
Nenecháme sa zastrašiť, hovorí Mikuláš Dzurinda. Tvári sa ako 
ukrivdený v kauze vytunelovaného Braniska a na predsedu vlá-
dy sa pozerá hnevlivým okom. Faktom však je, že kauzu Branis-
ko nezačala slovenská polícia. Dôkazy prišli zo Švajčiarska. Pro-
ti tomu nemôže predseda SDKÚ povedať ani slovo.
Dzurindov poslanec Stanislav Janiš najprv vyhlasoval, že v strane ne-
majú žiadne prepojenie na Gabriela P. Potom zrazu Dzurinda hovoril o 
politikovi totalitných manierov, ktorý vraj chce zastrašovať a valcovať. 
Dzurinda sa k tunelovaniu Braniska však stavia nezúčastnene, pričom 
útočí na Roberta Fica. Tak sa zdá, akoby tunel Branisko vôbec nebol 
tunelovaný a žiadne peniaze nešli do zahraničia. Otázkou však potom 
je, prečo niečo vôbec Švajčiari zistili?
Predseda SDKÚ hovorí, že on o tom nevie, