký dokonca tvrdí, že Peter strieľa vždy 
vtedy „keď má jeho, teraz už materská strana, 
SDKÚ-DS problémy.“ Aj nám sa vidí, že sleduje-
me nežiaduce zneužívanie športu na politické 
ciele. Ak si Šťastný myslí, že jeho „boj“ nájde vo 
svete veľkú odozvu, zrejme sa mýli. Iba doma 
rozbúril kalné vody. Je to dosť úbohé, vynášať 
osobný problém za hranice vlasti a dúfať, že to 
pomôže jemu, jeho strane SDKÚ-DS, hokeju či 
slovenskému športu vôbec. Jeho strely sú iba 
jedovaté a sotva môžu vojnu vyhrať. Peter dáva 
ultimáta, na aké nemá právo. Zrejme sa chce 
trochu zviditeľníť, keď je teraz až v Bruseli a 
nemôže s Dzurindom ani bicyklovať.

FRANTIŠEK BRANIŠKA 

Človek by ani nepredpokla-
dal, že jednostranné vyhlá-
senie Kosova za samostatné, 
bude mať dozvuky až v Číne. 
Napriek tomu, že najvyššie 
svetové politické inštancie 
hlásajú, že Kosovo nemôže 
byť a nebude príkladom pre 
nijaké sporné územia na sve-
te. Sotva sa však dá zabrániť

VEĽKEJ LAVÍNE 
a chúťkam všelijakých re-
belantov. Už je to tu. V Číne 
budú v lete olympijské hry a 
Tibet, Východný Turkestan 
a Taiwan, čínske sporné re-
gióny, hodlajú zneužiť olym-
piádu, chcú sa zviditeľniť a 
upozorniť na seba a na svoje 
zámery svet. 
Niet o tom sporu, že hry v Pe-
kingu budú veľkolepé a pre Čínu 
budú azda aj udalosťou desaťro-
čia. Čína chce ukázať svoju vľúd-
nu tvár najmä západu a nič, čo 
by rušilo športový sviatok nepo-
trebuje. Preto bude prísna aj na 
skupiny rebelantov z Tibetu, Tur-
kestanu i Taiwanu. Tibetskí bud-
histi chcú protestovať proti vo-
jenskej okupácii a preto hodlajú 
často pochodovať ulicami miest. 
Tri milióny tamojších obyvate-
ľov nie sú spokojné s okupáci-
ou. Chceli by viac samostatnosti 
a odchod čínskych vojakov. Ich 
dalajláma však olympiádu schvá-
lil, podporuje jej myšlienky a ne-
žiada od Číny samostatnosť, ale 
iba väčšiu autonómiu. Zaujíma-
vosťou je, že Tibet chce pripraviť 

aj protestnú vlastnú olympiádu.
Väčšiu autonómiu by chceli aj 
nespokojní Turkestanci zo seve-
rozápadu Číny. Radikáli by chce-
li až vlastný štát. Žije tam osem 
miliónov moslimských sunnitov. 
Čínske úrady považujú ich časť 
za teroristov a tým aj za hrozbu 
kompaktnosti Číny. Dva z mož-
ných teroristických útokov vraj 
prekazili v ostatnom čase. Záš-
kodníci prileteli z Turkestanu lie-
tadlom a mali narušiť prípravy na 
olympijské hry. Teroristi sa vraj 
chystajú aj na väčší útok pro-
ti hrám.
Aj Tajwančania vystrkujú opäť 
rožky, hoci majú možnosť žiť 
západným životom. Tí bojujú 

ZA SAMOSTATNOSť
už dlho. Sú však súčasťou 
Číny, a ak by ju akokoľvek na-
rušili, na ostrov mieria čínske 
rakety. Požiadavky Taiwanu 
sú však nereálne už od roku 
1949. Aj Spojerné štáty totiž 
uznávajú, že ostrov, hoci po-
litikou Pekingu nežije, je sú-
časťou Číny. 
Každý si vie domyslieť, že aj 
v tomto prípade ide o zneuži-
tie športu na politické účely. 
A niet o tom sporu, že posil-
ňujúcou injekciou všetkých 
rebelov bolo uznanie Koso-
va. Veľa je na svete regiónov 
v ktorých by chceli radikáli 
Kosovo nasledovať. Azda ich 
v predsavzatiach svet zastaví, 
zatiaľ to aspoň rázne vyhlasu-
je. (gr) 

POLItICKé 
sentenCIe

MILAN KENDA

V ČOM BOLA cHyBA?
Predovšetkým v tom, že kla-
sikov marxizmu vystriedali pa-
ranoici marxizmu, ktorí fyzic-
ky likvidovali talentovaných 
praktikov marxizmu.
ČO NÁM ZOSTANE?
Zlodeji nám berú peňažen-
ky, exekútori staré škodovky, 
policajti vodičské preukazy, 
bankári úroky, politici ilúzie a 
intelektuáli legendy. Čo nám 
zostane?
MLADéMU  
VÝSKUMNÍKOVI
Nevyžobreš prísľub grantov 
od vedeckých ignorantov!
DIAgNóZA LITERÁRNEJ 
VEDy U NÁS
Malér Mikula!
NEMAĽUJTE ČERTA
Nemaľujte čerta na stenu! 
Fedor Gál by si to mohol vy-
svetliť tak, že chceme, aby sa 
k nám vrátil.
ČO AK VyUžIJE  
PRÍLEžITOSť?
Dejiny sa vraj opakujú. Len 
aby si Budaj nenatiahol zno-
va budajku, nevyšplhal sa na 
nedopatrením nerozobranú 
tribúnu a nezačal ohlupovať 
pubertiakov!
ZLÁ SPRÁVA
Dva najohrozenejšie druhy: 
ussurijský tiger a slovenský 
dôchodca
ČÍM SME OBOHATILI  
DEMOKRAcIU
Koncentráky na Sibíri sú vy-
nálezom stalinčíkov, koncen-
trák v hornom poschodí te-
levíznej budovy vynálezom 
tuzemských materákovcov.
POKROK
Pokrok sa predsa len pre-
sadzuje! Namiesto krvavých 
rímskych hier tu máme stu-
pídne hry televízne.
SENTENcIA NIELEN  
INDIÁNSKA
Akékoľvek maslo na hlave 
perfektne zakryje náčelnícka 
čelenka.
SMUTNé ZISTENIE
Nevieme sa predať, žiaľ, vie-
me sa zapredať.
POUČENÍ KAPITALIZMOM
V našom výskumnom ústave 
je iba jeden vedátor. Ostatní 
sú predátori.
OPRAVENé PRÍSLOVIE
Človeče, pomôž si sám, aj 
ombudsman ti pomôže!

Nežiaduce využívanie postavenia a športu na politické účely

Peter Šťastný opäť „hrá“

Hral Šťastný hokej 
na skale vysokej
Ako hlboko som klesol, aj tak by 
si mohol povedať sám pre seba 
Peter Šťastný, ktorý sa najnov-
šie pustil do kandidáta na riadi-
teľa STV Štefana Nižňanského. 
Peter Šťastný rozdáva údery ho-
kejkou jedna radosť na všetky 
strany. Ten sa vraj mal ako mana-
žér na hokejovom zväze obohatiť. 
Treba povedať, že Štefan Nižňan-
ský je na rozdiel od Petra Šťast-
ného bohatý duchom, ale to zrej-
me hokejistovi vo farbách SDKÚ 
nič nehovorí a nikdy ani nič neho-
vorilo. Bolo by načase zverejniť, 
ako sa obohacoval na úkor hoke-
jového zväzu Peter Šťastný a po-
tom by sme mali od jeho úbohých 
táranín vo farbách SDKÚ koneč-
ne pokoj. Nech sa hrá s hokejkou 
v europarlamente, kde ho už po-
maly tiež majú na háku. (jh)

Sporné regióny chcú zneužiť aj olympiádu

odozvy kosova sú až v Číne
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIOVARČI

Bol to taký čudný človek. Oči 
upreté na povalu, nad niečím 
rozmýšľal a do roboty sa ne-
púšťal. Bol majstrom na nič-
nerobenie. Ale zvykli sme si 
na neho. Vedeli sme, že pije – 
kvôli svojim zle vychovaným 
deťom. Odchádzal z práce 
kvôli problémom s manžel-
kou. Hádal sa so spolupra-
covníkmi – vraj ho nevede-
li pochopiť. Často prichádzal 
neskoro do práce – kvôli do-
pravným prostriedkom. Keď 
si kúpil auto, vynechával celé 
smeny – kvôli autoservisu. 
Keď zavolali manželku, aby 
doriešili ošemetný prípad jej 
manžela, najprv si všetko vy-
počula a potom sa rozplaka-
la. Ja to už nemôžem vydržať, 
život s ním je neznesiteľný 
– kvôli jeho alkoholu nema-
jú deti žiadnu výchovu, stále 
sa hádame on potom nejde 
do práce, a keď, tak neskoro. 
Rodičia nám kúpili zo svojich 
úspor auto – a to je ešte hor-
šie. Pribudol ďalší problém  

autoservis. No povedzte, je to 
život...?
Nie je to tak dávno, čo v istom 
podniku vytvorili novú šéfov-
skú funkciu. Muž ňou povere-
ný zasadol do kancelárie so 
starým rozheganým stolom 
a dvoma drevenými stolička-
mi. Potom si začal volať jed-
notlivých vedúcich. Pri rozho-
vore s nimi nikdy nezabudol 
zdôrazniť, že odteraz sa bude 
pracovať po novom, nový-
mi vedeckými metódami, že 
príštipkáreniu raz navždy od-
zvonili. Od každého z nich si 
vyžiadal návrhy, ako chcú ďa-
lej na svojom úseku pracovať. 
Potom sa nový šéf na dlhšie 
odmlčal. Znova sa ozval až na 
celodennej porade. Riaditeľ 
ho dal ostatným za vzor. Všet-
ci pritakávali, len na chodbe 
sa cez prestávky tíško šep-
kalo, že to, čo navrhol nový 
šéf, sa vlastne u nich už dáv-
no robí, že sa vlastne nič ne-
zmenilo. 
Tí objektívnejší však predsa 
priznali, že čosi áno. Kance-
lária nového šéfa žiarila no-
vučičkým nábytkom, kožen-
kovými kreslami a podnikový 
vodič vozil navyše jeho syna 
do škôlky...

NENÁVISť NAMIESTO VEcNEJ 
DISKUSIE?
Politický život prináša mnohé dob-
ré a prirodzené javy, ale aj také, 
ktoré by nám mali byť cudzie – na-
príklad nenávisť. Starý filozof Sino-
za nazval nenávisť pravým opakom 
lásky. Podľa neho vzniká z bludu, 
vychádzajúceho z domnienok. Ak 
niečo nenávidím, ochudobňujem 
sa o niečo, keď milujem, som bo-
hatší o to, čo miluje. Moliér nám 
sväto-sväte dokazuje, že nenávist-
níci zomierajú, ale nenávisť nie. A 
ešte sa pozrime na nenávisť z ve-
deckého hľadiska. Je to emoci-
onálny postoj jedinca k osobe či 
skupine osôb, k objektu či situá-
cii, charakteristický silne prežíva-
ným odporom, spojeným  tenden-
ciou škodiť.
Nuž, mnohé diskusie medzi našimi 
politikmi, ich neraz zlostné výpady, 
dávajú za pravdu starým mudrcom. 
Žiaľ, ale poškodzujú nás všetkých.

NEVKUS OKOLO NÁS
Neraz sa zamýšľame nad este-
tickou úrovňou nášho okolia, 
najmä mladých ľudí, a kladie-

me si otázku, kde sa to u nich 
vzalo? Uvažoval som nad tým a 
možno som našiel odpoveď. Do 
nášho bytu vedie chodba, kde 
sú všetky dlaždičky sivé a iba 
jedna-jediná je hnedá. Po čase 
som si na to zvykol – radšej ne-
vkus ako dieru. Podobne to bolo 
s výplňou skiel na balkónoch – 
mali všelijaké odtiene. Pomys-
lel som si, radšej nevkus ako má 
niečo spadnúť na okoloidúcich. 
Bavorák, ktorý majiteľ zaparko-
val pred kaviarňou, mal v okne 
zavesenú opičku na gumičke. 
Upútal ma tento nevkus. Maji-
teľ sa pochváli, že ju má z Ho-
landska. Idem ďalej a vidím na 
tričkách chlapcov pištoľníkov a 
pod nimi nápis „Milujem zabija-
kov“. Sused na môj prekvapený 
pohľad len ospravedlňujúco za-
hundral, kde sa to v tej mládeži 
berie, keď nemá ani kúska este-
tického cítenia, a odišiel po hne-
dej dlaždičke, popri nevkusných 
balkónoch i gýčovitej opičke na 
gumičke.. Ozaj, kde sa to v nás 
berie? Ani nestačím domyslieť, 
keď vidím zanedbaný vianočný 

pútač,  ktorým mi obchod ozna-
muje, že na Vianoce by sme mali 
mať všetci gule. Ale ani kultúrne 
inštitúcie nezaostávajú v tomto 
smere. Rádio Best víta portré-
tom príšerného muža ktorý pri-
pomína mafiána. Okolo neho 
každodenne jazdí električka, 
ktorá nabáda vyplaziť jazyk faj-
čeniu. Keď dopisujem tieto ria-
dy, Slovenský rozhlas vyhlasuje 
akúsi súťaž fotografií s vyplaze-
nými jazykmi a vraj sa chystajú 
najlepšie odmeniť...

OžÍVA ZAŠLÁ SLÁVA 
LITERÁRNEJ ŠTEFÁNKy
Bratislavská kaviareň Štefánka, v 
ktorej sa kedysi stretávala sloven-
ská literárna smotánka, presta-
la plniť túto úlohu, keď sa preda-
jom dostala do rúk neslovenského 
investora. Až prišiel 21. február 
2008. V ten deň tu prezentovali 
knihu Ivana Szabóa PRíBEHY PRI-
MáŠOV s ilustráciami Milana Sta-
na.
Už program na pozvánke dával tu-
šiť, že nepôjde len o debut knihy ale 
stretnutie bude spojené s kvalitným 

kultúrnym programom. Tak ako to 
vždy býva, keď Vydavateľstvo štú-
dium humoru a satiry v spoluprá-
ci so Spektum ART, s.r.o., niečo 
organizujú. Už sama kniha Príbe-
hy primášov je atraktívnou témou 
a zaujímavým bol aj kultúrny prog-
ram. Všetkým oživil zašlú slávu lite-
rárnej Štefánky doc. Mgr. Art. Juraj 
Sarvaš, spevom spestrila Darinka 
Laščiaková, vystúpil primáš Berky 
Mrenica i husľový virtuóz Rastislav 
Šípoš, prehovoril Slávo Kalný i au-
tor knihy leopoldovský rodák Ivan 
Szabó. Vynikajúca bola atmosfé-
ra: nekonfliktné stretnutia členov 
spisovateľskej organizácie i oboch 
novinárskych organizácií Únie slo-
venských novinárov a Syndikátu 
slovenských novinárov. Zabudlo sa 
na malicherné spory, ožívala niek-
dajšia atmosféra kaviarne Štefánky 
s literárnou diskusiou. Je potešiteľ-
né, že spoločnosť Spektrum ART s 
JUDr. Dušanom Kollárom usporia-
dala veľa folklórnych podujatí, na 
ktorých vystúpili primáši a iní inter-
preti ľudového umenia, čo sa aj na 
tomto stretnutí plne potvrdilo.

PhDr. MILAN PIOVARČI

GloSár Slovenského rozhľadu

Duchovno je dnes utláčané predovšetkým základným princípom spoloč-
nosti – redukciou človeka na inteligentné zviera, pre ktoré je charakte-
ristický živočíšny pud dominantných samcov odohnať alebo zabiť každé-
ho konkurenčného jedinca. Som však presvedčený, že človek nie je iba 
zviera a práve duchovná kultúra človeka je jediný účinný nástoj na po-
ľudštenie ľudskej šelmy. Možno na to raz prídu aj kompetentnejší ľudia 
a hádam vtedy už nebude neskoro. Iné faktory, ktoré utláčajú duchov-
no, prinášajú paradoxy civilizačného vývoja. Napríklad počítač a internet 
sú výbornými pomocníkmi duchovného rozvoja človeka, ale môžu mať a 
majú aj negatívne dôsledky. V záplave informácií a elektronickej komu-
nikácie nemáme čas na zložitejšie myšlienkové procesy, na sústredenie 
sa, na rozoznávanie dôležitosti. Nedávno som čítal, že práca pod ruši-
vým tlakom e-mailov a mobilných telefónov znižuje IQ o 10 bodov, pri-
čom – pre porovnanie - práca pod vplyvom ľahkej drogy znižuje IQ o 4 
body. Ľudia sa často usilujú vyriešiť vážny problém, ktorý je už vyrieše-
ný, ale nemôžu sa to dozvedieť - pre množstvo nepodstatných informá-
cií, ktoré ich neustále pohlcujú. Preto je dôležitá aj informačná hygiena. 
Vedieť si vypnúť mobil i počítač. Nereagovať na všetky e-maily a podob-
ne. Ľahšie sa to hovorí ako rozumne uskutočňuje.  PAVOL JANÍK

Denník SME sa snažil rozpútať začiatkom 
minulého týždňa kauzu okolo štátneho ta-
jomníka na ministerstve výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR Martina glváča, kto-
rý je zároveň krajským predsedom strany 
SMER-SD v Bratislave a členom Predsed-
níctva strany SMER-SD. V článkoch, ktoré 
nepredstavovali nič iné ako spleť rôznych 
personálnych prepojení a firiem, sa rovnako 
snažili očierniť dobré meno strany SMER-
SD a zapliesť ju do akejsi reštitúcie, ktorá 
sa mala realizovať v rokoch 2003-2004, 
kedy bol SMER-SD v opozícii a teda nemal 
absolútne žiadny vplyv na chod Slovenské-
ho pozemkového fondu (SPF), na čele kto-
rého stál nominant SMK a bol pod absolút-
nou kontrolou vlády Mikuláša Dzurindu. 

SMER-SD sa dištancuje od článkov v denníku 
SME a žiada verejné ospravedlnenie
Strana SMER – sociálna demokracia sa plne 
dištancuje od dnešných článkov, ktoré uverej-
nil denník SME pod názvami „Aj Smer má Veľ-
ký Slávkov“ a „Firma blízka Smeru zarobila na 
reštitúcii“. Spomínané titulky považujeme za 
hlboko zavádzajúce, klamlivé, hrubo skresľu-
júce realitu a poškodzujúce dobré meno stra-
ny SMER-SD. Strana SMER-SD by chcela dô-
razne vyzvať denník SME, aby jasne preukázal 
spojitosť medzi stranou SMER-SD a spomína-
nou reštitúciou, a nie hovoril iba o akýchsi po-
myselných a fiktívnych personálnych prepoje-
niach na stranu SMER-SD, lebo v opačnom 
prípade bude SMER-SD nútený riešiť spomína-

né články súdnou cestou za poškodenie dob-
rého mena.
SMER-SD chce v tejto súvislosti zdôrazniť 
niekoľko dôležitých faktov:
1. Akékoľvek podnikateľské alebo iné aktivi-
ty ktoréhokoľvek člena strany SMER-SD sú 
jeho súkromnou záležitosťou a nie je v žiad-
nom prípade možné ich spájať priamo so stra-
nou SMER-SD.
2. Je dostatočne známe, že v prípadoch, kedy 
sa jasne preukázalo pochybenie zo stany neja-
kého člena strany SMER-SD, bola nekompro-
misne vyvodená politická a personálna zodpo-
vednosť.
3. SMER-SD bol v období, o ktorom píše den-
ník SME, v opozícii a teda nemal absolútne 
žiadne možnosti ovplyvňovať reštitúcie a nemal 
žiadny vplyv na chod SPF v uvedených rokoch. 
Ak sa teda vyskytli nejaké pochybenia a ne-
kalé reštitúcie alebo prevody pozemkov, je za 
to plne zodpovedné predchádzajúce vedenie 
SPF na čele s nominantom SMK a teda pred-
chádzajúca vláda na čele s Mikulášom Dzurin-
dom.
V závere by sme preto chceli vyzvať denník 
SME, aby sa strane SMER-SD verejne ospra-
vedlnil za takúto škandalizáciu a poškodenie 
dobrého mena. Zároveň musíme s poľutovaním 
konštatovať, že denník SME je vo svojej nená-
visti voči strane SMER-SD a vláde SR, ochot-
ný urobiť a napísať čokoľvek, len aby poškodil 
dobré meno strany SMER-SD alebo vlády SR. 

KATARÍNA KLIžANOVÁ RÝSOVÁ, 
hovorca strany SMER–SD

VyHLÁSENIE ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA 
MVARR SR MARTINA gLVÁČA K INFOR-
MÁcIÁM DENNÍKA SME 

Je absurdné útočiť na predsedu vlády 
SR Roberta Fica a stranu SMER – so-
ciálna demokracia v súvislosti s údaj-
nou kauzou na Slovenskom pozemko-
vom fonde (SPF), o ktorej informoval 
denník SME a v ktorej mal údajne fi-
gurovať štátny tajomník ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
(MVaRR SR) Martin Glváč, nakoľko ide 
o obdobie rokov 2003 až 2004, teda 
obdobie druhej Dzurindovej vlády, kedy 
bol SMER-SD v opozícii a Martin Glváč 
nebol ústavným činiteľom. Aj napriek 
tomu prehlasujem, že v prípade, ak mi 
médiá dokážu osobnú účasť a zodpo-
vednosť za rozhodnutia Dzurindovho 
SPF, prípadne nadobudnutie vlastníc-
tva predmetných pozemkov, som prip-
ravený okamžite vzdať sa funkcie štát-
neho tajomníka MVaRR SR, aj napriek 
tomu, že som na tento post bol meno-
vaný v roku 2006. Celú angažovanosť 
denníka SME a výkon, ktorý predvie-
dol, považujem za koordinovanú akciu 
zo strany SDKÚ a denníka SME za úče-
lom prekrytia vnútorných problémov s 
demokraciou v SDKÚ.

JUDr. MARTIN gLVÁČ, 
štátny tajomník MVaRR SR

Usilujú sa očierniť SMER-SD

Pípípí a pépépé
Za návrhom Mikuláša Dzurindu predsedovi vlády, aby opozícia 
mala svojich zástupcov v komisiách rozhodujúcich o výstavbe 
diaľnic cítiť plyn. Sám predseda SDKÚ priznal, že ak sa hovorí 
o privatizácii SPP, tak by sa malo aj o výstavbe diaľnic, lebo do 
nich pôjde tri krát viac peňazí. Robert Fico odpovedal Dzurindo-
vi ponukou, aby boli zriadené v parlamente vyšetrovacie výbory, 
v ktorých by mala opozícia svojich zástupcov, čo však predse-
da SDKÚ príkro odmietol. Jednoducho chce účasť SDKÚ v ko-
misiách vyberajúcich dodávateľov diaľnic.
Dzurinda zjavne chce kritiku za zbabranú privatizáciu v SPP a v ďalších 
strategických podnikoch, ktorých výpredaj riadil v čase, keď bol pre-
miérom, prekryť niečím iným. Argumentuje slovami, že v parlamente 
sa majú prijímať zákony a nie „vyšetrovať“. Ak si to naozaj predseda 
SDKÚ myslí, mal by teda presadzovať v parlamente kontrolu vlády pri 
výbere dodávateľov na diaľnice zákonnou cestou. Nie akýmsi pridru-
žením svojich politických nominantov do komisií, ktoré budú rozhodo-
vať o diaľničnom programe.
Navyše zrejme predseda SDKÚ žartoval, keď hovoril, že po roku 
1998 on ako premiér presadil kontinuitu vo výstavbe diaľnic. 
Realita bola predsa úplne iná. Práve za Dzurindovej vlády doš-
lo k zastaveniu výstavby diaľnic, keď sa naraz ocitlo na dlažbe 
podľa odhadov z tých čias takmer 30 tisíc ľudí. Ak berieme do 
úvahy multiplikačný efekt, že jedno miesto v stavebníctve viaže 
na seba až päť iných pracovných miest v inom odvetví národné-
ho hospodárstva, tak chápeme prepad zamestnanosti, aký vte-
dy od roku 1998 nastal na Slovensku.
Žiadosť Dzurindu, aby SDKÚ mala členov v komisiách na diaľniciach 
je čudný, veď to isté môže žiadať zvyšok opozície. Ak by tam mal byť 
Dzurindov zástupca, tak potom hádam aj zástupca od KDH, či SMK? 
Prípadne aj zástupcovia z každej koaličnej strany a politika sa tak sta-
ne komisiou na vyberanie vhodných dodávateľov verejných projekto? 
Projekty verejno – súkromného partnerstva číta predseda SDKÚ s 
anglickou výslovnosťou „pípípí“, hoci po slovensky by sa skratka PPP 
mala čítať „pépépé“. Tento fakt o ničom síce nesvedčí, ale vyvoláva 
úsmevy. Akoby pred sviatkami jari pípali práve vyliahnuté kuriatka. Te-
raz sa liahnu opozičné požiadavky, o ktorých by sa malo v demokracii 
hovoriť v parlamente. Mali by sa dostať do praxe zákonnou cestou a 
nie politickým rozhodnutím ako si to predstavuje Dzurinda, keďže roz-
hodnutie chce od premiéra.  STANISLAV HÁBER

Novinárom neveria
Je to skutočne zaujímavé. Čím viac máme tzv. mienkotvorných novi-
nárov, tým je ich dôveryhodnosť v očiach verejnosti menšia. Aby sme 
však boli objektívni – nie je to iba slovenský problém.
Jedna známa medzinárodná agentúra pre výskum verejnej mienky 
uskutočnila prieskum v 23 krajinách sveta. Otázka znela: Dôveruje-
te tomu, čo čítate v novinách, počúvate v rozhlase a vidíte na televíz-
nej obrazovke? Vo všetkých prípadoch išlo o domácu tlač, televíziu a 
vlastný národný rozhlas. Výsledky boli skutočne šokujúce a našu no-
vinársku obec môže tešiť iba skutočnosť, že na základe tohto pries-
kumu novinári nemajú dobrú povesť ani v západných krajinách. Vo 
Švajčiarsku, napríklad, novinárom dôveruje iba 35 ľudí zo sto, v Ra-
kúsku 17 a v Nemecku dokonca iba 10 percent! Prieskum ale prinie-
sol zaujímavý poznatok: v takmer všetkých sledovaných krajinách ob-
čania viac dôverujú politikom, než novinárom! Najväčšia nedôvera 
voči novinárom panuje v Bulharsku - 92 percentná nedôvera, o jedno 
percento lepšie sú na tom v Českej republike. Češi svojím tradičným 
humorom dokážu si všetko vysvetliť. Tak napríklad pred rokom pod-
predseda vlády, minister životného prostredia a predseda parlament-
nej Strany zelených Martin Bursík (to všetko v jednej osobe) podľa 
českých médií ešte v minulom roku počas návštevy Pakistanu zahy-
nul pod lavínou. Niekde inde by si M. Bursík mohol sťažovať, že ta-
káto správa v jeho rodine a medzi priateľmi i známymi mohla vyvolať 
veľký zármutok a šok, ale napriek svojmu hnevu nepodnikol nič. Asi 
si uvedomil, že určite jeho príbuzní nepatria medzi tých, ktorí veria no-
vinárom. Tak túto informáciu prežili bez úhony.
Aká je však situácia u nás na Slovensku? Novinárom dôveruje iba 
každý štvrtý občan a približne toľko aj politikom. Aspoň v niečom sú 
si takmer úplne rovní...  (mez)

utláčAjú duchoVno

So schválením Lisabonskej 
zmluvy najnovšie začali váhať 
aj Poliaci. Nie je im po chuti, 
lebo sa cítia veľkým národom 
a zdá sa im, že sú troška dis-
kriminovaní v EÚ. Ak neprej-
de Lisabonská zmluva v re-
ferende v Írsku, jednoducho 
nebude platiť. Slovenské opo-
zičné váhanie teda má svo-
je korene a výhonky. Je jas-
né, že Lisabonská zmluva nie 
je po chuti Američanom, kto-
rý majú ekonomickú krízu, pri-
čom dolár padá a euro stúpa 
a mocenský vplyv USA klesá 
úmerne doláru. Ruský rubeľ 

sa začína vzmáhať, rovnako 
ako čínska mena. Američania 
by tak chceli premeniť NATO 
na suplujúce OSN v Európe, 
samozrejme silové. 
Európski politici sa pritom za-
oberajú prkotinami, namiesto 
toho, aby sa zasadili za svoj-
právnu a stabilnú Európu. Na-
ozaj bude zaujímavé, ako sa 
bude slovenská opozícia sprá-
vať pri schvaľovaní Lisabon-
skej zmluvy, to, že má problé-
my je jedna vec, ale záväzky 
voči sféram vplyvu je zasa iná. 
A záväzky treba plniť.

DUŠAN KONČEK

kosovské plamene už horia
Politika EÚ voči Srbsku už má nielen svojich mŕtvych, ale plamene v 
Mitrovici už začínajú naberať na intenzite. Tibet je zasa voľným pokra-
čovaním nebezpečnej hry, ktorú začalo EÚ spolu s USA v Kosove. To 
isté možno čakať aj v ďalších podobných regiónoch, či je to už Ab-
cházia, alebo dokonca aj Tajwan. Bezbranní Srbi v Mitrovici dokonca 
dokázali poraziť aj francúzsku légiu, ktorá sa musela stiahnuť. Srbská 
zlosť bude do volieb 11. mája tohto roka naberať na intenzite a s tým 
treba jednoducho počítať. Srbi najnovšie žiadajú, aby si Rusko vytvo-
rilo svoju základňu v Srbsku, tak ako majú USA svoj Bondsteel v Ko-
sove. Organizácia Spojených národov by si mala plniť svoju funkciu a 
NATO by sa do toho jednoducho miešať nemalo.

NaŠiEl Sa PaRtNER?
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„cítime sa asi tak ako v tridsiatych ro-
koch minulého storočia za Českoslo-
venskej republiky“ - začal svoje vystú-
penie profesor Kučera, a pokračoval: 
Vtedy bola posledná veľká diskusia 
o existencii slovenského národa, tej 
predchádzala diskusia v roku 1914, 
pred prvou svetovou vojnou len tam 
Slovensko nemalo partnera do disku-
sie. V tej diskusii bola zastúpená len 
maďarská veda, ňou reprezentované 
názory rezonovali počas celého ob-
dobia i počas Hortyovského Maďar-
ska. Tvrdili, že Slováci nie sú potom-
kovia starých Veľkomoravanov, lebo 
tí vyhynuli, Slováci to sú len zmieša-
nina Valachov, Čechov a Rusínov od 
14. – 15. storočia, a preto Slováci ne-
majú svoju historickú vlasť a sú len 
prišelcami a nájomníkmi v tejto kra-
jine.
To je zhruba téza, ktorá sa opakuje do-
dnes. To vidíte aj na futbalových štadió-
noch keď roztiahnu transparenty: „Slová-
ci nemáte vlasť, ste nám otroci a budete 
nám slúžiť aj naďalej“, konkretizuje situ-
áciu profesor Kučera a pokračuje: Zo-
stalo to niekde zakorenené, neviem pre-
čo. Toto sa opakovalo, už vtedy, keď sa 
Slováci začali politicky uvedomovať, keď 
spolu s Rumunmi uzavreli spoločenstvo v 
starom Uhorsku, aby riešili svoje politic-
ké a národné otázky. 

ŠOKUJÚcE SČÍTANIE 
OByVATEĽSTVA
Do roku 1728 nikto nevedel kto v Uhor-
sku žije, nebolo sčítanie obyvateľstva. 
Prvé sčítania začali v 20 – 30-tych ro-
koch 18. storočia a nastal šok. Zistilo 
sa, že v Uhorsku žije necelá tretina, 26,8 
percent Maďarov. Ostatné obyvateľstvo 
tvorí ďalších šesť národnosti – Slováci, 
Rusíni, Slovinci, Chorváti, Srbi, Rumuni 
a Nemci. Tento šok potom riešila maďar-
ská politika brutálnou maďarizáciou, kto-
rá nastúpila koncom 18. a začiatkom 19. 
storočia. „Dokážeme dnes presne identi-
fikovať, prečo nastúpil taký pohon na Slo-
vákov. Bol to strach zo slovanského ob-
kľúčenia Uhorska,“ upresňuje historik.
V tridsiatych rokoch minulého storočia, 
sa znova otvorila otázka etnogenézy Slo-
vákov, celkom zákonite, pretože prišla na 
naše univerzity dobre vystrojená, vedec-
ky podkutá garnitúra českých profeso-
rov. Vďaka im za to, že pozdvihli sloven-
skú vedu na profesionálnu úroveň, ale 
dostali aj politickú úlohu, ktorá sa od pri-
jatia Ústavy československej republiky v 
1920 kreovala v českom prostredí. V Ús-
tave sa prijalo, že je iba československý 
(rozumej český) národ. Bola to vlastne 
časovaná mína, na ktorej sa nakoniec aj 
rozsypala Československá republika.

ČESKOSLOVENSKÝ NÁROD
Páni profesori dostali politickú úlohu 
presadzovať ideu jednotného česko-
slovenského národa. „Nezazlievam 
to, lebo viete ako Československo 
vznikalo. Za chrbtom malo takmer 4 
milióny Nemcov. Ak by sa do republi-
ky nekooptovalo Slovensko a Podkar-
patská Rus, nikto z Dohodových veľ-
mocí by nebol súhlasil s národným 
štátom. Bol by to veľmi chabý národ-
ný štát, v ktorom by neslovanský ele-
ment tvoril skoro polovicu,“ hovorí 
profesor Kučera. V tomto ohľade bolo 
geniálne videnie Štefánikovo, Masa-
rykovo a v tom čase aj parížske vide-
nie Benešovo. 
Profesori, najmä Albert Pražák, Vác-
lav Chaloupecký a iní začali šíriť svoju 
teóriu. Chaloupeckého kniha Staré Slo-
vensko vynikajúco zmapovala situáciu 
najstarších dejín Slovenska, ale vyšlo mu 
to veľmi zvláštne so Slovákmi. Osopil sa 
veľmi oprávnene proti maďarskej vede 
– tvrdil, že západní Slováci až po rieku 
Hron sú potomkovia Veľkomoravských 
predkov, ale je to národ československý, 
čiže český. Strední Slováci nie. Na stred-

nom Slovensku, podľa Chaloupeckého, 
boli len hlboké lesy, v ktorých žila iba di-
voká zver. O východných Slovákoch ho-
vorí, že sú potomkovia Bulharov a že ne-
majú nič spoločné so Slovákmi. Takáto 
bola etnogenéza Slovákov, publikovaná v 
tridsiatych rokoch. 
Do toho prišiel zápas o jazyk. Profesor 
Vážny vstúpil do normotvorného procesu 
slovenského jazyka. Vtedy nastala nová 
situácia v tom, že už bola vonku prvá gar-
nitúra slovenskej inteligencie, odchovaná 
síce českými profesormi, ale ktorá si uve-
domovala svoj etnický slovenský pôvod a 
pustila sa do zápasu. S Chaloupeckým 
začal polemizovať Daniel Rapant, (jedi-
ný slovenský vedec-historik, ktorý dostal 
profesúru ešte za prvej republiky). Ďalej 
Húščava a Varsík (neskorší profesori), 
ktorí boli v seminári V. Chaloupeckého. 
Medzitým Elemér Máyus, ktorý má slo-
venský pôvod naznačil, že museli byť ne-
jaký Slováci aj v Turci, lebo už tam naš-
li Blatnický meč, o ktorom sa vedelo, že 
je z 8. storočia. (Je uložený v budapeš-
tianskom múzeu). Aj niektorí Maďari cítili, 
že téza Chaloupeckého neobstojí, že na 
strednom Slovensku muselo byť staršie 
osídlenie. A rozpútala sa diskusia o etno-
genéze a osídlení. 
„Keď toto teraz spomínam, mám dojem, 
v súvislosti so súčastnými útokmi v mé-
diách, že dejiny sa zastavili a že my sme 
znova v tridsiatych rokoch minulého sto-
ročia“ prízvukuje profesor Kučera.

POLITIcKÝ RASIZMUS
Reakcia na premiérove výroky o starých 
Slovákoch bola vedená „dokonca s dáv-
kou politickej nenávisti, až povedal by 
som, politického rasizmu. Lebo to už nie 
je bežný politický zápas. Médiá si pod 
svoju zástavu zhromaždili druhotried-
nych historikov, ktorým začal veliť komi-
sár slovenskej historiografie Dušan 
Kováč. Až sa napálili slovenskí historici. 
Tridsaťšesť vážnych vedcov, uznávaných 
doma i v zahraničí, vydalo manifest, ktorý 
im dlho nechcel nikto publikovať. Muse-
li pozdvihnúť svoj hlas proti tejto cháske. 
Páni, zastavte sa veď to je nehoráz-
nosť! Publikovali sme mapy a ukázali, 
že nikto vo svete dnes už nepochybuje, 
že Slováci jestvujú už od 6. storočia na 
mape strednej Európy. Pochybuje jedi-
ne nejaká politická garnitúra, ktorá žije 
na Slovensku a ktorá v jednej chvíli uro-
bí brutálny útok. Keby išlo len o noviná-
rov mohlo by sa hovoriť o ich nedovzde-
lanosti, ale začalo sa to šíriť v masových 
nákladoch a urobilo to prievan v hlavách 
národa. Ukázalo sa, že otázka etnoge-
nézy je citlivý problém, že tento ná-
rod nemá ujasnené základné otázky 
svojej existencie. Máme už 15 rokov 
vlastný štát. Rozmýšľal som či zača-
li tieto útoky tí, ktorí tento štát nech-
cú? Viete čo je na tom šokujúce? Tá 
zasnívaná masarykovská republika, 
ktorú tak strašne vyznávajú niektorí, 
ktorí nechceli samostatné Slovensko, 
trvala iba o päť rokov dlhšie ako dnes 
trvá Slovenská republika. Mnohí, kto-
rí sme stáli pri zrode Slovenskej re-
publiky, a ja sa k tomu hlásim, bol 
som pri tom, sme boli svedkami, ako 
po federálnom parlamente vykrikova-
li niektorí slovenskí poslanci (dnes aj 
adept na prezidenta) – to je zrada, to 
je Mníchov, budeme vás vešať. Takto 
reagovali na osamostatnenie Sloven-
ska niektorí federálni poslanci,“ pove-
dal doslovne profesor Kučera.

ETNOgENéZA NÁRODA
Mnohé tieto otázky sa vynárajú preto, že 
jedna časť slovenskej inteligencie nevie 
kde stojí. Teoretici spoločenského vývo-
ja a národa zaspali hoci Európa ďalej po-
kračuje v diskusiách. 
Etnogenéza národov nie je porovna-
teľná ako vajce k vajcu. Keď skúma-
te etnogenézu národa, zistíte, že nie 
sú paralely. Etnogenéza Slovákov vô-

bec nemá paralelu v Európe. Mož-
no trochu Írov. Aby sa niekde zrodil 
národ, ktorý len krátke obdobie mal 
svoje počiatky štátnosti a potom pre-
žije tisíc rokov bez politickej autonó-
mie, bez teritoriálnej autonómie, bez 
kultúrnej autonómie to je jedinečné. 

A tento nesvojprávny národ sa kon-
štituuje v plnoprávny európsky národ 
a dnes má svoju zástavu v spoločen-
stve európskych národov. A predstav-
te, si naši susedia Moravania už v 12. 
storočí dostali markgrófstvo, mali 
svoj snem aj mince a neudržali si ná-
rod. Ani pokus o trojfederáciu, kedy 
sa jeden a pol milióna prihlásilo k Mo-
ravskému národu nevyšiel, nedoká-
zali sa konštituovať národne. Alebo 
poďme k Bavorom. Tí ešte v 16. sto-
ročí mali svoj štát, dnes sú ako spol-
ková republika súčasťou Nemecka.
Vieme ukázať dva typy národov. Jedny 
vznikali na báze starých politických cel-
kov, štátov – Francúzi, Angličania. A po-
tom sú národy, ktoré vznikali v mnoho-
národnostných zoskupeniach za veľmi 
zvláštnych okolností.
Ale Slováci sú tu. Prognózy, že vznikne 
jeden socialistický národ ako hovoril súd-
ruh Stalin, sa nekonajú. Ani transformácia 
tejto myšlienky, že vzniká jeden európsky 
národ, sa nekoná. Nemci chcú byť Ne-
mcami, Francúzi Francúzmi, atď. Bude-
me mať jednu menu, ale budeme spolo-
čenstvom národov, budeme sa odlišovať 
jazykom, kultúrou. Preto aj tí proroci, kto-
rí spochybňovali etnogenézu nášho ná-
roda zistili, že je to tak. Spájala ich taká 
Havlovská nádej. Havel hovorieval: „To 
nič, že sme sa rozdelili, až Slováci zmúd-
rejú, oni sa vrátia.“ Ale v tomto zmysle 
vlastne veľmi nemúdrieme.
„chcem povedať, že keď riešime 
otázky etnogenézy svojho národa, 
svojho jazyka, svojho ja, nie sme ne-
jakí smiešni nacionalisti, ktorí tvoria 
vybočenie z európskych dejín. Vôbec 
nie. Stojíme pevne v Európe na týchto 
základoch teoreticky, historicky, mo-
censky. Sme spolutvorcami Európy, 
patríme do nej a tak sa aj správajme 
a skúmajme svoje vlastné veci“, zdô-
raznil profesor Kučera.

VZNIK NÁRODA A ŠTÁTU
Sú národy bez štátov a sú štáty bez ná-
rodov. Napríklad Rakúšania: mali štát a 
nemali národ, a ani veľmi nemajú. Nemci 

ich neberú ako národ. My patríme k tomu 
typu národov, ktoré si udržali svoju pod-
statu bez štátu. Takýchto národov je via-
cero.
K tomu, aby národ bez štátu vznikol, 
je potrebné územie a ľud, ktorý na 
ňom žije.

V etnogenéze Slovanov sa všeobec-
ne prijal názor, že nepatríme k ľudu 
Lužických popolnicových polí, nežili 
sme pri dolnom Dunaji a odtiaľ sme 
sa rozišli, ako hovorili niektoré teórie. 
Ukazuje sa, že pravlasť Slovanov je 
medzi riekami Odra a Dneper. Sme 
národ, ktorý nežil pri mori, sme národ 
dedinčanov, naši predkovia žili v mo-
čiaroch. 
Prvý raz použil slovo Slovania byzant-
ský historik, Prokopios, ktorý bol v 
službách vojvodcu Belizara (6.storo-
čie) – hovoril: „sú tam na severe rôz-
ne kmene majú rôzne pomenovania a 
spoločne sa nazývajú slovieni a anti.“ 
To boli tie dva názvy, ktoré prvý krát 
vyslovil tento Byzantínec. Jeden z 
nich sme si ponechali.
Prišli sme od severu cez Karpatské 
priesmyky, ale jedna skupina našich 
predkov obišla Karpaty, a niekde na 
území dnešného Rumunska sa rozde-
lila a jedna časť išla smerom do gréc-
ka. Najnovšie archeologické výsku-
my ich našli až pod Akropolou. Druhá 
časť išla proti prúdu Dunaja a osídlila 
stredné Slovensko. To sú strední Slo-
váci, to je naša spisovná slovenčina. 
Keď sa robila analýza východného a 
západného dialektu, ukázalo sa, že 
majú spoločný základ. 
Osídlenie máme archeologicky dolo-
žené od 6. - 12. storočia (okolo 1200 
osád.) Vieme, že dnešnú hranicu Sloven-
ska, ktorá bola vytypovaná v 1918 sme 
hlboko prekračovali - na východe až po 
Miškovec. Vieme to doložiť podľa náz-
vov. Čo sme tu našli od starých civilizácií 
sme prebrali – Dunaj, Tatra, Matra, Fatra 
(znie tak trochu na Keltské jazyky). A pri-
dali sme vlastné názvy (najmä na riekach 
to vidieť), máme Bystricu, Bebravu, kde 
žili bobry, máme Myjavu, ktorá podmýva-
la brehy, máme Topľu, ktorá zriedkakedy 
zamŕzala atď. Z týchto názvov z onomas-
tiky vieme, že slovanské osídlenie siaha-
lo až niekde po Miškovec a ponad Bu-
dapešť (sú to dva slovanské názvy, Pešť 
je pec v južných nárečiach, Buda je bu-
dín) a potom dole Vesprém (slovanský 
vesprím), Čongrád (je čierny hrad), Szé-

kesfehervár (stoličný biely hrad) atď.
Boli sme roľníci, a roľník sa nesťahu-
je. Ten musí mať vážne dôvody, buď 
ho vyženú, alebo ho prinútia klimatic-
ké zmeny. My sme zostali v jednom 
priestore kde sme sa nemuseli náz-
vom odlišovať od susedov a tak sme 
si ponechali svoj teritoriálny názov 
Slovieni. Ponechali si ho okrem nás 
aj Slovinci, ktorý sa tiež nemuseli vy-
čleňovať z inej skupiny.
Toto osídlenie vieme už doložiť ve-
decky, aj chronologicky vieme aj pí-
somne doložiť, že sme tu boli v roku 
512. Je to tá doba, keď tu boli ešte 
zvyšky gepidov, Herulov, a na západ-
nom Slovensku Longobardov. 
Slovenská historiografia začala čí-
tať historické pramene, ktoré už pred 
nami čítal všelikto, ale nie našimi oča-
mi. Keď čítame staré dokumenty, naj-
mä byzantské a iné slovenskými oča-
mi nájdeme sa tam. Iní nás nenašli, 
lebo nás nehľadali. 
„V novinách sa majú predostrieť národu 
výsledky vedeckej diskusie a nie pochyb-
né názory. Je to úbohosť slovenskej his-
torickej vedy. Je to tragédia Historic-
kého ústavu SAV, ktorý za 15 rokov 
nevyprodukoval novú syntézu sloven-
ských dejín. Pár opisovačov a prepi-
sovačov čosi vydali, ale keby chytil nie-
kto červenú ceruzku a podčiarkol všetko 
čo opísali od iných, bolo by to červené 
more. Sú to kompiláty. Treba priniesť 
argumenty. A tie v tej diskusii, ktorá ne-
dávno odznela neboli. Nikto nepriniesol 
najmenší doklad pre svoje tvrdenia. Je to 
mudrovanie vhodné ani nie pod viechu“ 
pripomenul profesor Kučera.

NÁRODNé 
SEBAUVEDOMENIE
k národu patrí. Proces sebauvedomo-
vania začne nastupovať keď sa začne 
diferencovať – my a oni. Tento proces 
existuje na najnižšej úrovni sebauve-
domenia pri prvých veľkých vojnách 
o územie o korisť o všetko. Nastupu-
je aj vtedy, keď sa spoločnosť začína 
politicky organizovať do útvaru, ktorý 
zvykneme vo vede nazývať štát. Štát, 
jeho základy, jeho podoba v najrôz-
nejších formách je ten fenomén, kto-
rý rozhoduje o procese sebauvedo-
menia.
My sme štát začali budovať veľmi sko-
ro. Keď som v československom his-
torickom časopise publikoval tézu, že 
Samova ríša mala centrum v priesto-
re bratislavskej brány skoro som išiel 
z Prahy domov peši. Čo ma k tomu 
tvrdeniu viedlo? 
Archeológovia v priestore bratislav-
skej brány odkryli vyše štyri a pol ti-
síca hrobov z tej doby. Kde môže byť 
taká veľká koncentrácia? Preto som 
napísal, že Samovu ríšu by som hľa-
dal v priestore bratislavskej brány, že 
to musí byť na starej rímskej dunaj-
skej ceste.
Na tomto území vznikajú prvé dejiny 
politickej organizovanosti a štátnosti. 
Nie je náhoda, že na tomto území, na 
nitriansku a moravsku, vznikol Veľko-
moravský štát, 
„Sme národom, ktorý vznikol v tomto 
priestore. To nie je bájoslovie, to nie 
je romantizmus – to je vážny výsledok 
vedy, nie len našej, ale stredoeuróp-
skej a Európskej. Stáli sme pri kore-
ňoch európskej civilizácie, pochopi-
li sme medzi prvými, že kresťanstvo 
tvorilo civilizačnú lavičku, fenomén, 
ktorým sa štáty etablovali v Európe. 
To sú tie historické, pevné základy 
nášho národného detstva, ktoré spô-
sobili, že sme pretrvali aj zlé doby, a 
že sme dnes tu,“ uzavrel svoje vystú-
penie renomovaný slovenský histo-
rik, profesor Matúš Kučera.

Spracoval 
JOZEF ŠUcHA

Matúš Kučera na besede v Únii slovenských novinárov v Bratislave

Páni, zastavte sa, veď to je nehoráznosť!
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Zdá sa nám, že o Fínsku toho vieme dnes viac, 
ako dosť. Aspoň si to mnohí z nás myslia, i keď 
opak je skôr pravdou. Tak napríklad, kto si dnes 
pamätá, žev 80-tych rokoch minulého storočia 
Fínsko bolo jedinou kapitalistickou krajinou, kto-
rá mala s ČSSR uzavretú dohodu o vzájomnom 
turistickom bezvízovom styku? Takmer nikto. Na-
koniec, šancu cestovať do Fínska využilo vtedy 
iba zopár Slovákov. Veľa možností na cestovanie 
ajtak nemali. Čakala ich predovšetkým zložitá a 
namáhavá cesta autom cez Sovietsky zväz.
Nás a Fínov však spája oveľa viac, než spomína-
né víza. Napríklad v minulosti podobne ako my aj 
Fíni trpeli celé storočia pod

NÁRODNÝM A SOcIÁLNyM ÚTLAKOM
iných. V ich prípade to boli Švédi a Rusi. V súčas-
nosti Švédov žije v krajine maximálne 10% (podľa 
iných údajov iba 6%), ale švédština je uzákonená 
ako druhý oficiálny jazyk v štáte. Táto veľkory-
sosť je však iba jedna strana mince. Tou druhou 
je však bezpodmienečne ovládanie fínštiny kaž-
dým, kto žije a pracuje v tejto krajine, ktorá z poh-
ľadu korupcie patrí medzi najčistejšie na svete. 
Ak Fín v úradnom styku osloví Švéda, ten je po-
vinný s ním komunikovať vo fínštine! Znalosť toh-

to jazyka musia – aspoň na určitom dostatočnom 
stupni – preukázať všetci cudzinci, ktorí chcú vo 
Fínsku získať trvalý pobyt.
Zaujímavé je, že takmer všetci funkcionári SMK vedia 
o tom, že švédština je druhý oficiálny jazyk vo Fínsku. 
Nikto z nich však už nevie (alebo nechce vedieť) záro-
veň aj to, že každý občan krajiny švédskeho pôvodu 
musí ovládať aj fínštinu, ktorá patrí medzi veľmi ťažké 
jazyky. Aj to bol asi jeden z dôvodov, že naši Rómovia 
sa z Fínska v podstate všetci vrátili domov. Koncom 
90-tych rokov minulého storočia to však bola pre nich 
zem zasľúbená. Mnohí, teda tí, ktorí sa rozhodli emig-
rovať na sever Európy, tu na čas našli skutočne pohos-
tinný štát s pre nich výhodnými sociálnymi zákonmi a 
veľmi ústretovou azylovou politikou. Na druhej strane 
našich Rómov od Fínska odradila dlhá, studená zima, 
pripolárne noci, málo slnka a zároveň aj neznalosť ja-
zyka. Nemožno však nespomenúť aj skutočnosť, že 
Fíni si uvedomili, ako „tým politickým emigrantom“ zo 
Slovenska naleteli a po čase ich záujem pomáhať slo-
venským Rómom ako „utlačovanému a rasisticky pre-
nasledovanému etniku“ úplne pohasol...
Veľa Fínov hovorí aj po rusky a pritom medzi týmito ja-
zykmi je obrovská priepasť. Fíni vďaka čiastočnej izo-
lácii zostali najčistejším ugrofínskym národom v Euró-
pe, ale s Maďarmi ich spájajú iba pradávne spoločné 
korene. Nič viac. Jazyky, spôsob života, stravova-
nia, ľudové zvyky sú priveľmi odlišné. ťažko preto 
pochopiť, prečo sa Maďari pomerne často odvo-
lávajú na svojich fínskych „bratov a ďaľších prí-
buzných.“ Severania si na tieto korene vôbec ne-
potrpia.
Na bývalých okupantov, kolonizátorov a vojenských 
agresorov, ktorými boli vždy Rusi, sa vôbec nehneva-
jú. Berú to ako – čo bolo, to bolo, späť sa to vrátiť 
nedá – a žijú s nimi v takmer príkladnej zhode. V roku 
1939 ZSSR napadol Fínsko v podstate iba pre napl-
nenie svojich územných cieľov. Sovietsky zväz sa sna-
žil svet presvedčiť, že Fíni ho napadli. Tomuto klamstvu 
však nikto neveril. Kto by v tomto prípade považoval 
krajinu so štyrmi miliónmi obyvateľov za agresora. Na-
padnutie svojej vlasti vtedy spojilo všetkých Fínov, bez 
ohľadu na ich politické presvedčenie. Aj komunisti, 
pričom ich vo Fínsku bolo skutočne veľa, udatne brá-
nili svoju domovinu pred červenými bratmi. Možno aj 
preto – na veľké prekvapenie celého sveta – v prvej 
etape vojny Fíni presvedčivo vyhrávali.
Dávid dokáže zdolať goliáša iba v povestiach a 
dávnych neoverených dejinných udalostiach. Aj 
preto nakoniec Fínsko vojnu prehralo a ako to už 
v takýchto prípadoch býva – víťaz berie všetko. 
Alebo takmer všetko. Fíni stratili časť svojho his-
torického územia.

MUSELI PLATIť 
dlhé roky vojnové kompenzácie. Splatili ich do 
posledného centa, čo si vysoko vážili aj samotní 
obyvatelia ZSSR. Napadnutie Fínska Sovietskym 

zväzom vtedy odsúdil aj známy komunista, jeden 
z najvýznamnejších Slovákov všetkých čias – Vla-
dimír clementis. Aj to bolo jednou z príčin jeho 
neskoršieho odsúdenia na smrť a aj popravy – sa-
mozrejme „jeho“ komunistami.
Fíni sú sympatickí, i keď v podstate uzavretí ľudia a 
ako správni severania majú radi šport a alkohol. Zda-
lo by sa, že tieto dve „veci“ vôbec nejdú dohromady, 
ale Fíni sú určite výnimkou. Už v 60-tych rokoch, po-
čas Chruščevovského oteplenia, začali chodiť na ví-
kendy do neďalekého Leningradu. Cez deň, pokiaľ 
boli chopní, tak obdivovali Ermitráž a ďaľšie historic-
ké a umelecké skvosty, po večeroch sa nalievali vod-

kou. Potom ich polomŕtvych nalodili a loďou previez-
li do Helsínk.
Ani na tých ruských cárov vo všeobecnosti nespomí-
nali až tak zle. Ich zásluhou má centrum Helsínk i ďaľ-
ších miest taký špecifický charakter, že si ho môžu 
spliesť s nejakým ruským mestom. Túto skutočnosť 
pred rokmi využívali najmä americkí a anglickí filmári, 
ktorí nakrúcali filmy, najmä so špionážnou tematikou, 
zo sovietskeho prostredia. Nemuseli, lepšie povedané 
nemohli chodiť nakrúcať do ZSSR a tak prostredie tej-
to krajiny plne nahradili Helsinki.

ZDRAVÝ žIVOT
je v podstate to, čo charakterizuje život priemer-
ného Fína. V zime lyžuje, v lete chytá ryby a veslu-
je na niektorom z nespočetných jazier, pravidelne 
chodí do sauny, uznáva predovšetkým skromné, 
ale útulné a prakticky vybavené domky z dreva. 
Zároveň však nič nenamieta proti výstavbe ob-
rovskej jadrovej elektrárni, nešetrí papierom, ale 
zato pije mlieko s čo najnižším obsahom tuku, 
konzumuje množstvo rýb...
Fínska kuchyňa asi žiadneho stredoeurópana nezauj-
me. Teda aj vrátane Maďara. Výnimku tvoria iba mlieč-
ne výrobky, predovšetkým syry. Tí cudzinci, ktorí v 
roku 1980 navštívili olympíjsku Moskvu boli však veľ-
mi prekvapení, že všade sa stretli s ponukou vynika-
júcich fínskych údenárskych výrobkov, predovšetkým 
rôznych salám. Nuž čo, táto olympiáda bola tak trochu 
aj fínska. Ešte viac to ocenili domáci, teda obyvate-
lia ZSSR, predovšetkým jeho veľkých miest. Ešte nie-
koľko mesiacov po olympiáde si pochutnávali na tom-
to nedostatkovom tovare a nebyť týchto hier, tak sa k 
nemu vôbec nedostanú. Ale to je jeden z tých parado-
xov života, žetakáto krajina, plná lesov a jazier a s ta-
kým malým počtom obyvateľov dokáže svojími saláma-
mi nakŕmiť a obšťastniť toľko ľudí v štáte, nad ktorým 
prakticky slnko nezapadlo...
Nás je približne toľko, koľko Fínov. Tí však majú 
more, toľko jazier, ktoré ani nemožno zrátať a na 
rozdiel od nás ešte bohaté a zdravé lesy. Okrem 
toho krajinou prechádza polárny kruh, žije tu aj 
„originálny“ Santa claus a okolo neho je množ-
stvo sobov a losov. Fíni majú podobne ako my vy-
nikajúcich architektov, hudobných skladateľov, 
spisovateľov. Dokonca sa dá naučiť ich základný 
pozdrav – hyvää päivää, Suomi! (Dobrý deň, Fín-
sko!). Vôbec to nie je ťažké...
Nuž a nakoniec to dôležité: Fínov so Slovákmi 
spája určite viac, než napríklad s Maďarmi. Nap-
riek tomu, že ich predkovia – ale poriadne dávni 
– mali spoločnú vlasť. Ale nie už dejiny. To však 
nie je až tak podstatné. Či my, alebo Maďari, to 
je úplne jedno. Ale Fínom predsa len najviac mô-
žeme závidieť ich tradičnú neutralitu. Fínsko nik-
dy nebolo v žiadnom pakte a napriek tomu sa o 
svoju nezávislosť už nemusí obávať...

VLADIMÍR MEZENcEV

O mužovi, ktorý ma požiadal, či 
by som sa nestretol s jeho pria-
teľom, ktorý ma zasa požiadal 
v mene svojho priateľa, či by 
som si neprečítal jeho pamä-
ti by sa dala napísať zaujímavá 
humorne ladená poviedka. Pre 
mňa bol zaujímavý tým, ako si 
ma vedel získať na jeho výjaz-
dy, pravdaže súkromno-služob-
né (boli totiž majiteľom istej ve-
rejno-právnej a strážnej služby). 
Až dojímavo sa vedel so mnou 
popýšiť a niekoľkokrát ma v kaž-
dej spoločnosti, ale pri vybavo-
vaní služobnej záležitosti pred-
stavil: To je majster Ladislav 
ťažký, spisovateľ, kandidát na 
prezidenta, laureát štátnej ceny, 
Dr.h.c. kandidát vied, predse-
da prezídia Matice slovenskej, 
podpredseda Inteligencie plus 
a Koreňov, podpredseda obno-
venej Slovenskej národnej rady, 
čestný predseda Spolku sloven-
ských spisovateľov, priateľ Ale-
xandra Dubčeka...”
“Dosť bolo, dosť...” Jeho kliento-
vi som podal ruku a potom som už 
len počúval o čom rokujú. Ale teraz 
bude veľmi krátka reč o tom, akú 
známosť mi zorganizoval cez svoj-
ho priateľa.
Priateľ doktora, ktorý sa nezabudol 
predstaviť sám, teda doktora Kostú-
ra som stretol so mnou v jeho kan-
celárii a po pár pohárikoch vína, len 

tak ukradomky a potichu, aby to ne-
počuli ostatní priatelia, ktorých tiež 
rád zvolával k sebe na pohárik vína, 
mi dôverne pošepol, či by som ne-
bol taký láskavý a neprečítal si pri-
pravovanú knihu spomienok jeho 
priateľa. Jeho meno nevyslovil a ja 
nie s veľkou chuťou som len neisto 

prikývol s podmienkou, že áno, ale 
nie teraz, lebo mám veľa práce, ale 
o pár týždňov možno.
Priateľov priateľ sa potešil aj tomu-
to neistému prísľubu s tým, že jeho 
priateľ dovtedy bude na rukopise 
ešte pracovať.
Potom sme popíjali vínko, tárali hlú-
posti, ale ja som sa predsa len ne-
nápadne opýtal hostiteľa dokto-
ra Kostúra, kto je ten muž, čo ma 
požiadal o prečítanie rukopisu. Do-
ktor Kostúr zmĺkol, zadíval sa na 
mňa detským nevinným i naivným 
pohľadom a cez zuby zašepkal: 
“Bývalý policajt.”
Potom sme opäť popíjali a ako-
že inakšie, politicky tárali, obraňo-
vali Slovenskú republiku, ja som 
vysvetľoval, prečo som neprijal 
kandidatúru SDĽ na prezidenta re-
publiky, ale pri huravare som sa ne-
nápadne opýtal policajtovho pria-

teľa: O čom... aké pamäti napísal 
jeho priateľ, čo robil u polície.
Trocha prestrašene sa poobzeral a 
dôverne mi tak ako doktor Kostúr 
o ňom zašepkal: “Policajtom.” “To 
viem, ale akým?” „Tajným.” „Ešte-
bákom?” Prikývol. „Aj vy?” „Boli 
sme kolegovia. On mi bol velite-

ľom.” Stratil som reč. „To zname-
ná, že ma poznáte.” „Veľmi dob-
re.”
„Sledovali ste ma?” Pohľadom naz-
načil, že áno. „Aj vy píšete pamä-
ti?” opýtal som sa ho. „Nie. Ale v 
jeho, veliteľovej knihe som aj ja. 
Obaja v nej hovoríme pravdu.” „A 
nebojíte sa?” „Bojíme. Preto sa 
chceme s vami poradiť.” „A mňa 
sa nebojíte?” „Nie.” „???” „Vy vie-
te odpúšťať. Ukrivdili sme vám a 
tam to vysvetľujeme. My sme ne-
boli tí hlavní. Ani tí najhorší. Po vás 
šli iní.”
Dívam sa tomu mužovi do očú, vi-
dím v nich priznanie viny a kajanie 
sa. Ale čo mám robiť, na čo sa pý-
tať ďalej už neviem. To jednodu-
cho nemôže byť pravda. Nesmiem 

byť naivný a uveriť tomu, že by prá-
ve mne takíto muži dali čítať knihu  
svojich hriechoch.
Zmĺkli sme, štrngli sme si a ja som 
sa zrazu stal slušnou, po tajomstve 
tajných žíznivou literárnou a poli-
tickou šelmou. Dostal som chuť 
na knihu pamätí tajného, ba zra-

zu som dostal aj strach, aby som 
sprostredkovateľa a spoluautora 
neodradil priveľkým záujmom, pre-
to len tak ako by o nič nešlo, som 
bez nejakého zvláštneho dôrazu 
povedal: “Viete čo, ja asi o týždeň 
skončím prácu na svojej knihe, pri-
neste pamäti svojho priateľa na bu-
dúce stretnutie. Rád mu poradím.” 
„Výborne”, povedal bývalý policajt, 
“Rudo sa poteší.” Veľmi si vás váži. 
Bol v škole s vašim kamarátom z 
vojny. Obidvaja sú plukovníci.”
„A vy ste...?” „Len major.” „A ja len 
čatár v zálohe.” „Vieme. Nechce-
li ste sa dať povýšiť, že by ste ako 
major nemohli písať o čatárovi.” 
„Čo?” Zasipel som. „Vy aj to vie-
te!?” „My sme vedeli všetko a nič. 
Také taľafatky. Čatárov je viac ako 

plukovníkov.”
Politici, ochrancovia republiky, me-
čiarovci, dzurindovci. Zmĺkli a je-
den (neskoršie som sa dozvedel, 
že aj ten nielen bol, ale aj je po-
licajt) hlasito nás vyzval: “Hej, vy 
dvaja! Nemohli by ste aj nám pove-
dať, o čom sa rozprávate?”

“Mohli”, pohotovo som mu odpo-
vedal. “O literatúre.”
“Tak sa nedajte rušiť, len tvorte, 
tvorte, my si radšej prečítame kni-
hy.”
Na ďalšie stretnutie policajt nepri-
šiel. Márne som sa vypytoval na 
jeho meno a adresu, telefón i na 
meno Ruda, jeho veliteľa a auto-
ra pamätí. Nik zo spoločnosti, ani 
sám doktor Kostúr ma nevedel 
spojiť ani s policajtom, ani s jeho 
priateľom Rudom.
Ako vlastne sa tento bývalý tajný 
medzi nás dostal? Doktor Kostúr 
zrazu o svojich hosťoch takmer nič 
nevedel. Tváril sa ako sprostý.
Škoda, preveľká škoda a pravde-
podobne nejaká moja chyba, kto-
rou som vyplašil tajného spisova-
teľa pamätí. Čo sa vlastne stalo? 
Bola to ešte dohra tajných, alebo 
úprimný pokus o pokánie?

Že mi obaja muži zmizli z dohľadu 
považujem za ich chytrosť. Zavča-
su si uvedomili, komu by dali prečí-
tať svoje pamäti. Nie, nebol by som 
ich udal alebo nejako zneužil. Ne-
mal som ani komu udať a navyše, 
na “kolegov spisovateľov” sa neža-
luje, neudáva. Občas sa nad nimi 
zamyslím a snažím sa ich pocho-
piť. Tajný má napísať úprimné spo-
mienky. V úprimnosti je sila pravdy  
umenia výpovede. Tajný si má vstú-
piť do svedomia a nedotknúť sa ne-
bezpečných veličín zo života na-
šej štátnej bezpečnosti. To nie je u 
nás ešte možné. Sovietski rozvied-
čici, naozajstné svetové esá, alebo 
vyzvedači a policajti iných veľmocí 
napísali o svojej práci (i zrade) vyni-
kajúce knihy, ale u nás sa to okrem 
generála Lorenca neodvážil napí-
sať ani jeden tajný. Nik nechce byť 
sám sebe katom, najmä ten, ktorý 
bol katom iným.
Prečo by si mal kaziť pokojnú sta-
robu a dobrú penziu písaním prav-
dy? Vyspovedať sa môže aj bez 
písania pamätí. Keby sa mi po tej-
to poznámke tajný predsa len pri-
hlásil, sľubujem, že si jeho pamäti 
prečítam a napíšem o nich tú na-
jobjektívnejšiu recenziu.
Teda...! Ozvi sa plukovník Rudo... 
To nebude donášanie, ale spoveď. 
A ako povedal tvoj podriadený... ja 
viem a vládzem odpúšťať.

čatár Matúš

SáM SEbE katoM
LADISLAV ťAžKÝ

Aj Fíni, podobne ako Slováci, poznajú, čo je to národnostný útlak a vzali si z toho ponaučenie

uzAVretí, Ale Srdeční

Urho Kekkonen je stále ešte najvýznamnejším po-
litikom v dejinách Fínska (na snímke s vlastnoruč-
ným podpisom, ktorú osobne venoval autorovi toh-
to článku). Jeho politická kariéra začala v roku 
1936, kedy sa stal poslancom Rižského snemu za 
Roľnícku stranu. Bol ministrom spravodlivosti, vnút-
ra, zahraničných vecí, prezidentom Rižského sne-
mu (predsedom parlamentu) a v rokoch 1956-1981 
prezidentom Fínska (odstúpil zo zdravotných dôvo-
dov). Bol jedným zo spoluzakladateľov Spoločnosti 
Fínsko – ZSSR, organizátorom Konferencie o spolu-
práci a bezpečnosti v Európe (KSBE) v roku 1975 v 
Helsinkách. V roku 1964 mu udelili Leninov rad a v 
roku 1980 dostal Leninovu cenu. Práve jeho záslu-
hou boli povojnové vzťahy medzi F9nskom a ZSSR 
takmer ideálne. V nedávnej minulosti sa v ruskej 
tlači objavilo nemálo materiálov o tom, ako ho po-
čas oficiálnych návštev ZSSR hostitelia neraz opili 
– ako sa hovorí – pod obraz boží....

Socha ruského imperátora Alexandra II síce sym-
bolizuje okupáciu Fínska Ruskom, ale ani počas 
najhorších vzájomných stykov Fíni sochu neod-
stránili. Ani po vyhlásení samostatnosti na Rusku, 
ani počas vojny so ZSSR. Nikoho nenapadlo ten-
to symbol ruského kolonializmu v Helsinkách od-
strániť. Stojí tam dodnes a ešte dlho bude...
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Na sklonku uplynulého roku podpísali tri desiatky poslancov slo-
venskej Národnej rady výzvu, ktorá hovorí okrem iného o nutnos-
ti zastaviť obmedzovanie počtu a rozsahu kultúrnych programov 
SRo. Pôvodná poslanecká výzva i oficiálna odpoveď riaditeľky 
SRo sú k dispozícii na rôznych slovenských webových stránkach. 
Nadväzujeme na ne ďalšími dvoma diskusnými príspevkami.

Vážený pán poslanec,
odpoveď na úvodnú otázku znie: Určite áno. Slovenský rozhlas si plní 
svoje poslanie verejnej služby. V súčasnosti vysielame štyri celoplošné 
programové služby – rádiá Slovensko, Devín, FM, Patria, tri regionál-
ne – Regina Bratislava, Regina Banská Bystrica, Regina Košice a Rá-
dio RSI – cudzojazyčný program vysielame do zahraničia. Hlavné okru-
hy vysielame v pásme VKV II, Rádio Patria na SV (aktuálny je problém 
financovania práve tohto spôsobu vysielania, ktorý má zo zákona platiť 
štátny rozpočet, ale nechce alebo nemôže), RSI v pásme KV. Charak-
ter a rozsah nášho vysielania nemôže nahradiť žiadne súkromné rádio. 
Najpočúvanejšia naša stanica Slovensko má dnes cca 19 % posluchá-
čov, Reginy asi 6–7 %, najmenej počúvanými sú špecializované okruhy 
– hudobný okruh pre mladých FM má 4 %, umelecké rádio Devín oko-
lo 1 % a národnostné radio Patria tiež asi 1 %). Úroveň práce rozhlasá-
kov dokumentujú čerstvé domáce a medzinárodné ocenenia, úspešné 
medzinárodné festivaly a súťaže (Prix ex aequo, Zlatý oriešok, Festival 
rozhlasovej tvorby…), a ak neveríte inštitucionalizovaným fóram, tak isto 
ste si všimli, že aj v Českej republike sa vysielajú mimoriadne vydarené 
dramatizácie Slovenského rozhlasu (Pán prsteňov – starší koprodukč-
ný projekt, Baudolino Umberta Eca – najnovšia hodnotná päťdielna dra-
matizácia). V Európskej vysielacej únii (EBU), ktorej sme aktívnym čle-
nom, nás radia medzi malé, ale veľmi kvalitné rozhlasy. Paradoxne voči 
vašim vyhláseniam sme na tomto medzinárodnom fóre dostali pochva-
lu a uznanie práve za prístup k menšinám. Isto sú tu aj chyby – veď len 
prechod na prúdové vysielanie z klasického blokového, vopred nahrá-
vaného, má svoje úskalia – je náročnejšie na pohotovosť, dynamiku, je 
stresové, často adrenalínové (najmä v živých diskusiách s politikmi). A 
chyby robia nielen ľudia, máme zastaralú techniku, denne hrozia drob-
né výpadky, jeden náš prenosový voz je už technickou raritou, takže 
každý deň riešime ako boj o prežitie. Nedokážeme kvalitne zaplatiť naj-
lepších ľudí, a odchod každého jedného naozaj bolí. Svoje poslanie pl-
níme. Vašich čitateľov asi nezaujímajú existenčné problémy Slovenské-
ho rozhlasu, tak len skonštatujem, že také problémy máme. Diskusie o 
verejnoprávnosti, o tom, koľko hráčov musí mať orchester, aby bol sym-
fonický, o tom, či vysielaním publicistiky o gayoch neporušujeme verej-
noprávnosť, o tom, či môžeme vysielať pesničku, v ktorej je slovo riť, tak 
tie vedie hlavne náš parlamentom volený orgán, Rozhlasová rada. Ja pl-
ním úlohy, ktoré mi ukladá.

MILOSLAVA ZEMKOVÁ

Začalo to orchestrom
Vážená pani Zemková,
takmer tretina poslancov najvyššieho zákonodarného zboru Slovenskej 
republiky vám adresovala Výzvu, pretože v polovici decembra reálne 
hrozilo uskutočnenie série krokov, ktoré mohli spôsobiť ďalekosiahle 
dôsledky. Zmienim teraz iba jednu, teda že decimujete najstarší sym-
fonický orchester v tomto štáte. Aby si však čitateľ nerobil ilúzie, že sa 
tak stalo, pretože ste manažérsky zareagovali na uznesenia Rozhlaso-
vej rady, treba dodať, čo ste vo svojej reakcii iste len nedopatrením za-
mlčali – že vám totiž vláda Slovenskej republiky paralelne s našou Vý-
zvou odsúhlasila mimoriadnu subvenciu vo výške sto miliónov korún. 
Pokiaľ ide o orchester – tak ako kvarteto nezvyknú tvoriť dvaja a futbalo-
vú jedenástku šiesti hráči, platí i pre symfonický orchester, že ho nemô-
že zastúpiť 62 polúväzkových zamestnancov, teda 31 „plných“ členov. 
Odvolávanie sa na „systemizáciu pracovných miest SRo v Centre hud-
by“, alebo nekontextové predsavzatie, že tretina zostávajúcich členov 
orchestra bude mať plat vyšší, tretina rovnaký a tretina nižší, to nemá pre 
tento prípad absolútne nijakú výpovednú hodnotu. 
 
Nepatrím medzi politikov, pre ktorých je prvoradá stranícka príslušnosť 
toho, kto prichádza s návrhmi na riešenie problémov slovenskej kultúry 
a podľa toho určujú, či ide o návrhy dobré, alebo zlé. Aj ako stále aktív-
ny umelec som presvedčený, že našou úlohou je ľudí spájať, nie rozde-
ľovať, aj preto som sa vždy snažil pôsobiť ako sprostredkovateľ pri hľa-
daní čo najlepších, alebo aspoň kompromisných východísk z marazmu, 
v ktorom sa naša kultúra, ale i verejnoprávne médiá ocitli. 
Pred Vianocami ste viac ako tridsiatim piatim koncertným umelcom po-
slali oznámenie o ukončení pracovného pomeru v SRo, pretože sa – 
podľa môjho názoru úplne oprávnene – odmietli podrobiť vášmu diktátu 
a stať sa „polohudobníkmi“. Slovenský rozhlas pod vašim vedením prob-
lémy Symfonického orchestra SRo nedokázal vyriešiť a tak organizač-
ným opatrením túto inštitúciu de facto (a uvidíme, kedy aj de iure) zne-
funkčňuje. Že poslucháč stratil jedinú možnosť prístupu k vážnej hudbe 
na rozhlasových vlnách, pretože tieto hudobné žánre nie sú komerč-
ne zaujímavé a výnosné pre súkromné rádiá, to – zdá sa – ani vás, ani 
Rozhlasovú radu netrápi. Lenže – čím sa potom vysielanie Slovenského 
rozhlasu chce odlíšiť od komerčných rádií? Alebo je vašim strategickým 
cieľom premeniť Slovenský rozhlas na rádio komerčného typu a oslobo-
diť občanov od prispievania na jeho činnosť? Veď „prúd spravodajstva a 

populárnej hudby“ sa dnes v rozmanitých obmenách valí éterom na rôz-
nych kmitočtoch, a ak poslucháč za svoj koncesionársky poplatok ne-
dostane od Slovenského rozhlasu aj programy iné, napríklad aj nové na-
hrávky či koncerty Symfonického orchestra SRo, prečo ho máme cez 
zákon nútiť, aby platil nejaké poplatky?!

DUŠAN JARJABEK

Nepresnosti a polopravdy
Vážený pán poslanec,
symfonický orchester pôsobil na pôde Slovenského rozhlasu vždy ako 
jeho organizačná zložka, nikdy to nebolo naopak a nikdy teda nemal ani 
samostatnú právnu subjektivitu, ani samostatný rozpočet. Vždy plnil úlo-
hy pre rozhlas a plní ich aj teraz. V jeho sedemdesiaťosemročnej histó-
rii sa toto teleso svojou dramaturgiou, obsadením, počtom hudobníkov 
prispôsobovalo potrebám rozhlasu: boli obdobia, keď mal dvadsať čle-
nov, ale aj také, keď mal 99 členov. Pre rok 2008 kvantifikovala Drama-
turgická rada SRo objem nahrávok pre vysielacie okruhy na 600 minút 
a navrhla trinásť verejných koncertov. Pre tento objem prác je určených 
šesťdesiat dva systemizovaných pracovných miest v stálom internom 
pracovnom pomere, s polovičným pracovným úväzkom, s nárastom no-
minálnej mzdy najmenej o 50 %, najviac o 100 %. Pre prípady, keď 
bude nevyhnutný vyšší počet hráčov, máme uzatvorenú zmluvu o spo-
lupráci s VŠMU, so Slovenskou filharmóniou… Nevidím žiadny logický 
dôvod držať hráčov v internom pracovnom pomere a platiť ich za to, že 
pre rozhlas nepracujú, najmä v situácii, keď všetky organizačné zložky 
rozhlasu prešli výraznou redukciou kvôli vynútenému šetreniu. Dôrazne 
teda protestujem voči vašim prehláseniam o decimovaní orchestra. 
K dnešnému dňu (3. januára 2008) je riadne podpísaných 55 nových 
zmlúv, traja hudobníci čerpajú neplatené voľno a PN – zmluvy majú pri-

pravené, šesť hudobníkov ukončilo svoje termínované zmluvy a prav-
depodobne desať návrhov na zrušenie miest opäť predložím na pre-
rokovanie odborom. Nikde v zákone sa neuvádza počet hudobníkov v 
jednotlivých telesách, spôsob ich zamestnania či zazmluvnenia, rozsah 
pracovnej činnosti ani mzdové či odmeňovacie náležitosti. Riadenie pri-
slúcha výlučne vedeniu Slovenského rozhlasu a rozhodne ide pri tom o 
objektívne parametre – sú sledovateľné prostredníctvom plánovaného 
objemu výkonov, determinantami schváleného rozpočtu, systemizáci-
ou pracovných miest. Nepochybujem o tom, že vy by ste riadili rozhlas 
a orchester inak. Ak by ste však stáli pred rozhodnutím, ako udržať or-
chester vo veľkom obsadení (len preto, že sa to patrí), v internom sta-
ve, s plnými úväzkami, so signifikantným zvýšením miezd, čo by ste zru-
šili? Literárno dramatické centrum? Alebo Centrum publicistiky? Alebo 
inú organizačnú zložku? 
Píšete, „že poslucháč stratil jedinú možnosť prístupu k vážnej hudbe na 
rozhlasových vlnách, pretože tieto hudobné žánre nie sú komerčne zau-
jímavé a výnosné pre súkromné rádiá“. Tento výrok je nehoráznym klam-
stvom. Môžete si ho dovoliť, máte poslaneckú imunitu. Ja ju nemám a 
tvrdím: Slovenský rozhlas tento rok zvýšil oproti roku 2006 a 2007 po-
mer hudby voči hovorenému slovu práve v prospech vážnej hudby na 
svojom umeleckom okruhu Rádio Devín. Na okruhu Rádio Regina vy-
siela rozhlas dva špeciálne programové bloky o vážnej hudbe, dokon-
ca okruh Rádio FM – hudobný okruh určený pre mladších poslucháčov 
preferujúcich práve nekomerčné, alternatívne hudobné formáty – vy-
tvoril vo svojej vysielacej štruktúre špeciálny program o vážnej hudbe 
s cieľom vychovávať poslucháča k vnímaniu umeleckých hodnôt tohto 
druhu hudby. Okrem priamych prenosov z verejných koncertov a vysie-
lania najhodnotnejších nahrávok z vlastného archívu preberá Slovenský 
rozhlas stovky hodín vysielania vážnej hudby z výmennej siete Európ-
skej vysielacej únie. Naozaj podľa vás ide o stratenú možnosť prístupu 
k vážnej hudbe? Rozhlas plánoval v hromadnom prepúšťaní zrušiť 180 
pracovných miest. Dodnes od nás odišlo v rámci prepúšťania 135 za-
mestnancov a ako prvé boli zrušené práve miesta stredných článkov a 
nadbytočných medzistupňov riadenia, a tiež administratívne a obslužné 
pozície. Ďalšia redukcia riadiacich kapacít nie je možná, viaceré takéto 
pozície nie sú obsadené práve kvôli hromadnému prepúšťaniu. 
Vaše ďalšie vyjadrenia typu „…je vašim strategickým cieľom preme-
niť Slovenský rozhlas na rádio komerčného typu a oslobodiť obča-
nov od prispievania na jeho činnosť?“ alebo „…kroky, ktoré ste urobi-
li, nasvedčujú, že tam smerujete,“ by som asi ani nemala komentovať, 
lebo ide (prepytujem) o prázdne politické floskule. Slovenský rozhlas 
si predsa vo svojich šiestich programových službách plní zákonnú po-
vinnosť verejnej služby a poskytuje všetko to, čo súkromné rádiá nik-
dy vysielať nebudú. Všetky kroky, ktoré som urobila, smerujú k tomu, 
aby rozhlas prežil krízu, v ktorej je nie vlastnou vinou už niekoľko rokov 
vďaka legislatívnym nepodarkom. Pán poslanec, čestnejšie by bolo 
povedať na plné ústa (v kuloároch parlamentu a niektorým novinárom 
ste to už osobne povedali), že Zemková vám politicky nevyhovuje, asi 
že je naozaj nezávislá (politicky aj ekonomicky), ako šíriť demagógiu 
o orchestri a o organizačných opatreniach vnútri rozhlasu. Ja som sa 
predsa nehanbila prehlásiť, že rozhlas nikdy nebol a ani nie je nezá-
vislý (v minulosti politicky, teraz ekonomicky). Ako manažér pracujem 
s inou rétorikou, iným prístupom k riešeniu problémov, s inými cieľmi 
než vy ako politik. A mám podstatne vyššiu zodpovednosť za zásadné 
rozhodnutia (aj hospodársku). Vaším cieľom na najbližšie mesiace je, 
zdá sa, vymeniť manažment Slovenského rozhlasu, a to akýmkoľvek 

spôsobom. V tomto úsilí vás podporovať nemôžem. 
Naďalej však platí moje slovo, že budem podporovať zmysluplné kultúr-
ne, hudobné a vydavateľské projekty, o ktorých sme diskutovali v osob-
nom rozhovore minulý rok.

MILOSLAVA ZEMKOVÁ

Budova plna mŕtvych duchov
Vážená pani Zemková,
vaša replika ma sklamala. To, že sa rôznia naše predstavy o spôsoboch, 
akými možno dosiahnuť, aby Slovenský rozhlas plnil svoju verejnopráv-
nu funkciu, predsa nemusí byť dôvod na žlčovitosť a aroganciu. 
Nazdávam sa, že vari každý normálne uvažujúci človek dosť poľahky po-
chopí, že tak, ako existujú v hudobnej literatúre piesne pre sólový hlas, 
existujú v nej i skladby pre symfonický orchester. Ak chceme, aby po-
slucháč verejnoprávneho Slovenského rozhlasu mal k týmto dielam prí-
stup, sú dve možnosti – buď ich uvádzať z existujúcich nahrávok, alebo 
vytvoriť podmienky, aby vznikali priamo v rozhlase. Vaši predchodco-
via, od vzniku bratislavskej odbočky Radiojournalu (1926) spočiatku z 
technických dôvodov, ale neskôr vedení pozitívnym vzťahom k sloven-
skej kultúre a vôľou vytvárať jej podmienky pre rozvoj, zvolili tú náročnej-
šiu cestu, teda zabezpečovanie veľkej časti obsahu hudobných relácií 
vlastnými umeleckými kapacitami. 
Že Symfonický orchester Slovenského rozhlasu by mohol pôsobiť aj 
efektívnejšie, to je fakt. Ale prezraďte mi, vážená pani generálna riadi-
teľka, prečo namiesto toho, aby ste SOSR-u pomohli nájsť šikovného 
manažéra, ktorý by neodškriepiteľné umelecké kvality a potenciál tele-
sa dokázal premeniť na vítaný doplnkový príjem Slovenského rozhlasu, 
tvrdohlavo ho deštruujete. Nevyhovárajte sa na rozhodnutie Rozhlaso-
vej rady, tá predsa prerokúva a schvaľuje vaše návrhy! Na pol úväzku sa 
dá robiť kadečo, ale buď má stály člen Symfonického orchestra pod-
mienky na nerušenú systematickú prípravu, alebo sa stáva príležitost-
ným hráčom. Hráčom, ktorý sa prestáva identifikovať s umeleckým tele-
som a pre ktorého je účinkovanie na koncerte či nahrávke SOSR-u už 
iba jednou z mnohých iných úloh. 
Teší ma, že v posledných dvoch rokoch ste stálou návštevníčkou jeho 
koncertných podujatí a prišli ste na to, akým kvalitným hudobným tele-
som Slovenský rozhlas disponuje. Ja s týmto orchestrom spolupracu-
jem zhruba štvrť storočia, takže mi sú niektoré súvislosti, ktoré vy teraz 
objavujete, samozrejmé. A chcem veriť, že tá neustále odkladaná fina-
lizácia operetného projektu, ktorý je po nahrávkach skutočne pred do-
končením, nemá nijakú súvislosť s našimi rozdielnymi pohľadmi na vývoj 
v Slovenskom rozhlase po vašom nástupe do funkcie generálnej riadi-
teľky, ale je to naozaj iba náhoda. Alebo niekomu vo vedení SRo preká-
ža, že sa na realizácii projektu ako spevák podieľam aj ja, a práve preto 
už rok ležia ladom hotové nahrané podklady? 
Dosť dlho sa venujem problematike verejnoprávnych médií, takže dob-
re viem o tom, koľko finančných zdrojov by potrebovali, aby prežili, a 
koľko, aby sa mohli dynamicky rozvíjať. Za dve predchádzajúce voleb-
né obdobia som bol pri niekoľkých pokusoch, ako nájsť systém finan-
covania verejnoprávnych médií, ktorý by im zabezpečil dôstojné posta-
venie a funkčnosť. Žiaľ, bol som poslancom opozície a pre vtedajšie 
vládne koalície to bol dôvod, prečo všetky tieto návrhy odmietli. Na-
príklad sme navrhovali, aby zo Slovenských telekomunikácií boli vyňa-
té Rádiokomunikácie a aby ich štát odovzdal do vlastníctva oboch ve-
rejnoprávnych médií. Nestalo sa, prvá vláda M. Dzurindu celý podnik 
sprivatizovala a Slovenský rozhlas i Slovenská televízia – odkázané na 
ich služby – musia dodnes platiť obrovské sumy za ich služby. Niekoľ-
kokrát sme navrhovali riešiť aj spôsob výberu koncesionárskych poplat-
kov, pretože ten súčasný zjavne vyhovuje najmä sprostredkovateľovi – 
sama viete najlepšie, že v prípade poplatkov za verejnoprávny rozhlas sa 
takto stráca zhruba desatina zdrojov. Len na okraj, všimnite si, ako ra-
zantne zasiahol francúzsky prezident, keď poklesli príjmy francúzskych 
verejnoprávnych médií – navrhol dodatočne zdaniť všetky novopredáva-
né komunikačné prostriedky a príjmy vylepšiť ešte aj dodatočným zda-
nením reklamy v privátnych médiách. 
Je verejným tajomstvom, že Slovenský rozhlas na rozdiel od Slovenskej 
televízie v rokoch 2002–2006 dostal z verejných zdrojov na oddĺže-
nie minimálne prostriedky práve preto, že vedenie Slovenského rozhla-
su nebolo politicky také blízke vládnej koalícii, ako Rybníčkovo vedenie 
Slovenskej televízie. Ekonomický tlak mal jediný cieľ, dotisnúť po STV 
aj SRo do situácie, keď bude plne odkázaný na dodávateľské agentú-
ry a z inštitúcie tvorivej a vysielacej sa premení na „diskotéku“, kde čas 
medzi spravodajskými vstupmi budú vypĺňať relácie dodávané na kľúč. 
Slovenský rozhlas napriek všetkému – aj keď opodstatnene možno mať 
čiastkové pripomienky – dlhý čas vyvíjal maximálne úsilie, aby plnil všet-
ky funkcie verejnoprávneho média. Dnes chodíte po budove plnej mŕt-
vych duchov. V Slovenskom rozhlase pod vašim vedením sa už takmer 
nič netvorí. Vo vašich stanoviskách vidieť snahu vzbudiť dojem, že čelíte 
„politickému“ tlaku, že snáď vzdorujete úsiliu vládnych elít vymeniť ge-
nerálneho riaditeľa. Sama najlepšie viete, že to tak nie je! Na rozdiel od 
predchádzajúcich vlád táto účelovo nemenila zákony, aby mohla do me-
diálnych rád dosadiť svojich nominantov a podriadiť si tak STV a SRo. 
Aj táto naša výmena názorov ma utvrdzuje v presvedčení, že vy ste sku-
točne úprimne presvedčená o správnosti toho, čo robíte, a nerozumiete 
tomu, prečo s vami nesúhlasím. Je to pritom také jednoduché – ja hovo-
rím o rozhlase verejnoprávnom – vy o rádiu organizovanom na zásadách 
komerčných rádií, ale financovanom z koncesionárskych poplatkov. 
Vy asi naozaj na mňa hľadíte v úprimnom údive, keď stále opakujem, že 
povinnosťou verejnoprávnych médií je aj tvoriť, že ich úlohou je posky-
tovať v rámci verejnej služby programy takých typov a žánrov, ktoré pre 
komerčné rádiá nie sú zaujímavé, ale isté menšinové skupiny posluchá-
čov ich chcú a potrebujú. Ja chcem od Slovenského rozhlasu serióz-
nosť, objektivitu, širokú ponuku relácií, ktoré poslucháči inde nenájdu. 
Chcem, aby Slovenský rozhlas šíril kvalitné relácie, ale aj aby sa cez 
Slovenský rozhlas do uší Slovákov dostávala slovenčina čistá, spisovná 
a správne artikulovaná.

DUŠAN JARJABEK 

Text vyšiel v Literárních novinách, 
ročník 2008, číslo 4, na strane 14.

Plní Slovenský rozhlas svoju verejnoprávnu úlohu?
CiViliZaCE 
Literární noviny uverejnili rozhovor na 
diaľku medzi Miroslavou Zemkovou, 
generálnou riaditeľkou Slovenského 
rozhlasu a Dušanom Jarjabkom, pod-
predsedom Výboru NR SR pre kultúru 
a médiá.
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Stranu pripravil 
MILAN gROFČÁK

Na jedinú polhodinu v noci 
z 28. na 29. júla 2004 v obci 
Nižný Slavkov, nachádzajúcu 
sa v horách na rozhraní Spiša 
a Šariša, určite tak skoro neza-
budnú. Príroda vtedy prekvapi-
la nič netušiacich obyvateľov 
tým najnemilosrdnejším spôso-
bom: Prívalový dážď spôsobil 
takú záplavu, že divoká voda 
sa valila obcou vo výške je-
den meter nad vozovou a ničila 

všetko, čo jej prišlo do cesty. 
Východisko z neradostnej situácie 
ponúkol obci až vstup Slovenska 
do Európskej únie. Dnes má Niž-
ný Slavkov k dispozícii vyše 540 ti-
síc EUR z Finančného mechaniz-
mu EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu, ktoré využíva na re-
guláciu „inkriminovaných“ potokov 
Čierny močiar a Slavkovský potok. 
Obec ich získala doslova obdivu-
hodným spôsobom, keď ňou po-

daný projekt bol až v Bruseli posú-
dený ako najlepší projekt zo Slo-
venska v oblasti zlepšenia životné-
ho prostredia.
Kritéria únie sú však pre projek-
ty nekompromisné nielen pri prijí-
maní, ale aj v etape realizácie. Aj 
preto obyvatelia Nižného Slavko-
va zažili 10. marca nebývalú náv-
števu, keď mikrobusom pricesto-
vala kontrolná komisia oboch spo-
mínaných grantových inštitúcií, na 
čele s veľvyslankyňou Nórskeho 
kráľovstva v SR J. E. Brit Lovseth. 
V delegácii bolo zastúpené aj nór-
ske a islandské ministerstvo zah-
raničných vecí, Úrad pre finančný 
mechanizmus a UV SR – Národný 
kontaktný bod. Po prezentácii pro-
jektu jej autormi a realizátormi si 
členovia delegácie odkontrolova-
li aj „miesto činu“, teda, do čoho 
boli doteraz použité EUR kon-
krétne investované. Závery komi-
sie boli pre domácich uspokojivé, 
keďže samotná nórska diplomat-
ka pred novinármi nešetrila svojou 
pochvalou: - Sme veľmi spokojní, 
Nižný Slavkov je príkladom pre slo-
venské obce nielen v príprave, ale 

aj v realizácii schváleného projek-
tu. Všetkým prajeme, aby projekt 
dotiahli do zdarného konca... 
V našom krátkom rozhovore 
so starostom obce Ing. Joze-
fom Kamenickým, ktorý bol a je 
hybnou pákou celého „projek-
tového“ diania v obci, sme mu 
pre poučenie ostatným položili 
zásadnú otázku, čo z doterajšej 
prekážkovej dráhy, ktorou príp-
rava kvalitného projektu a aj 
jeho kvalitná realizácia bezo-
sporu je, považuje za najťažšie. 
Po krátkom zamyslení odvetil: - 
Povedal by som, že to bolo úsi-
lie trafiť sa do správnej výzvy. 
A keďže som mal dobrý projek-
tový tím, potom ostávalo všetko 
už iba na dobrej a úzkej spolu-
práci s projektantami a realizá-
tormi. A tá bola a verím, že aj 
bude, na výbornú! 
Tých ťažkostí však bolo viac, ale 
poučenie starostu pre ostatných 
je dôležité aj v nasledujúcich fá-
zach:
- Projekt sme podali v marci 2006 
ale odvtedy sme na ňom naďa-
lej vytrvalo pracovali, pripravovali 

sme sa na jeho realizáciu. Myslím, 
že kontinuita práce je v týchto prí-
padoch mimoriadne dôležitá, núti 
vás k tomu, aby ste stokrát mera-
li a iba raz strihali. Veľmi nám v tom 
čase pomohli aj odborné pracovis-
ká Úradu vlády SR. Udalosti nabe-
rali rýchly sled a 30. októbra 2007 
sme na Úrade vlády už podpisova-
li zmluvu o poskytnutí nenávratnej 

pôžičky z fondov EEA a NEA. 
Finále projektu sa má uskutočniť 
v júli 2009, nielen stavebne, ale 
aj finančne. Obec je však účastní-
kom aj ďalšieho ekologického pro-
jektu financovaného z fondov únie, 
týkajúceho sa rekonštrukcie vodo-
vodnej siete obcí a miest ležiacich 
na brehoch hlavnej šarišskej rieky, 
Torysy. 

Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike Brit Lovseth:

Nižný Slavkov je príkladom pre slovenské obce!

Nižný Slavkov v skoré ráno 29. júla 2004.

Diskusia v teréne. Zľava starosta Jozef Kamenický, zástupca Islan-
du Byarni Vestmann a nórska diplomatka pani Brit Lovseth.

NoVá dimENZiA
VZdELáVANiA
Mobilná školiaca jednotka, 
pozostávajúca z notebo-
okov prepojených sieťou 
s možnosťou pripojenia 
na internet – to je základ 
Virtuálneho vzdelávacie-
ho centra Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK), 
ktoré je súčasťou projek-
tu financovaného v spo-
lupráci s Európskou kul-
túrnou spoločnosťou a 
Európskym sociálnym fon-
dom v hodnote 6,1 milióna 
Sk. Do tohto projektu je 
prihlásených 56 z celkom 
89 stredných škôl a škol-
ských zariadení v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti PSK. 
cieľom projektu je zvýše-
nie odbornej úrovne pe-
dagógov škôl cestou tejto 
mobilnej školiacej jednot-
ky, ktorú je možno podľa 
časového harmonogramu 
presúvať priamo do jednot-
livých škôl bez toho, aby 
pedagógovia vynechávali 
svoje pracovné povinnosti. 
Jednoducho, pedagógovia 
nemusia za novými vedo-
mosťami cestovať na nie-
koľkodňové školenia, ve-
domosti prídu touto cestou 
priamo za nimi.
Projekt bol odštartovaný v 
septembri 2007, v nasle-
dujúcom mesiaci už začal 
prvý kurz pre 60 účastní-
kov, ktorí ho ukončia v júni. 
Tento základ bude mať aj 
nadstavbu vo forme on line 
školení pomocou interneto-
vej siete. Funkcia projektu 
nie je samoúčelná pri pred-
stave, že na stredných ško-
lách Prešovského samo-
správneho kraja študuje v 
každom školskom roku pri-
bližne 40 tisíc žiakov, kto-
rí potrebujú kvalitne pripra-
vených pedagógov.

Už pred šiestimi rokmi, teda v 
čase, kedy sa u nás iba začalo 
hovoriť o možnom členstve Slo-
venska v Európskej únii, rozbeh-
lo sa na Prešovskom samospráv-
nom kraji úsilie o zapojenie do 
medzinárodného projektu Ro-
binwood. Pred niekoľkými dňa-
mi sa v Košiciach a v Prešo-
ve, teda v sídelných mestách 
dvoch slovenských krajov, zapo-
jených do tohto projektu, kona-
li záverečné hodnotiace stretnu-
tia zástupcov zainteresovaných 
organizácií a inštitúcií, participu-
júcich na tomto veľkom medzi-
národnom diele. Partnerov tejto 
dvojice tvoria regióny v Talian-
sku, Španielsku, Nemecku a vo 
Wallese. Slovensko takto získalo 
600 tisíc EUR pre štyri projekto-
vé oblasti, zahŕňajúce zvýšenie 
kvality lesného hospodárstva a 

certifikáciu lesov, zhodnocova-
nie drevnej hmoty, ekologickú 
energetiku i hydrogeológiu. 
Konkrétne výstupy reprezentujú 
predovšetkým snahu Mestských 
lesov v Starej Ľubovni o ich trva-
lo udržateľné obhospodarovanie 
i zhodnocovanie drevnej hmoty, 
Občianske združenie pre eduká-
ciu Sabinova použilo európske pe-
niaze na vypracovanie programu 
využitia biomasy na vykurovanie 
rodinných domov a biofariem, kto-
rý je vlastne všeobecne dostup-
ný a využiteľný. Kým Fakulta Berg 
Technickej univerzity v Košiciach 
sa venovala prípravám štúdií na 
možnosti pestovania rýchlo rastú-
cich drevín a energetického využi-
tia drevného odpadu, Agentúra na 
podporu regionálneho rozvoja v 
Košiciach sa zamerala na prípravu 
doslova strategického materiálu, 

mapujúceho reálnu situáciu celé-
ho regiónu s možnosťami využitia 
biomasy tak z hľadiska jej „výrob-
cov“, ako aj spotrebiteľov. 
Z celoslovenského pohľadu je 
však dôležitá aj ďalšia stránka 
projektu. Prešovský i Košický 
samosprávny kraj v ňom pôso-
bili ako riadiaci orgán, platobný 
orgán i ako kontrolná jednotka. 
Svoje úlohy zvládli doslova bri-
lantne a tým dokázali, že na roz-
diel od tvrdení bratislavských 
ministerských úradníkov sú slo-
venské regióny pripravené nie-
len riadiť európske projekty, ale 
aj kontrolovať a zodpovedať za 
správne použitie fondov únie. Ta-
káto je aspoň situácia na východ-
nom Slovensku. Robinwood síce 
oficiálne skončil, ale jeho výstupy 
sú stále k dispozícii všetkým, ktorí 
v lese nevidia iba drevo...

Bardejovský kalendár najkrajší
V celoslovenskej súťaži o najkrajší kalendár roka 2008 získal prvú 
cenu v kategórii regióny oficiálny nástenný kalendár Prešovského 
samosprávneho kraja, s názvom Pamiatky Horného Šariša v skan-
zene Šarišského múzea v Bardejove. Tématické kalendáre, ako 
súčasť propagácie umeleckých, prírodných a architektonických 
výnimočností kraja, majú v Prešovskom samosprávnom kraji už nie-
koľkoročnú tradíciu. Prvým vydareným dielom (a ešte stále hľada-
ný zberateľmi) bol súbor historických stredovekých vedút dnes naj-
známejších miest na území kraja, ktorý pripravilo Krajské múzeum v 
Prešove na rok 2005. O rok neskôr nasledovali historické pohľad-
nice z miest Prešovského kraja tiež z dielne Krajského múzea (V 
zrkadle času). Vlani to boli krásy Vysokých Tatier zvečnené na ve-
dutách, nachádzajúcich sa v umeleckej zbierke Tatranskej galérie 
v Poprade.
Veľký úspech získali aj propagačné materiály PSK za rok 2007, pre-
dovšetkým publikácia „Desať lučšich“, ktorú PSK pripravil v ruskej 
jazykovej mutácii na Dni PSK v ruskej Vologde. S týmto priemysel-
ným regiónom Ruska má Prešovský kraj partnerské vzťahy už desať 
rokov a práve v rámci jubilea sa vo Vologde konali v októbri 2007 
oslavy spolupráce, počas ktorých sa prezentoval Prešovský samo-
správny kraj. Publikácia je o desiatke miest v kraji, ktoré by žiadny 
turista nemal pri svojom cestovaní obísť.

V poradí 88. schôdza vlády premiéra Roberta 
Fica sa uskutočnila v stredu 19. marca na pôde 
východoslovenského okresného mesta Humen-
né. Aj keď jej rokovanie začalo „úniovými“ infor-
máciami o vývoji rokovaní a stanoviskách SR 
vo Výboroch stálych predstaviteľov (cOPERER) 
a v radách ministrov EÚ, ďalší program sa nie-
sol v znamení analýzy sociálno-ekonomickej si-
tuácie troch okresov severovýchodného Sloven-
ska, Humenného, Medzilaboriec a Sniny, ktorú 
na toto rokovanie pripravilo ministerstvo hospo-
dárstva. Osnovou riešenia problému je priblíže-
nie tohto ekonomicky zaostalého regiónu inves-
torom, cestou vytvárania vhodných podmienok, 
pričom konečným cieľom je zvýšenie zamestna-
nosti. Pomocou v tomto úsilí je rozpracovaný projekt 
zábavného parku európskej dimenzie Vtáčie údolie, 
ktorý by mal vďaka záujmu holandskej spoločnosti 
Darc Leisure vyrásť neďaleko Humenného. Holanďa-
nia dlho hľadali pre svoj zámer kus ekologicky „čistej“ 
krajiny, teda územia bez rozvinutej priemyselnej vý-
roby, relatívne nedotknutého ľudskou činnosťou. Ich 
rozhodnutie padlo práve pre tento, na lesy bohatý kút 
Európy, pričom sú ochotní do tohto projektu inves-
tovať približne 100 až 120 miliónov EUR. Tvrdia, že 
jedno EUR, minuté v tomto trojdielnom areále, plnom 
zábavy, oddychu, rekondície a ozdravovania, prine-
sie v sekundárnej domácej sfére výroby a služieb 
prinajmenšom trojnásobok. Park má byť tématický, 
základom jeho filozofie má byť slovenská história, 
pričom ide o projekt verejno-súkromného partner-
stva. Verejnú sféru bude v tomto prípade zastupovať 
Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorého poslan-
ci tento projekt odobrili po prezentácii holandskou 
stranou. Aj preto sa výjazdového zasadnutia vlády zú-
častní predseda PSK Peter Chudík, ktorý tento pro-
jekt pred časom „rozhýbal“. V spoločnosti poslancov 
Národnej rady SR, zvolených za východnú časť Slo-

venska, by spoločne mali pomôcť zámeru, aby vláda 
prevzala nad týmto projektom, od ktorého sa očaká-
va zamestnanosť niekoľkých stoviek ľudí iba v primár-
nej sfére, svoju záruku a pomohla pri prevode nie-
koľkých hektárov pôdy vojenských lesov na krajskú 
samosprávu.
Poslanec NR SR za stranu SMER-SD Stanislav Ku-
bánek, ktorý pracuje na pozícii riaditeľa Úradu PSK 
nám o svojich dojmoch z humenského zasadnutia 
vládneho kabinetu povedal: 
- Vláda sa snaží naplniť jeden z najdôležitej-
ších bodov svojho programu, ktorým je pomoc 
ekonomicky zaostalým regiónom štátu, kon-
krétnymi činmi a spôsobom ich realizácie sa 
zaoberala aj na tomto zasadnutí. Tento raz išlo 
o oblasť Slovenska, ktorá sa vďaka slabému 
ekonomickému základu postupne vyľudňuje. 
Snahou vlády i krajskej samosprávy je tento 
neradostný trend zastaviť, preto sa v Humen-
nom hovorilo nielen o holandskom projekte 
ale s podstatne širším záberom, v ktorom sa 
ocitli aj rómske projekty týkajúce sa tohto re-
giónu, pripravované v rámci rozvojového prog-
ramu priorít verejných prác. Čo sa týka projek-
tu Vtáčie údolie, ktorého príprave a realizácii 
venuje predseda PSK Peter Chudík značné 
úsilie, keďže PSK je partnerom v tomto projek-
te, boli posudzované aj ďalšie náväzné vplyvy 
z hľadiska ekonomiky a cestovného ruchu. Zá-
bavný park Vtáčie údolie by mal pritiahnuť na 
severovýchod Slovenska už v prvej etape pri-
bližne jeden milión Európanov ročne. Tí všetci 
budú musieť prejsť celým Slovenskom a na to 
sa musíme pripraviť. Osobne som rád, že vlá-
da sa zaoberala aj prevodom objektu, v kto-
rom PSK sídli, zo svojich rúk do majetku kraj-
skej samosprávy. Tým by PSK konečne sídlil 
vo svojej budove. 

Vláda o rozvoji severovýchodu Slovenska

Drevené poklady do 
zoznamu UNESCo?
Pred niekoľkými dňami podalo Slovensko oficiálnu žiadosť o 
zapísanie historických drevených kostolíkov, ktoré zdobia naj-
mä východ našej krajiny, do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO. Nebudú tam ale všetky, do žiadosti sa dostalo osem 
kostolov a jedna zvonica (Hronsek). Na území Prešovského sa-
mosprávneho kraja, ktorý túto žiadosť iniciatívne podporil, sto-
ja štyri z nich. Najstarším je kostolík zasvätený sv. Františkovi z 
Assisi v Hervartove, ktorého vznik je odhadnutý až do prelomu 
15. a 16. storočia. Práve v tejto obci bol už v spolupráci Prešov-
ského samosprávneho kraja a obecného zastupiteľstva  reali-
zovaný spoločný projekt výstavby centra služieb turistického 
ruchu. Ďalšími sú artikulárny kostolík v Kežmarku, chrám sv. 
Michala v Ladomírovej  a chrám sv. Mikuláša v Bodružali. 
Dvadsaťsedem členná zostava drevených kostolíkov na vý-
chodnom Slovensku bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pa-
miatku práve pred štyridsiatimi rokmi.

Robinwood končí, ale...



Inkvizítor Dzurinda rečnil 
pred prázdnou sálou, jeho 
verní z nej zutekali, čo sta-
ré zostalo a čo mladé zute-
kalo.

Poslankyňa Vašáryová orodu-
je za Tibet. Keď však bombar-
dovali nemocnicu v Belehrade  
ani nepípla, ale pípala za Anti-
chartu.

Dobrá správa pre Dzurin-
du prišla z Bruselu. Poslan-
ci-konzervatívci chcú Miki-
ho zachrániť. Ak zahlasuje 
za Lisabonskú zmluvu, má 
isté miesto osobného ta-
jomníka u prezidenta EÚ To-
nyho Blaira. Bude mu nosiť 
tašku.

Bugár tvrdí, že vláda by mala 
rozmýšľať hlavou Maďara. No, 
však sme ešte na hlavu ne-
spadli všetci, pán Bugár. Ma-
ďar má v hlave papriku, víno a 
šabličku.

Parný valec sa znova obja-
vil na Zlatej Idke. Ale nemal 
veľa pary, lebo v Košiciach 
nebolo nič počuť.

Americký prezident Bush by 
chcel len tak ležať v tráve a na 
nič nemyslieť. On si mohol ľa-
hnúť na trávnik pred Bielym do-
mom hocikedy, aj tak totiž nič 
nemyslel.

Modrí inkvizítori sú na sve-
te aspoň takou raritou, ako 
modré snežienky.

Bociany už prilietajú, Palkov-
ci odleteli a Hrušovský je stále 
hlavným bocianom v KDH.

Pálenie sviečok proti Dzu-
rindovi: kto navrhne, aby sa 
ten deň stal štátnym sviat-
kom Slovenskej republiky?

Tip pre opozíciu: počas Veľ-
kej noci sa bolo možné spustiť 
na Fiľakovskom hrade po lane, 
ale aj po Veľkej noci predsta-
vitelia opozicie sa budú môcť 
spúšťať dole hlavou.

OKS vyzýva slovenských 
športovcov, aby bojkotovali 
OH 2008 v Pekingu. Hríbov-
ci sú už ako Detvanci, ktorí 
povedali, že pobijú Číňanov 
čiapkami.

Väčšina Slovákov ešte nikdy 
neletela lietadlom. Načo, sta-
čí keď lietame od výplaty k vý-
plate..

KDS do volieb asi predstaví 
vlastného kandidáta, zrejme 
to bude Mikloško, mal by už 
aj prvú dámu, takže jedno 
kritérium spĺňa.

Európsky súd v Strasburgu 
vyhlásil len jeden rozsudok v 
prospech SR. To hovorí samo 
o sebe o tom, aký je stav súd-
nictva v krajine.

Modlitba KDS
Drahý Bože, daj nám také-
ho, čo môže (Palko),
A keď nemôže (Mikloško),  
pomôž mu Bože, 
A keď ani tak nemôže  
(Bauer), prijmi ho Bože,
A daj nám takého, čo môže 
(Lipšic)?
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Kresba: Andrej Mišanek

Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

rozhlAdňA

Názov knihy Mikuláša Dzurindu sa 
dnes javí ako čaro nechceného. 
Miki docestoval na bavorákoch, 
dnes tak môže akurát stopovať. 
Ciest pritom veľa neurobil a ani 
svetlo na konci tunela Branisko nie 
vždy vidieť. Keby sa tak ešte do 
jeho výstavby vnieslo svetlo, určite 
by nastala aj tma. Zmráka a stmie-
va sa nielen nad Mikim, ale aj nad 
SDKÚ. Modré bicykle sú už aj na 
posmech, sviečky pália jeho členo-
via, ktorí vykrikujú o modrých diktá-
toroch. Modrá už jednoducho nie 
je dobrá a tak všetko treba prema-
ľovať na inú farbu. Možno na zelenú 
a možno na čiernu. Keď označoval 
terajšiu koalíciu za boľševickú, te-
raz sa mu to vrátilo ako bumerang 
a jeho vlastní ho pasujú za boľševi-
ka, možno začnú recitovať aj jeho 
básničky na Víťazný február. Doš-

lo aj na slová starého ujca, ktorý 
na MMM v Košiciach na neho vy-
krikoval – Ucekaj Miki, bo Mečiar 
za tebu. A treba povedať, že Mečiar 
ho už predbehol, hoci má slabšie 
srdiečko. A došlo aj na slová Me-
čiara, že v máji bude horúco, hoci 
je ešte len marec, na politickej scé-
ne, hlavne v opozícii pripeká ako 
v najhorúcejšom lete. Sviečky ho-
ria, horí pôda pod nohami Mikimu a 
niekdajší suveréni sa stali trpaslíkmi 
vo vlastnej záhrade. Záhradník sa 
stal capom, teda capo di tutti capi 
a svojho bossa pomaly odrovnáva 
jeho vlastnými technológiami, teda 
bicyklami, sviečkami, transparent-
mi, už chýba len hádzanie hrachu 
na sídlo SDKÚ. Vôľa niekedy doká-
že zdolať aj vola. A potom je cesta 
už voľná. A koniec tunela je v nedo-
hľadne....

V poslednej relácii TV Markíza 
„Na telo“ sa objavil aj pán NIKTO, 
ktorý robil propagáciu svojej bu-
dúcej strane alebo spolku, ktorý 
sa zatiaľ nazýva KDS, čo je skrat-
ka pre Kuomitang Dalajlámov 
Slovenska. Tento pán NIKTO, vy-
stupujúci ako pán Palko, si takto 
jednoducho robil reklamu sebe a 
svojim legionárom, ktorí odišli z 
KDH. Beriem toto tvrdenie späť, 
ak TV Markíza doloží, že tento 
pán NIKTO zaplatil za propagáciu 
niečoho, čo ešte nie je, patričnú 
sumu peňazí, ktorá vychádza z 
kritérií tejto televíznej spoločnos-
ti na reklamu. Ale ani moderátor-
ka nepovedala a ani nikde inde 
sa neobjavilo, že ide platenú re-

klamu čohosi, čo ešte neexistuje 
a čo možno bude či nebude exis-
tovať. Škoda, že partnerka v dis-
kusii na tento moment nijako ne-
zareagovala a tak sa pán NIKTO 
mohol tváriť pokojne a ležérne a 
často partnerku aj dobehnúť. TV 
Markíza týmto spôsobom dala 
jasne najavo, že jej môžu byť 
ukradnuté kritéria korektnosti po-
dobných talkshow. Pani Belouso-
vá, ako partnerka v diskusii mohla 
aj protestovať, pretože baviť sa s 
niekým, kto nepredstavuje žiadnu 
politickú stranu, žiaden program, 
vlastne nič, je tiež o ničom. Pán 
Nikto môže byť spokojný, za málo 
peňazí sa mu podarilo urobiť veľa 
muziky, možno aj na úkor SNS.

Ak Fidela castra vystriedal jeho 
brat Raul, tak Dzurindu asi jeho 
brat nevystrieda. Kuba však 
nikdy napadla a nepadne na 
hubu, ale Dzurinda asi áno. Tak 
to totiž vyzerá, SDKÚ sa poma-
ly, ale isto rozpadá. Strana, kto-
rá vznikla ako odnož KDH, ani 
inak dopadnúť nemohla. Jej 
šťastím bolo jedine to, že sa do-
kázala osem rokov držať vo vlá-
de, lebo inak celá jej verchuška 
je vlastne len politický odvar. 
Len tak pre zaujímavosť. Tí slo-
venskí novinári, ktorí verne druko-
vali Dzurindovi a spol., mali na nich 
svoj negatívny názor, ale len tak v 
úzkom kruhu. Nedávali ho najavo 
verejne, lebo takto sa im to vyplá-
calo, žili vlastne farizejsky a písa-
li ako farizeji. Ešte nie hneď, ale o 
pár mesiacov, možno len týždňov, 

im bude Dzurinda a spol. ukrad-
nutý a jednoducho ho začnú po-
chovávať ako mazáci tristovku. 
Toto nie je o Zahradníkovi, Miku-
šovi, či dopravnom podniku, to je 
vlastne o tom, že treba hodiť Dzu-
rindu cez palubu, lebo vykonal, čo 
vykonať bolo treba a môže sa pra-
tať. Nevykonal to totiž dokonale. 
A tak musia prísť dokonalejší. 
Manipulačné technológie mys-
lia už na voľby v roku 2014, dl-
hodobé prognózy vývoja v Eu-
rópe rátajú s rokom 2015, kedy 
by sa mala EÚ rozpadnúť a do-
vtedy treba pripraviť novú gar-
nitúru jastrabov, konzervatív-
cov na nové idey, ktoré by mali 
zachrániť okrem iného potápa-
júci sa Titanic – teda USA. A tak 
sa chce nová garnitúra, už do-
statočne vyškolená a aj zmani-

pulovaná, dostať v najbližších 
voľbách do parlamentu a po-
tom udrieť o ďalšie štyri roky. 
Samozrejme, s výdatnou po-
mocou sfér vplyvu. To isté platí o 
odídencoch z KDH, ktorí už nech-
cú mať veľa spoločného ani s kres-
ťanstvom. Takže vlastne Dzurinda 
je bez šance, môže aj súdiť, aj vy-
hadzovať členov von oknom, aj ich 
upáliť ako Husa v Kostnici, nič mu 
to nepomôže. V starej „zmene“ na-
stal čas na „zmenu“ inú, všetci sa 
začnú hrať na národovcov, budú 
sa tváriť, že hája slovenské záujmy 
a podobné triky, len aby zasa svo-
jimi manipulačnými technológiami 
dosiahli svoj cieľ. A tak, ako to už 
na Slovensku chodí, znova sa 
nájdu takí, ktorí naletia. Už aby 
bola hlavným mestom Sloven-
ska Banská Bystrica.

diktátori demokracie „ZmENY“
V Bratislave je veselo, niektorí kričia Kube dajte na hubu, iní zasa boj-
kotujte OH v Pekingu, lebo všade vládnu diktátori. Ale ďalší pred SDKÚ 
kričia preč s diktátormi a myslia tým Dzurindu and Company. Takto do-
padla jedna rozprávka o smelom zajkovi zo Spiša, ktorý zožral všetku 
slovenskú kapustu a čo nezožral to predal. Slovenský národ osem ro-
kov civel ako teliatka na nové vráta, čo tento demokratický diktátor na 
Slovensku stváral a bol rád, že je rád. Takto sa teda vládlo ľahko. Mani-
pulácia s vedomím dosiahla vysokú úroveň, manipulátori striedali tech-
nológie a dobre si za to nechali zaplatiť. Tak sa stalo, že takmer všetci 
sa nechali zmanipulovať, lebo, ak sa niekto proti technológiám postavil, 
okamžite ho zlikvidovali. Abonenti technologických manipulácii sa teraz 
zrazu akosi dištancujú. Zatiaľ len tak potuteľne. Od toho, ktorý ich pla-
til a aj od toho čo robili. Snažia sa, ale nikto im to nezabudne. Pamäť 
máme všetci ešte dobrú. Aj manipulátori z médií už lámu palicu nad svo-
jim chlebodarcom, čo sa dalo čakať, lebo však, kto je predajnejší, ako 
slovenskí novinári. Ani somálski ich nedohonia. 

iba PolitiCký oDVaR

liPŠiC agENDa
Agenda bývalého ministra spravodlivosti Daniela Lipšica je známa. V 
KDH pôsobí ako „náš človek v Havane“ (teda Palkovcov) a reaguje na 
všetko, čo sa deje. Najnovšie na Dušana Repáka, ktorý má jedi-
nú chybu: ako právnik zastupuje každého, kto ho o to požiada. 
A hneď je z toho obľúbená friendly mafia. Tento výraz si Lipšic 
osvojil vtedy, keď pôsobil v mafii známej ako Dzurindistan, kto-
rá osem rokov nadrogovala Slovensko opiátmi všetkého druhu a 
takmer sme všetci skončili na Prednej Hore.

V Bruseli už tento dokument 
prerokovali, má sedem strán a 
zostavil ho komisár pre zahra-
ničné vzťahy J. Solana a euro-
komisárka pre zahraničné vzťa-
hy B. F. Valdnerová. V tomto 
dokumente je upozornenie pre 
27 krajín EÚ, aby sa pripravili v 
najbližších rokoch na seriózne 
konflikty, ktoré hrozia pre aktív-
ne súperenie za dostup k ener-
getickým surovinám a kontrolu 
nad nimi. V dokumente sa ho-
vorím že v súvislosti s globál-
nym otepľovaním pre Európu 
zostruje sa otázka bezpečnos-
ti – začínajúca energetickými 
vojnami a končiac masovou 
migráciou, – ďalej probléma-
mi nerozvinutých štátov a po-
litického radikalizmu. Komisá-
ri hovoria o tom, nakoľko je vážne 
topenie sa arktických ľadovcov, 
pretože za Arktídu začnú bojovať 
rôzne krajiny. V dokumente sa ho-
vorí, že v minulom roku Kremeľ 
skúsil vysloviť svoje práva na ten-
to región, pretože prezident Pu-
tin prijal ako hrdinov vedcov, ktorý 
zapustili ruskú zástavu na dne Se-
verného ľadového oceánu. To čo 
sa udeje v Arktíde „bude pôsobiť 
na medzinárodnú stabilitu a aj zá-
ujmy európskej bezpečnosti“.
Rýchle topenie ľadovcov zvlášť 
v Arktíde spôsobí, že sa objavia 
nové vodné cesty i medzinárod-
né trhové cesty - hovorí sa v do-
kumente. Prístup k nesmiernym 

zásobám surovín v Arktíde sa zjed-
noduší, čo zmení geostrategickú 
dynamiku regiónu“ Dokument bol 
pripravený, v čase, keď energetic-
ká bezpečnosť začína mať veľmi 
dôležité miesto v politike každé-
ho európskeho štátu. Tento prob-
lém bude nastolený aj na rokovaní 
summitu lídrov NATO v Bukurešti v 
apríli tohto roka. V súvislosti s tým-
to dokumentom sa objavil aj ma-
nifest, ktorý vyzýva k radikálnej 
rekonštrukcii NATO. V ňom sa ho-
vorí aj o použití NATO, ako „kva-
litný inštrument energetickej bez-
pečnosti“.
„Budeme posudzovať nové 
hrozby bezpečnosti, vráta-
ne energetickej“, povedal je-
den z vysokých činiteľov NATO 
„a skúsime vydeliť otázky, do 
riešenia ktorých NATO môže 
vniesť svoju vklad“.
Takmer 150 stránkový dokument 
na rekonštrukciu a reformáciu 
NATO, ktorý pripravili piati býva-
lí náčelníci štábov a vysokoposta-
vených dôstojníkov NATO z USA, 
Nemecka, Anglicka, Francúzska 
a Holandska poukazuje tiež na to, 
že výsledkom klimatických zmien 
sa napätie v Arktíde bude zostro-
vať. Otepľovanie už vyostrilo do 
sporu medzi Ruskom a členom 
NATO – Nórskom v otázke práv na 
lov rýb v okolí Špicbergov, kde sa 
nachádzajú okrem iného aj veľké 
zásoby plynu a ropy, ktoré sú do-
teraz ukryté pod ľadom - hovorí sa 

v dokumente. Ak globálne otep-
ľovanie urobí tento zdroj energie 
dostupným, tak medzi Ruskom a 
Nórskom vznikne konflikt. „Poten-
ciálna kríza“ zatiahne do boja o 
suroviny aj USA, Kanadu a Dán-
sko, ktoré budú bojovať za veľké 
a cenné suroviny“. 
Solana a Ferrero-Valdnerová 
sa po prvý raz pokúšajú na vy-
sokej úrovni postaviť ako tím 
otázku arktickej politiky: na zá-
klade meniacej sa geostratégii 
regiónu, upriamujúc pozornosť 
na prístup k surovinám a nové 
medzinárodné trhové trasy.
Na summite v apríli v Bukurešti 
sa plánuje posúdiť aj úloha ali-
ancie – kontrola energetickej 
bezpečnosti a tak sú na svete 
už reči o tom, že vojaci NATO 
môžu byť vyslaní do tohto re-
giónu ako „ropovodná polícia“.
Teda nie už studená, ale „ľa-
dová vojna“ je naozaj hrozbou. 
cena ropy za barel vyskočila 
nad 100 dolárov a do konca 
roka niektorí hovoria o dvesto-
dolárovej méte za barel. Krajiny 
OPEc na viedenskom summite 
odmietli zvyšovať ťažbu. Dolár 
padá zo dňa na deň a recesia 
americkej ekonomiky je reali-
tou. To všetko môže otriasť nie-
len Európou, ale aj svetom. Aj 
preto je Arktída taká dôležitá, 
aj preto o jej bohatstvá sa budú 
snažiť všetci a to je nebezpeč-
né, „ľadové“.

Začne sa „ľadová vojna“

Možno si mnohí túto dôležitú správu ani nevšimli, ale faktom je, 
že 28. februára 2008 vo Zvolene uskutočnilo sa slávnostné odo-
vzdanie 12 modernizovaných stíhačiek MIg 29 BBS pre Sloven-
sko. Po prvý raz firmy z USA, Nemecka, Česka a Ruska na území 
štátu, člena NATO spoločne zmodernizovali bojové lietadlá rus-
kej výroby a namontovali do nich súčasnú modernú techniku. Po 
vstupe do NATO sa mnohé štáty zo strednej a východnej Európy 
ocitli v problémoch, čo sa týka bojového letectva. Vtedajšie Migy 
svojimi bojovými vlastnosťami dokázali konkurovať západných 
strojom, ale ich elektronické systémy boli zastarané a nekompa-
tibilné s výzbrojou letectva NATO. Existovali dve možnosti ako sa 
s týmto problémom vysporiadať: buď kúpiť za ťažké milióny dolá-
rov nové lietadlá, alebo modernizovať existujúce Migy podľa kri-
térií NATO. Slovensko si vybralo túto druhú cestu, ktorá bola aj 
oveľa lacnejšia. Nebolo to také jednoduché, ako by sa to na po-
hľad zdalo, bolo treba vyriešiť mnohé úskalia, ktoré sa napokon 
vďaka ruským špecialistom podarilo zvládnuť v Opravárenskom 
závode v Trenčíne. Slovenský variant modernizácie dostal meno 
Mig-29 cD a vysoko ho ocenili aj pri cvičeniach v rámci NATO. 
Slovensko plánuje túto stíhačku predstaviť na leteckom salóne 
ILA -2OO8 v Berlíne koncom mája.

MIKI-balada
Skončený život od otravy,
on, mnoho dobra nespraviac, 
nebude v stave plný slávy, 
vypĺňať noviny už viac.
Byť môže, že bol narodený,
pre šťastie sveta, slávy kmit,
že lýra pretrhnutá v znení,
mohla i časom prevýšiť
hrmoty obyčajnej vravy, 
že politika na schodoch slávy,
vysoký azda čakal schod. 
A teraz s jeho tôňou na odchod
sa berie svätá tajnosť darov. 
Veď každému je dobre známe, 
Menelaus za tú Helenu,
sto rokov ešte neprestane
Frýgiu hubiť zbiednenú, 
hoc vôkol cnostného Priamosa, 
hromada starcov Pergamosa
jej závidiac tak rieši zas
má pravdu Paris, Menelaus.
Však, čo sa týka ešte zrážky, 
trošičku počkať, prosím vás,
čítajte ďalej román náš, 
nevyslovte nado mnou súd ťažký,
zrážka tu bude, nechcem klamať, 
aj čestné slovo môžem dať.

Hurá, máme tucet stíhačiek

MAjú AutOnOMIstICKé CHute
Maďarov žije v Srbskej Vojvodine asi 300-tisíc a už požiada-
li Ministerstvo zahraničných vecí Maďarskej republiky, aby v 
Európskej únii podporilo ich autonomistické snahy. Podobné 
tendencie majú aj Maďari v Rumunsku, kde ich žije viac ako 
milión. Slovenskí Maďari sa k týmto snahám pochopiteľne pri-
pájajú, aj keď sú teraz tichšie ako inokedy, len bývalý minis-
ter Simon rozvíja aktivity za Združenie miest a obcí južného 
Slovenska. Treba však očakávať aj aktivitu Csákyho a Duraya, 
vo vhodnej chvíli, ktorá môže nastať vtedy, keď zahorí Kosovo 
plameňom skazy.

Nikto v Markíze

kde je vôľa, tam je cesta
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Priznajme si, hovoria väčšine z nás niečo náz-
vy obcí ako Fridman, Krempachy, Čierna Hora, 
Lapšanka, Jurgov, Nedeca, Nová Belá, Kacvin, 
alebo Nižné, či Vyšné Lapše? Tak teda nič. Vý-
chodniar bude tvrdiť, že sú to dediny niekde 
na západnom Slovensku, obyvateľ Záhoria pre 
zmenu, že sa nachádzajú možno na Zemplí-
ne. Máme poľahčujúcu okolnosť v tom, že tieto 
obce nepatria Slovensku, teda nenachádzajú 
sa na jeho území, i keď názvy niektorých z nich 
sú čisto slovenské. Okrem toho vždy v nich žili 
predovšetkým Slováci a do roku 1920 ich nič 
neoddeľovalo od Slovenska. Aby sme však už 
nenapínali našich čitateľov - ide o obce, ktoré 
sa nachádzajú na území severného Spiša, kto-
ré sú súčasťou Poľska. 

LOJÁLNI VLASTENcI
Horná Orava a severný Spiš ... Dva regióny s úpl-
ne slovenským obyvateľstvom sa proti jeho vôli stali 
súčasťou Poľska. Aj v tomto prípade platilo - podob-
ne ako pri podpísaní Mníchovskej dohody - o nás 
bez nás. Pravdou však je, že „prsty“ v tom mala aj 
vtedajšia Česko-Slovenská vláda a najmä E. Beneš. 
Prahe išlo predovšetkým o to, aby si zachránila prie-
myselné a bohaté Těšínsko, kde žilo aj veľa obyva-
teľov poľskej národnosti. Ako sa tu prenáša z gene-
rácie na generáciu „Beneš za nás vôbec nebojoval, 
naopak, vymenil nás za Těšínsko, ale rozhodujúce 
slovo mali predstavitelia Francúzska, Veľkej Britá-
nie, USA a Talianska. Pôvodne o tom, či horná Ora-
va a severný Spiš pripadnú Poľsku, alebo nie, mal 
rozhodnúť plebiscit, teda referendum, čiže verejné 
hlasovanie. Nakoniec z plebiscitu nebolo nič a úze-
mie pripadlo Poľsku. Napriek nesúhlasu prevažnej 
väčšiny obyvateľov týchto regiónov. Akoby ich názo-
ry a osudy nikoho nezaujímali. Výnimkou boli ame-
rickí Slováci, ktorí zaslali svojmu prezidentovi USA 
Wilsonovi Memorandum a založili aj Stály výbor pre 
celok Slovenska. Žiaľ, aj oni sa naivne domnieva-
li, že vláda ČSR bude nakoniec pevne obhajovať 
pozície tých, ktorí na tomto území žili. Predstavite-
lia Stáleho výboru síce vypracovali Promemorium a 
Appelt, v ktorých protestovali proti pripojeniu hornej 
Oravy a severného Spiša k Poľsku. „Veríme, že dr. 
Beneš uzná, že slovenskému ľudu na Spiši a v 
Orave stala sa veľká krivda, a on, jako svetom 
uznávaný šikovný diplomat najde dosť spôso-
bov  k tomu, aby tá boľavá rana slovenskému 
ľudu bola zahojená“. Z týchto predchádzajúcich 
riadkov  cítiť síce veľkú snahu pomôcť Slovákom 
na Orave a Zamagurí, ale zároveň aj naivitu, preto-
že nielen E. Beneš, ale celá vláda neprejavovala o 
týchto Slovákov žiadny záujem.
Prevráťme však niekoľko listov v dejinách, ku 
ktorým sa ešte vrátime, ale musíme konštato-
vať jednu významnú skutočnosť: ako sme už 
zdôraznili, Slováci z hornej Oravy a severného 
Spiša boli z pripojenia ich rodných obcí a cho-
tárov k Poľsku veľmi nešťastní. Napriek agre-
sívnej polonizácii, častému šikanovaniu a ná-
rodnostnému útlaku však boli a sú k Poľsku 
tolerantní a správajú sa tak, ako sa na obča-
nov každého štátu patrí. Po napadnutí Poľska a 
tým zároveň začatí II. svetovej vojny so zbraňou 
v ruke bojovali proti nemeckému wermachtu a 
neskôr niektorí dokonca aj vo Varšavskom po-
vstaní. To všetko - čo sa týka tolerancie k poľ-
skej väčšine - platí aj dnes a my si tu doma na 
Slovensku môžeme iba povzdychnúť, že keby 
sa príslušníci národnostných menšín, žijúcich 
v SR chovali tak, ako „naši“ v Poľsku, tak by re-
publika mala oveľa, oveľa problémov menej.
Poznám veľa Slovákov, žijúcich v Poľsku. Sú hrdí na 
svoju národnosť, i keď z ich slovenčiny už cítiť poľ-
ský prízvuk. Tí starší stále žijú v rodných dedinách a 
tradične sa venovali poľnohospodárstvu. Mladších 
život zavial na všetky svetové strany a mnohí na dlhé 
roku „zakotvili“ v USA a Kanade. Aj na poľskom Spiši 
je problém nájsť si trvalé zamestnanie. Ešte šťastie, 
že vzťah k pôde sa dedí z pokolenia na pokolenie a 
každá rodina má nejakú tú roľu. V každom prípade 
naši krajania na poľskom Spiši svoj rodný kraj sku-
točne milujú. Keď som sa pred niekoľkými rokmi zú-
častnil vo Fridmane na festivale slovenských dycho-
viek, teda tých, ktoré pôsobia v obciach severného 
Spiša na poľskom území, jeden mladý krajan sledo-
val, ako sa kochám v krásnej scenérii. Stáli sme ne-
ďaleko Dunajca, okolo nás sa nachádzali kopce a 
horské lúky s pasúcimi sa kravičkami. „Len sa po-
zrite“, povedal mi mladý Slovák, poľský štátny ob-
čan a pokračoval: „Ani tie švajčiarske lúky, hory 
a kravy nemôžu byť krajšie, ako tie naše ...“.

BOJ O SPIŠ
Až dnes sa dozvedáme, že vzťahy medzi vtedajším 
Československom a Poľskom neboli nikdy najlep-
šie. Azda aj preto vieme o tejto kapitole našich de-
jín tak málo. Za bývalého režimu sa o žiadnych vzá-
jomných problémoch nemohlo hovoriť, veď predsa 

išlo o dve krajiny, ktoré budovali socializmus a boli 
súčasťou nerozborného tábora spolupráce a poro-
zumenia, veď v každej z týchto krajín sa chopil moci 
proletariát.
Podľa historikov už niekedy po rozpade Veľ-
komoravskej ríše, ktorej súčasťou bolo nielen 
Slovensko, ale aj časť Poľska, konkrétne počas 
vlády Boleslava I. chrabrého (992-1025) sa za-
čali boje o Spiš. Tie sa najčastejšie viedli nie 
zbraňami, ale rôznymi politickými, nábožen-
skými a hospodárskymi aktivitami. Špecifickou 
kapitolou vzájomných vzťahov, ktoré sa týka-
li výsostne územia Spiša, bolo zálohovanie 13 
spišských miest uhorským kráľom žigmundom 
Luxemburským poľskému panovníkovi Vladi-
slavovi II. Stalo sa tak v roku 1412, žigmund za 
zálohované mestá dostal 37 000 kôp grošov, 
ale tieto spišské mestá sa stali súčasťou Poľ-
ska až vyše 300 rokov. Tak dlho to bolo pre-
dovšetkým pre neochotu vzdať sa tohto hospo-
dársky prosperujúceho regiónu, nie však pre 
nezáujem Uhorska dostať späť, čo mu patrilo. 
Poľská strana však ešte v 20. storočí sa odvo-
lávala na zmluvu o zálohovaní spišských miest 
a to bol jeden z jej „argumentov“, že Spiš pat-
rí Poľsku.
Napriek tomu vzťahy medzi Poľskom a  Uhorskom 
neboli zlé, dnes - povedané moderným jazykom - 
boli nadštandardné. Nečudo, že po rozpade Ra-
kúska-Uhorska poľská politika smerovala proti vzni-
ku Česko-Slovenska a Poľsko dlho verilo, že jeho 
juhovýchod bude hraničiť s Maďarskom ...
Ako sme už uviedli, v roku 1920 sa rozhodlo o pri-
pojení slovenských obcí, ktoré boli na bývalom úze-
mí Uhorska, teda na Slovensku, k Poľsku. Bez 
plebiscitu, teda bez toho, aby niekoho zaujímal aj 
názor tých, ktorí vtedy žili na hornej Orave a sever-
nom Spiši.

ROKy IŠLI
Zdalo sa, že hranice Európy sa už nikdy nebudú 
meniť a tak sa nezmenia ani tie medzi Česko-Slo-
venskom a Poľskom. Napriek tomu, že s hranicami 
na hornej Orave a severnom Spiši nebola spokojná 
ani jedna strana. Veď v decembri 1918 sa na tých-
to hraniciach aj bojovalo. Bolo to v čase, kedy poľ-
ské vojsko prekročilo demarkačnú líniu. V polovici 
minulého storočia Poľsko ešte snívalo nielen o celej 
Orave a celom Spiši, ale dokonca aj o častiach Lip-
tova, Šariša, Gemera i Zemplína! Vtedy na Spiši sa 
objavovali poplašné správy, na základe ktorých poľ-
ské hranice vraj posunú až ku Popradu, či dokon-
ca ku Košiciam!
Poľsko ťažko znášalo, že jeho zástupcov nepozvali 
na Mníchovskú konferenciu. Napriek tomu, že jeho 
požiadavky riešil dodatok Mníchovskej dohody. Náš 
severný sused cítil vtedy veľkú šancu na pripojenie 
celého Spiša k Poľsku, okrem toho požadoval celý 

okres Čadca,  Kežmarok, celú Javorinu a Belanské 
Tatry, ako aj 17 oravských obcí, okrem toho hrani-
ca mala prechádzať hrebeňom Braniska (?). Druhá, 
skromnejšia verzia predpokladala vzdanie sa miest 
Čadca, Námestovo, Kežmarok a Ľubica. Poliaci sa 
však obávali, že keď budú naliehať na podpísanie 
dohody o maximálnej verzii, tak do hry môže vstú-
piť Nemecko a tak nakoniec chceli „iba“ Javorinu, 
obec Lesnica, časť okresu Stará Ľubovňa  a časť 
katastra obce Mníšek nad Popradom. Napriek sil-
ným protestom obyvateľstva, obetiam pri stretoch 
čs. a poľského vojska sa podarilo anektovať sloven-
ské územie. Na pričlenenom území sa začala ná-
silná polonizácia, podobne ako v roku 1920 v tri-
nástich spišských obciach, pričlenených k Poľsku. 
Ľudia boli dokonca perzekvovaní za spievanie slo-
venských cirkevných piesní v kostoloch! Vtedy opäť 
v Poľsku silneli tendencie o vytvorení spoločnej poľ-
sko-maďarskej hranice, teda o rozdelení Slovenska 
medzi tieto dve krajiny. Pri všetkej objektivite však 
musíme zdôrazniť, že samozrejme nie všetci Po-
liaci túžili podrobiť a pripojiť si polovicu našej kraji-
ny. Mnohí však pod vplyvom propagandy stále dú-
fali v to, že Hitlera treba podporovať (január 1939) a 
československá otázka sa bude definitívne riešiť za 
účasti Poľska a Maďarska.
Rok 1939 však priniesol nečakané zmeny. 
V auguste sa Slovenský štát  začal pripravo-
vať na vojnu  (23. marca 1939 sa zmenila si-
tuácia podpísaním slovensko-nemeckej zmlu-
vy o ochrannom pomere) a tak predstavitelia 
Slovenského štátu už uvažovali o nárokoch na 
územia, zabrané Poľskom v rokoch 1920,1924 
(vtedy bol Poľsku pridelený zbytok katastra 
obce Jurgov, ako aj obce Kacvin a Nedeca, ale 
celá obec Javorina zostala v ČSR) a po Mní-
chovskej dohode.
Prvý septembrový deň 1939 sa začala II. svetová 
vojna - napadnutím Poľska Nemeckom - v ten istý 
deň ale aj slovenská armáda prekročila slovensko-
poľské hranice. Do 3. septembra prakticky bez bo-
jov obsadila všetky územia, zabrané Poľskom od 
roku 1920. Niekde vítali slovenských vojakov s veľ-
kým nadšením, inde, teda na územiach, zabraných 
už v roku 1920, najmä tí mladší, trocha rezervova-
ne. V každom prípade Slovákov v septembri 1939 
vítali na rozdiel od rokov 1920,1924 a 1938, kedy 
na zabrané územia prichádzali Poliaci. Netreba 
však zabúdať na to, že Nemecko súhlasilo s návra-
tom Poľskom zabraných území za „lojálny a úprimný 
prístup Slovenska“. Na druhej strane netreba zabú-
dať ani na to, že Slováci z týchto území udatne bojo-
vali v poľskej armáde proti nemeckým okupantom. 
Podľa údajov, ktoré má generálny tajomník Spolku 
Slovákov v Poľsku Dr. Ľudomír Molitoris až 551 na-
šich krajanov skončilo v nemeckých koncentrač-
ných táboroch a až slovenským úradom sa podarilo 
časť z nich oslobodiť.

PO STAROM
Po oslobodení hornej Oravy a severného Spiša So-
vietskou armádou koncom januára 1945  sa poľské 
úrady snažili ihneď obnoviť hranice z roku 1938. 
Suspendovali slovenských učiteľov, kňazov a úrad-
níkov a zakázali používať slovenčinu vo verejnom ži-
vote. Pritom velenie IV. ukrajinského frontu umož-
nilo na tomto území zakladať miestne slovenské 
národné výbory a slovenskú milíciu! Aj uznesenie 
Predsedníctva SNR v Košiciach zo dňa 20. 3. 1945 
potvrdilo, že ide o výsostné čs. územie a v dôsledku 
toho podlieha výlučne správe čs. orgánov.
Každodenný život bol však inakší. Stalo sa, že poľ-
skí milicionári zatvárali Slovákov, potom prišli slo-
venskí milicionári, oslobodili väzňov a odzbrojili poľ-
skú milíciu.
Na oslobodenom území, resp. na jeho časti sa pod 
dohľadom predstaviteľov Sovietskej armády usku-
točnil rýchly plebiscit a jeho výsledky potvrdili, že 
prevažná časť obyvateľov sa považuje za Slovákov. 
Na základe toho dôstojníci - červenoarmejci roz-
hodli, aby ich armáda obsadila hranice spred roku 
1920 a odovzdalo územie hornej Oravy a severné-
ho Spiša čs. úradom. Napriek tomu, že 98% obyva-
teľov sa prihlásilo k slovenskej národnosti, 5. mája 
1945 v Košiciach sa rozhodlo o tom, že čs. hrani-
ca sa má vrátiť do stavu pred rokom 1938. Koneč-
nú bodku za všetkým dala až zmluva z 13. 6. 1958 
(!) o konečnom ustálení hranice.

žIVOT V NEBEZPEČENSTVE
Od roku 1945 sa Slovákom v Poľsku žilo veľmi ťaž-
ko. Napriek tomu, že v septembri 1939 mnohí z nich 
ako vojaci poľskej armády hrdinsky bránili územie 
Poľskej republiky v nerovnom boji s Nemeckom, po 
vojne ich vyháňali ako zradcov. Slovenské dediny 
plienili rôzne bandy, okrem drancovania mnohí Slo-
váci dostávali rozsudky smrti, ktoré, žiaľ, nezosta-
li iba na papieri. Dostali najskôr písomný príkaz od-
sťahovať sa na Slovensko a pokiaľ ho v určenom 
termíne nesplnili, tak ich čakala smrť zastrelením.
V tomto sa najviac „vyznamenal“ Jozef Kurasia-
Ogieň. Pôvodne partizán a komunista, neskôr 
bandita, ktorý likvidoval komunistov, židov a Slo-
vákov. Jeho banda má na svedomí vyše 450 obe-
tí, všetko nevinných ľudí, ktorých zastrelili už po voj-
ne. Na veľké prekvapenie tomuto banditovi odhalili 
v roku 2006 pamätník v Zakopanom za to, že „v ro-
koch 1943-1950 bojoval proti Nemcom a komunis-
tom“. Na veľké a nemilé prekvapenie pomník takejto 
- slušne povedané- kontroverznej osobe - slávnost-
ne odhalil samotný prezident Poľskej republiky Lech 
Kaczyński za prítomnosti niektorých ministrov, po-
slancov, vysokých predstaviteľov armády. Žiaľ, naše 
veľvyslanectvo vo Varšave, na rozdiel od izraelského, 
voči tomuto ani diplomaticky neprotestovalo.
Nie tak dávno sme sa v Bratislave stretli nielen s 
predstaviteľmi Spolu Slovákov v Poľsku so sídlom v 
Krakove, ale aj poľským spisovateľom Dr. Jerzym S. 
Latkom. Autor, pôvodne orientalista a etnograf, veľmi 
objektívne vystihol život tohto pôvodne partizána, po-
tom banditu, ktorý po vojne bojoval nielen proti komu-
nistom, ale za národnostne čistý štát, teda bez židov 
a Slovákov. Len pre zaujímavosť - na troch miestach, 
jedno z nich je jeho rodisko, mu odmietli postaviť pa-
mätník. Nakoniec sa do Zakopaného prišiel jeho pa-
miatke pokloniť osobne prezident. Samotný názov 
knihy - Hrdina našich čias? - hovorí dosť jasne o tom, 
že takýto človek nemôže byť žiadny hrdina ...

EPILóg
Slováci, žijúci v Poľsku, dlhé roky nepociťovali žiad-
nu, alebo iba minimálnu podporu zo strany starej 
vlasti. Pritom nie sú žiadni emigranti, narodili sa na 
Slovensku, žijú tam, kde storočia žili ich predkovia. 
Už dlhé roky, pri všetkej skromnosti, majú však do-
jem, akoby na nich Slovensko zabudlo. Pritom im ide 
skutočne o málo - o sledovanie našich televíznych 
programov, učebnice, bohoslužby v slovenčine, či 
detskú a mládežnícku literatúru. Niekedy sú však už 
tak napálení  na ľahostajnosť tých, ktorí by mali obha-
jovať ich záujmy, že sú za zrušenie slovenského kon-
zulátu v Krakove! Chcú, aby najvýznamnejšie poľské 
úrady a inštitúcie neprekrúcali historickú pravdu a 
aby v tomto pocítili podporu starej vlasti.
Po návšteve podpredsedu vlády SR Dušana Ča-
ploviča v Krakove a stretnutí s krajanmi sa zdá, 
že konečne sa zablyslo na lepšie časy. „Poznám 
problematiku Slovákov, žijúcich v Poľsku, nie-
len vďaka výskumom, ktoré som robil v Červe-
nom Kláštore ... Poznám komplikované povoj-
nové obdobie na týchto územiach ... Viem, že 
existujú mnohé ďalšie problémy, ako napríklad 
otázka slovenských bohoslužieb, slovenského 
školstva a bolo by dobre, keby sa ho podari-
lo revitalizovať ako na Zakarpatsku na Ukraji-
ne, kde je výborná spolupráca regionálnej sa-
mosprávy, vlády a slovenských zastupiteľských 
úradov  ...“, povedal ešte v Poňlsku Dr. Čaplo-
vič VLADIMÍR MEZENcEV

Biele miesta v slovensko-poľských vzájomných vzťahoch

Nie sú vysťahovalci, 

ani emigranti

Rieka Dunajec tvorí v Pieninách spoločnú časť slovensko-poľských štátnych hraníc. V minulosti neraz 
prepukol spor aj o toto územie - na oba brehy si nárokovalo Poľsko ...
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Zdalo sa, že na planéte Zem 
sa už nedá nič nové obja-
viť, ale vďaka reprezentatív-
nym antológiám súčasnej 
slovenskej prózy (Hľadanie 
človeka, USA 2002) a po-
ézie (Hľadanie krásy, USA 
2004; Zo storočia do storo-
čia, Rusko 2006), ktoré pri-
pravil Spolok slovenských 
spisovateľov v spoluprá-
ci so svojimi zahraničnými 
partnermi, sa na mape sve-
ta pre mnohých čitateľov 
začiatkom 21. storočia po 
prvý raz objavila slovenská 
literatúra ako samostatná 
kategória.
Úprimne povedané - väčši-
na obyvateľov modrej planéty 
dodnes nič netuší o existen-
cii Slovenska, ktoré je svoji-
mi kultúrnymi tradíciami prí-
tomné v strednej Európe viac 
ako tisíc rokov. Napriek tomu, 
že Slovensko pomerne dob-
re pozná svet, doteraz ho vo 
svete poznajú zväčša pod me-
nom niektorej zo susedných 
krajín (Rakúska, Maďarska a 
Česka).
Spolok slovenských spiso-
vateľov, ktorého tradície 
siahajú do roku 1923 a kto-
rý združuje najvýznamnej-
šie osobnosti slovenskej 
literatúry, dlhodobo vyna-
kladá maximálne úsilie, aby 
sa naša krajina prihovori-
la svetu reprezentatívny-
mi dielami svojej súčasnej 
tvorby. Vraví sa, že je lepšie 
raz vidieť ako stokrát po-
čuť. V prípade literatúry do-
zaista platí, že je lepšie mať 
možnosť priamo sa obo-
známiť s umeleckým die-
lom, ako byť odkázaný na 
sprostredkované hodnote-
nia a názory iných.
V reflektovaní vývoja Spolku 
slovenských spisovateľov sa 
prejavujú rozmanité subjektív-
ne pohľady a rôznorodé dobo-
vé interpretácie. Napriek his-

torickým peripetiám po celý 
čas existencie ide o dobrovoľ-
nú, výberovú stavovskú inštitú-
ciu, ktorej cieľom je podporo-
vať rozvoj a šírenie slovenskej 
literatúry doma i v zahraničí, 
ako aj programovo vyhľadávať 
mladé talenty a postupne ich 
inkorporovať do literárneho ži-
vota.
Spolok slovenských spiso-
vateľov sa mimoriadne výraz-
ným spôsobom podieľal aj na 
demokratických premenách 
v bývalom Československu a 
je jednou z duchovných plat-
foriem modernej slovenskej 
štátnosti. Systematicky nadvä-
zuje styky v literárnej oblasti v 
záujme perspektívnej medzi-
národnej výmeny kultúrnych 
hodnôt na báze univerzálnych 
myšlienok humanizmu, mieru, 
vzájomného porozumenia a 
spoznávania osobitostí súčas-
nej umeleckej tvorby
Je pozoruhodné, že spomí-
nané antológie ako edič-
né projekty strategického 
významu v oblasti kultúrnej 
diplomacie pripravil práve 
Spolok slovenských spiso-
vateľov, ktorý pôsobí v ne-
utešených podmienkach 
občianskeho združenia od-
kázaného na dotačnú svoj-
vôľu Ministerstva kultúry SR. 
Na podobné edičné činy sa za-
tiaľ nezmohlo ani Ministerstvo 
kultúry SR, ani Ministerstvo 
zahraničných vecí SR (ktorého 
súčasťou je odbor kultúrnych 
stykov a ktoré riadi Slovenské 
inštitúty v Berlíne, Budapešti, 
Moskve, Paríži, Prahe, Ríme, 
Varšave a Viedni), ani Ústav 
slovenskej literatúry SAV, ani 
Literárne informačné centrum 
(rezortné pracovisko MK SR), 
ani Asociácia organizácií spi-
sovateľov Slovenska (ktorej sú-
časťou je šesť menších spiso-
vateľských organizácií, vrátane 
Slovenského centra PEN).

PAVOL JANÍK

aNtológiE

Najprv niekoľko faktov o Trianonskej zmlu-
ve: Bola podpísaná 4. júna 1920 vo 
Francúzsku v zámku Veľký Trianon vo 
Versailles. V nej víťazné mocnosti Do-
hody (vojensko-politický blokový sys-
tém spojeneckých zmlúv uzavretých 
proti Trojspolku (Vojensko-politický 
blok vytvorený na základe vzájomných 
politických zmlúv v roku 1879-1912 
medzi Nemeckom, Rakúskom, Uhor-
skom a Talianskom s vedúcim posta-
vením Nemecka. Po vypuknutí 1. sve-
tovej vojny prešlo Taliansko na stranu 
Dohody.
Víťazné mocnosti Dohody potvrdili rozpad 
Rakúsko-Uhorska a stanovili hranice ná-
stupníckych štátov – Juhoslávie, Rumun-
ska, ČSR, Maďarska a Rakúska.

MALÁ DOHODA
Tvorila vojensko-politickú alianciu Čes-
ko-Slovenska, Juhoslávie a Rumunska 
1921-39. Jej základom boli dvojstran-
né vojenské zmluvy uzavreté medzi tými-
to štátni 1920-21 s cieľom udržať status 
quo v strednej a juhovýchodnej  Európe, 
vychádzajúci z Parížskej mierovej konfe-
rencie 1919-20. Mala tiež zabrániť re-
štaurácii Habsburgov, Anšlusa (poli-
tika „nenásilného“ pripojenia území 
osídlených Nemcami k Nemecku, kto-
rú sledoval nemecký imperializmus po 
1. svetovej vojne, najmä po nástupe 
nacistov k moci. Bol namierený hlavne 
proti Rakúsku a pohraničným oblas-
tiam ČSR. Realizovaná bola anexia Ra-
kúska v marci 1938. Výsledky anšlusu 
boli neskôr odmietnuté na moskov-
skej konferencii 1943 a štátnou zmlu-
vou obnovení nezávislého a demokra-
tického Rakúska (1955). Mala tiež čeliť 
maďarským snahám o revíziu trianonské-
ho mieru; zároveň bola objektíve namiere-
ná proti ZSSR v rámci tzv. cordon sanitai-
re. Pôvodne je to prenesené pásmo štátov 
vytvorené na izoláciu iného štátu – po Ver-
saileskej zmluve bolo pričinením francúz-
skeho imperionizmu vytvorením cordon 
sanitaire z Poľska, ČSR, Maďarska a Ru-
munska. Mal slúžiť ako nástupište chys-
tanej agresii proti ZSSR a zabrániť pre-
nikaniu revolučného vplyvu zo ZSSR do 
ostatnej Európy.

STALA SA V TRIANONE MAďAROM 
KRIVDA?

Nie! Vari nemajú svoj štát? Majú do-
konca taký, za aký dlhý čas bojovali 
pod vládou Habsburgovcov – štát ná-
rodný a nezávislý. Ukrivdilo sa im azda 
tým, že Slováci, Podkarpatskí Rusi 
(Rusíni), Rumuni a Juhoslovania sa vy-
manili spod ich vlády? A či tieto náro-
dy nemajú rovnaké právo na vlastnú 
národnú a štátnu existenciu ako naši 
chamtiví susedia? A či by Slováci na 
tomto území mali svoj vlastný štátny 

útvar už v čase, keď predkovia cham-
tivcov neboli ani v Európe a nemali ani 
poňatia o kultúre a kultúrnom spôso-
be života?
Je to logické, keď Trianon dal do na-
šich rúk národnú dedovizeň. To há-
dam môže niekto považovať za krivdu 
voči sebe...? Naopak!
Krivdy sa dopustili tí, ktorí Slovákom a iným 
Slovanom sídliacich od nepamäti v oblasti 
stredného Podunajska po svojom prícho-
de z ázie odňali najlepšiu pôdu a Slová-
kom prenechali iba neúrodné vrchy, hoci 
dnes turisticky atraktívne, kopce a skaly. A 
veľkej krivdy sa dopustili aj tým, že medzi 
Slovanov vsadili klin, ktorým rozdelili od 
severných, južných Slovanov, čím zabrzdi-
li náš spoločný vývoj.
Zlodej kričí chyťte ho! Je to reakcia na 
to, že vo vlastnom dome pôvodných 
obyvateľov obrali o všetky práva v sna-
he ich vyhubiť. Teda, nemožno riešiť 
ani súčasný menšinový problém posú-
vaním hraníc!!! Súčasní revizionisti tvr-
dia pred cudzinou a podľa nich to aj 
dávno ľahkomyseľné tvrdil aj fašista 
Mussolíni v tzv. milánskej reči, že Tria-
non 4 milióny Maďarov prisúdil nástup-
níckym štátom. Maďarské štatistiky sa 
toho chytili a zavádzajú. Vraj do Čes-
koslovenska pripadlo 745 000 Maďa-
rov ( z toho je však 28 500 židov). K 
Juhoslávii 450 000, k Rumunsku 1 mi-
lión 500 tisíc, teda spolu 2 495 000.
Treba brať v úvahu, že aj v trianonskom 
Maďarsku zostali národnostné menšiny 
Oficiálna maďarská štatistika z roku 1920 
tvrdí, že v Maďarsku žilo: 23 760 Rumu-
nov, 141 882 Slovákov, 551 211 Nemcov, 
76 388 Juhoslovanov, 1500 Rusov (Rusí-
nov), 28 349 iných. Teda spolu 833 090 
Nemaďarov.

ZAUJÍMAVé!
Hovorí pravdu maďarská štatistika, keď v 
roku 1920 napočítala 141 882 Slovákov, 
menej o tretinu, a tá istá štatistika uvádza, 
že v Maďarsku hovorí po slovensky 346 
053 ľudí. Kto by v Maďarsku okrem Slová-
kov hovoril slovensky, hádam nie Maďari?
Zaujímavá štatistika: V dôsledku Tria-
nonu sa spod maďarskej nadvlá-
dy oslobodilo 5 875 000 Slovanov, 
3 010 000 Rumunov, 1 367 000 Nem-
cov a 383 iných. Spolu je to teda 
10 665 000 nemaďarov. Všetci títo 
majú možnosť rozvíjať sa v rámci vlast-
ných štátov.
Gróf Appónyi, ktorý podpísal Trianoskú 
zmluvu priznáva, že pohľad na národnost-
nú mapu strednej Európy musí každého 
presvedčiť, že je úplne nemožné stano-
viť také hranice medzi štátmi, ktoré by ne-
obsahovali národnostné menšiny a tvorili 
iba čisté národné štáty. Z toho vyplýva aj 
skutočnosť, že pokojné spolužitie v stred-
nej Európe nie je možné dosiahnuť cestou 

zmeny hraníc, ale brať do úvahy existenciu 
národných menšín a umožniť im taký život, 
aby ich národné bytie nebolo ohrozené a 
tým by sa cítili ako doma.
V čom spočíva nedodržovanie trianon-
skej dohody čo sa týka menšín v Ma-
ďarsku?
Vyše 300 000 Slovákov žijúcich v Maďar-
sku má len 36 maďarsko-slovenských ľu-
dových škôl pričom len v prvej a druhej 
triede sa učia po slovensky čítať a písať. 
Niet v Maďarsku ani jedného slovenské-
ho gymnázia, ani jedného učiteľského 
ústavu, ani jednej slovenskej priemyselnej 
alebo inej hospodárskej školy, ani jednej 
meštianky, ba ani jednej čisti slovenskej 
ľudovej školy.

A AKO JE TO U NÁS ČO SA TÝKA 
TOHTO PROBLéMU?

Maďari tu majú vyše 800 maďarských 
škôl. Podľa tohto by Slovákom v Maďarsku 
prináležalo najmenej 200 slovenských ľu-
dových škôl, aspoň 3-4 stredné školy a 5 
odborných škôl, ako aj univerzita.
Slováci v Maďarsku nemajú vlastnú 
tlač. Vláda vydáva jediné noviny pod 
názvom Slovenské noviny. Netreba 
ani pripomínať, že 300 000 Slovákov 
nemá v peštianskom parlamente ani 
jedného slovenského poslanca, a celý 
rad opatrení slúži k tomu, aby sa po-
maďarčovalo vo všetkých oblastiach. 
Všade na svete sa Slováci rozvíjajú, 
iba v susednom štáte sú v takej mie-
re hrdúsení, že už nevládzu ani volať 
o pomoc.
Má teda maďarská menšina na Slovensku 
právo dovolávať sa na medzinárodných fó-
rach väčších práv? Vystupovať v Európ-
skom parlamente proti našej menšinovej 
politike? A bude rozširovateľov týchto ne-
právd o Slovensku brať niekedy niekto na 
zodpovednosť?

Fakty v článku sú z knihy Martina gre-
ča: Maďarské klamstvá, Slováci a re-
vízia hraníc. Reedícia publikácie Slo-
váci a revízia hraníc, 1937, ktorá vyšla 
nákladom Slovenskej ligy v Bratislave 
1937. Pôvodný text publikácie je dopl-
nený menným registrom, informáciou 
o autorovi a upravený po štylistickej a 
jazykovej stránke. Namiesto predhovo-
ru boli do publikácie zaradené svedec-
tvá o brutálnom tlaku na našich pred-
kov maďarskou štátnou mocou.

Vydal Eko-konzult, 2008 Bratislava.
Autor článku zaradil do textu informácie a 
výklad niektorých názvov, ktoré súvisia so 
súčasnými faktami o Trianonskej zmluve a 

niektorých názvov medzinárodných inšti-
túcií, ktoré hrali v histórii v predvojnovom 

svete významnú úlohu.
PETER MILANOVSKÝ

Menšinový problém posúvaním hraníc?
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Žigmund Pálffy (vpravo) sa teší z ďalšiego gólu. Kapitán Vladimír Vlk je 
uprostred a Juraj Mikuš vľavo. Záber je zo zápasu vo Zvolene 2:8. 

Rogge chce superhviezdy
Prezident Medzinárodného olym-
pijského výboru Jacques Rogge by 
bol najradšej, keby sa mohol s Me-
dzinárodnou futbalovou federáciou 
FIFA dohodnúť na vyriešení nie no-
vej témy. Rád by totiž, aby na olym-
pijských hrách mohli štartovať štáty, 
ktoré sa prebojovali, s najsilnejšími 
reprezentačnými mužstvami. Je to 
vraj jeho sen, vidieť v olympijskom 
turnaji konečne najväčšie svetové 
hviezdy tak, ako je to v iných odvet-
viach športu. Súčasné pravidlá, že 
štartujú len hráči do 23 rokov s mož-
nosťou troch starších posíl, nevy-
hovuje Roggemu, ale ani divákom. 
Sotva sa však niečo zmení, FIFA vy-
užíva olympijský turnaj na objavova-
nie talentov pre vyššie sféry a najlep-
ší hráči sú už tak vyťažení, že si dlhý 
turnaj nemôžu dovoliť. Dávnejšie je 
už známe, že naši hráči sa na OH 
neprebojovali. 

Golfista trafil sokola
Znie to priam neuveriteľne, ale agen-
túry zrejme neklamú. Americký pro-
fesionálny golfista Tripp Isenhour 
vraj na desiaty pokus zostrelil na 
Floride v USA sokola, sediaceho na 
strome. Sokol je zákonom chránený 
vták, no pri výcviku golfu stále škrie-
kal, vyrušoval, čo inštruktora nahne-
valo. Hrozí mu teraz až jednoročný 
trest za mrežami. Možno sa mu to aj 
za nejakú kauciu prepečie, no isté 
je, že Isenhour získal za tento sku-
tok taký obdiv a popularitu, akú ani 
po rokoch hrania profesionálneho 
golfu. Kto by tomu veril, že sa niečo 
také môže stať, ale stáva sa. Nedáv-
no ukázali v televízii, že jeden gol-
fista odpálil loptičku 150 m vzdiale-
nú od jamky a jediným úderom, bez 
toho, aby sa loptička dotkla zeme, 
zakotvila v jamke. Tiež ojedinelé. 

viacúčelové vstupenky
Organizátori ME vo futbale v Rakús-
ku a Švajčiarsku, ktoré sa onedlho 
začnú, prišli s novinkou pre fanúši-
kov. Tým, ktorí prídu s cudziny sľú-
bili, že ich vstupenky budú na 36 
hodín viacúčelové. Znamená to, že 
budú platiť v Rakúsku i Švajčiarsku 
na všetky prostriedky verejnej dopra-
vy v oboch štátoch. Vraj preto, aby 
si hostia mohli prezrieť nielen futbal, 
ale aj krásy krajín až po alpské kon-
čiare. Tí čo sa k vstupenkám nedo-
stanú, domáci i cudzí, budú mať ok-
rem miest kde sa bude hrať, zľavy 
na vlaky a autobusy do šestnástich 
miest, kde budú pre nich priprave-
né obrovské obrazovky, na ktorých 
budú môcť spoločne sledovať zápa-
sy. Je to všetko novinka, ktorá má 
predpoklady na úspech, veď do srd-
ca Európy sa chystajú priaznivci fut-
balu z mnohých krajín sveta. 

na evereste stop
Čoraz viac sa hovorí o blížiacich sa 
OH v Číne. Raz v dobrom, inokedy v 
horšom. Čína už dávnejšie uzatvori-
la cesty na Everest, kam budú vyná-
šať olympijský oheň. Chce sa vyhnúť 
rôznym protestom, ktoré sa už rozší-
rili v nižších polohách. Teraz sa pri-
pojil aj Nepál, kde majú obavy z pro-
testov aktivistov, bojujúcich za práva 
Tibetu. Horolezecké výpravy sa od 
1. do 10. mája nebudú môcť po-
hnúť zo základných táborov. O také-
to opatrenie požiadala Nepál Čína a 
ten jej vyhovel. Hraničná hora bude 
teda v tomto termíne pustá, povedal 
člen nepálskej vlády P. Subba a po-
tvrdil tak tlak usporiadateľského štá-
tu OH. Málokoho to prekvapilo, pre-
tože najmä Tibet, bojujúci za svoje 
práva, sa hodlá na účet olympiády 
čo najviac zviditeľniť. Ako vidieť, už 
teraz sa mu to veľmi dobre darí.

Stranu pripravil IgOR MRÁZ

o z V e n y

Džudista Jozef Krnáč (30 r.) nám urobil na OH 
2004 v Aténach obrovskú radosť. Získal totiž 
prekvapujúco striebornú olympijskú medailu v 
kategórii do 66 kg. Rátalo sa teda s tým, že sa 
tento husársky kúsok pokúsi obhajhovať aj ten-
to rok v Pekingu. A stále sa vlastne ráta, veď Jo-
zef bol od Atén stále medzi vybranými s dobrý-
mi podmienkami na prípravu a s nádejou, že má 
stále predpoklady nielen na dobré umiestenie, 
ale aj na medailu. Platí to ešte aj teraz, hoci tento 
náš reprezentant sa ešte do Číny nekvalifikoval, má 
málo bodov a teda aj nádej sa do Číny dostať. Vlast-
ne iba jedinú, lebo posledný turnaj pred OH bude v 
Portugalsku a tam, ak by chcel letieť do Pekingu, mu-
sel by sa dostať aspoň do finále. Uznajte, že výjsť z 
tohoto súboja víťazne, rovná sa malému športovému 
zázraku. Hoci Krnáč už roku 2002 vo finále ME bol. 
Skôr však môžeme rátať s tým, že Krnáč sa na OH 
neprebojuje, čo bude pre neho i pre jeho šport veľmi 
nemilé. Len o málo lepšiu situáciu prebojovať sa do 
Číny má jeho kolega vo váhe do 100 kg Zoltán Pálko-
vács, ktorému budeme tiež držať palce. 
Kto Jozefa Krnáča pozná vie, že je to veľký bo-
jovník, ktorý by rád víťazil stále. Lenže jeho šport je 
zradný, riskantný i nebezpečný, sústavne plný prek-
vapení. A Krnáč bol medzi olympiádami už päťkrát, 
aj vážnejšie zranený. Najprv zápästie, potom vykĺbe-
ná kľúčna kosť i nedržiaci predný krížny väz v kolene. 
Potom, a to už bolo vlani v máji, mal zranenú ruku a v 
júni podstúpil operáciu ľavého ramena. Pre športov-

ca na samom vrchole je to hotová katastrofa. Chcel 
dokázať svoje možnosti vo viacerých turnajoch, 
no k výraznejšiemu úspechu vždy niečo chýbalo 
a nedostal sa ani medzi prvých šiestich na MS, 
čo by účasť na OH zaručilo. Samozrejme, zázra-

ky nemohol čakať, ale stále veril, ba aj stále verí, 
že by na OH mohol cestovať. Vieme však, že v 
skutočne oslnivej forme za ostatné roky nikdy 
nebol a aby sa do nej dostal rýchlo pred ME, nie 
je pravdepodobné. Vyhrať nejaký zápas aj s naj-
lepšími, to by hádam mohol dokázať, ale po zra-
neniach a v 30. rokoch vyhrať v celom turnaji, to 
je takmer nemožné. Nádej však vždy zomierala 
posledná, počkajme si na aprílové ME.  

V Číne na oH bez krnáča?

A tak sa už najmä v Bratislave, 
roky iba schôdzuje, rokuje, robia 
sa plány a pakty, zháňajú sa loka-
lity a peniaze, ale doteraz sa vlast-
ne nič neudialo, nezarynčala ani 
jediná lopata či bager. Týka sa to 
stavby Národného futbalového 
štadióna, Všešportovej hokejo-
vej haly pre MS 2011, ktoré by 
mali byť na Slovensku, i cyklis-
tického štadióna, ako náhra-
dy  za stratený či predaný na 
Tehelnom poli. Ako sa moder-
ne hovorí, iba blá-blá-blá, smieš-
ne návrhy i dohady, samozrejme 
finančné záujmy a práce sa stále 
nezačínajú. UEFA musí dávať fut-
balistom výnimky a odklady, ho-
kejistom hrozí medzinárodná bla-
máž za neschopnosť splniť sľuby 
a pripraviť MS 2011 a cyklisti boh-
vie kedy šliapnu na pedále na no-

vom štadióne. Na všetko je už ne-
skoro, po dvanástej a o nejakých 
ďalších športových stavbách môže 
Slovensko iba snívať. Je to záz-
rak, že máme ešte aj športovcov 
na slušnej úrovni. Premier Robert 
Fico ich len pred niekoľkými dňa-
mi odmeňoval viac než dve stovky. 
Aj to je otázka, či všetkých po zá-
sluhe. 
Aktualitou týchto dní sa stala opäť 
(ono sa to vždy strieda) hokejová 
hala. Najnovšie poslanci hlavné-
ho mesta predali, schválili, či da-
rovali hokejistom pozemok na Ka-
linčiakovej ulici, blízko štadióna 
O. Nepelu. Hokejisti zajasali, vraj 
ideálne miesto. Lenže, chyba láv-
ky. Je tam aj podmienka, že ko-
pať sa môže začať až potom, keď 
vystavajú náhradu za školu stoja-
cú na pozemku! To je už pre ho-

kejistov priveľa, časovo i finančne, 
vlastne je to nemožné do termínu 
splniť. Znamená to teda pre halu 
ďalšie dočasné (?) stop! Keby sa 
hokejisti pokúsili o takúto nemož-
nosť, bolo by to finančne drahšie, 
zhruba ročná časová strata, čo si 
nemôžu dovoliť a MS by boli fuč. 
Nuž, opäť sa vyjednáva. Rokuje 
sa s mestom, ministerstvami, pod-
nikateľmi atď., od začiatku. Navy-
še: kto halu postaví, mal by ju aj 
prevádzkovať. Opäť všetko neisté 
ako v Kocúrkove. A pritom, hrať sa 
malo už v decembri 2010!
Mimochodom, riaditeľ marke-
tingu SZĽH a predseda spoloč-
nosti Arene 2011 Martin Ryba 
už ukázal aj obrázky, ako by 
mala hala vyzerať. Nijaký záz-
rak, od modernosti má podľa 
nás ďaleko. A iba 12 000 miest. 
Bude to dosť pre MS? Lenže, pri 
našich športových tzv. národných 
štadiónoch sa už nemôžeme ničo-
mu čudovať. Iba pokorne čakať a 
pozerať sa, ako sa aj okolitý svet 
na nás dobrosrdečne usmieva. 
Koľkých blamáži sa ešte dožije-
me pri našich športových stav-
bách? 

Športové Slovensko bude pomaly rekordérom v neschopnosti

Nad štadiónmi stále mraky
Slovensko je v situácii, že azda najpomalšie buduje ako nový štát 
reprezentačné športoviská. V priebehu pätnástich rokov pribudlo 
Tenisové centrum v Bratislave a Steel aréna v Košiciach. A dosť. 
Inde sa iba renovujú menšie športoviská, plátajú sa diery, hoci 
sa vie, že zo starých stavieb aj tak nič súčasné a moderné ne-
bude. Čo už. Takí sme my majstri. Slovne takmer každý uznáva, 
že Slovensko reprezentačné stánky súrne potrebuje, ale keď sa 
aj tí, čo by mohli a mali urobiť niečo konkrétne, už sa ich záujem 
o šport stratí.

Kto by si to bol pred niekoľkými rokmi čo len po-
myslel, že slovenská mladá lyžiarka, dokonca z 
Bratislavy (teraz ešte ani nie 24-ročná) vysokoš-
koláčka, bude o niekoľko sezón preháňať po sve-
tových lyžiarskych svahoch najlepšie snehové víly 
z Álp a iných svetoznámych pohorí. Na naše milé 
prekvapenie sa to stalo. Sama, bez domácej kon-
kurencie, s trénerom a otcom v jednej osobe (bý-
valým skialpinistom), sa vyrovnala najlepším zo 
slalomárskych svahov. Mohol k tomu dopomôcť iba 
rodinný fanatizmus, odhodlanie, tvrdé hlavy, sila na 
prekonávanie prekážok, nadanie i tvrdý tréning, drina 
v zime i v lete, vo vetre i na snehu. Našla si v zahrani-
čí zopár kamarátok, s nimi trénovala a každým mesia-
com sa zdokonaľovala. Neobyčajná viera tejto dievči-
ny a odhodlanie víťaziť ju doviedla do najvyšších výšok. 
Stalo sa z nej svetové eso, postrach všetkých súpe-
riek, ktoré už dobre vedia, že s ňou nie sú na kop-
coch nijaké žarty. Veď si len predstavme. V tejto práve 
ukončenej sezóne štartovala v slalome deväťkrát. Raz 
skončila desiata, ale potom dvakrát šiesta, raz piata a 
štvrtá, raz aj tretia, ale trikrát druhá! Naposledy v ta-
lianskom Bormiu bola iba sedem stotín sekundy za ví-
ťaznou Schildovou z Rakúska. Človek takmer neverí, 
že sa to dá odmerať. Koľko je to vlastne centimetrov 
či milimetrov? Už osemkrát bola v kariére Veronika na 
stupňoch víťazov. Prvý raz roku 2004 v Zwieseli, po-
tom trikrát v minulej a teraz štyrikrát v tejto sezóne. Má 

za sebou životnú sezónu. Dokončila všetky slalomy, v 
ktorých je veľké riziko. To sa okrem nej podarilo ešte 
iba dvom lyžiarkam, Fínke Poutiainenovej a Švédske 
Borssenovej. Ani jednej Rakúšanka, Nemke, Ameri-
čanke, Švédke... Mohli sme bilancovať. Zuzulová je 
tretia najlepšia slalomárka sveta, teda na stupni víťa-
zov aj vo Svetovom pohári v slalome. Okrem toho jej 
patrí v celkovom poradí Svetového pohára po 35 pre-
tekoch štrnáste miesto! Tiež skvelé. Členka lyžiarske-
ho klubu, málo známeho aj v hlavnom meste, Ski ZU 
Bratislava, ktorú zastrešuje VŠC Dukla Banská Bys-
trica si splnila jeden z vysokých cieľov, byť na stup-
ni víťazov celkového Svetového pohára. Druhý sen 
ešte stále sníva: čaká na prvé víťazstvo vo slalomár-
skom Svetovom pohári, ba aj na malý glóbus celko-
vo. Sľubuje, že sa o to pokúsi v nasledujúcom roční-
ku. Veď teraz dosiahla najlepší výsledok svojej kariéry. 
Predstihla v celkovom poradí aj svoju dobrú kamarát-
ku, Fínku Poutiainenovú, ktorá obsadila za ňou štvrtú 
priečku. Pred našou reprezentantkou ostala ako cieľ 
Rakúšanka Schildová. Bola prvá v posledných pre-
tekoch v Bormiu, vyhrala malý glóbus a v celko-
vom poradí SP, ktorý vyhrala Vonnová z Ameri-
ky, je Hospová na druhom mieste. Možno ju preto 
označiť za momentálne najlepšiu slalomárku sve-
ta. Naša reprezentantka má ešte veľké plány, mô-
žeme jej veriť i tešiť sa, že takú lyžiarsku svetovú 
osobnosť máme. 

Príjemné prekvapenie: v. Zuzulová

Veronika Zuzulová, najväčšie prekvapenie zimnej lyžiarskej sezóny.

V lM štyrikrát anglicko
Už v prvých aprílových dňoch sa bude hrať štvrťfinále Ligy majstrov vo 
futbale. Dosť prekvapujúco sa dostali do záverečných bojov štyri an-
glické mužstvá: Manchester, Liverpool, Chelsea a Arsenal. To je iba po-
tvrdenie, že na ostrovoch je najkvalitnejšia domáca súťaž, aj keď s pre-
silou popredných svetových hráčov. Vieme totiž, že Anglicko sa ako 
také neprebojovalo na ME. Teraz nám však štyria zástupcovia ukážu 
aký je vlastne tamojší futbal, ako dokážu konkurovať klubom z Nemecka 
(Schalke), Španielska (FC Barcelona), taliansky AS Rím a turecký Fe-
nerbachce. Prvé zápasy štvrťfinále, 1. a 2. apríla: AS Rím - Manches-
ter, Fc Schalke 04 - Fc Barcelona, Fenerbachce - chelsea Lon-
dýn, Arsenal Londýn - Fc Liverpool.  Odvety sú 8. a 9. apríla. Štyria 
proti ostatným a Anglicko má teda najbližšie k víťazstvu v tejto súťaži. 

skalica je obdivuhodná
Nech sa už naša hokejová liga skončí akokoľvek, fanúšikom zrejme naj-
viac radosti priniesli hráči HK 36 Skalica. Prebojovali sa do play-off a 
vo štvrťfinále vyhrali nad Zvolenom na zápasy 4:2 pričom v troch na do-
mácom ľade, ale raz aj vonku si urobili zo súpera priam trhací kalendár, 
7:1, 7:4, 7:1, 8:2. Celkové skóre zo šiestich zápasoch 33:16, nikto ich 
ani približne nenapodobnil. Pritom medzi štvoricou najlepších bola Ska-
lica ešte v ročníku 1998-99 a skončila tretia. Teraz v semifinále hrajú 
záhoráci s Košicami. Nech to však skončí akokoľvek, nikto im neuprie, 
že boli šťukou záverečných zápasov ligy. Od posledného úspechu os-
talo v kádri sedem hráčov. Všetci však utvorili okolo Pálffyho takú úder-
nú silu, ktorá pripravila vo Zvolene hotové zemetrasenie. Aj tu sa mô-
žeme zastaviť. Zapríčinil ich vypadnutie tréner, ktorého odvolali, alebo 
deväť hráčov, ktorí sa musia s klubom rozlúčiť. Sú na mieste pokuty idú-
ce do milióna, za prehry so Skalicou? Zrejme si vo Zvolene neuvedo-
mili, že súper zo Skalice bol tentoraz nad ich sily, neuznali jeho kvality, 
radšej rúbali hlava-nehlava. 
Kolektív trénera P. Oremusa hral skutočne výborne. Šéf nikoho nevyz-
dvihoval, hoci o oporách dobre vedel. Pálffy, Rybár, Školiak, Mikuš, Liš-
čák, Zálešák... Porozumel hráčom a oni jemu, vznikol príkladný kolektív 
a vo štvrťfinále stroj na výrobu gólov, čo bolo príťažlivé a pozoruhodné. 
Diváci Skalici tlieskali, hoci nielen jej boje boli vo štvrťfinále dramatické 
a zaujímavé. Hokej v popularite už predstihuje futbal. Štvrťfinálové zápa-
sy sledovalo v priemere 5000 divákov na každom zápase. 
Prvé semifinálové zápasy: Slovan - Trenčín 4:1, 3:4, 1:3, Košice - 
Skalica 4:1, 3:1.

Dramatická F1 v Austrálii
Začal sa nový ročník motoristickej F1. Bude nás zaujímať, veď 
preteky vysiela už aj naša STV. A môžu byť veľmi zaujímavé, ako 
teraz v Austrálii. Vyhral L. Hamilton na McLarene ale pred N. He-
ifildom na BMW a N. Rosbergom na Williamse. Kde je Ferra-
ri? Utrpelo krutú prehru. Majstra sveta Räikkonena zradil motor, 
Massa mal zrážku s coulthardom. Už na štarte boli havárie a po-
tom ešte dvakrát muselo ísť na trať bezpečnostné vozidlo, ktoré 
v F1 vždy celé pole spojí a vnáša nervozitu. Stalo sa, že do cieľa 
prišlo iba sedem jazdcov, čo je ojedinelé. Pred sezónou zobrali 
chlapcom s vôňou benzínu organizátori nejaké technické elek-
tronické pomôcky, pomáhajúce pri riadení vozidla. Tí ako by 
boli z toho znervózneli, keď museli v zákrutách pracovať sami 
a - nezvládli to. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, no v 
Melborne to bolo v teplom počasi nesmierne dramatické, napí-
navé a vzrušujúce. 


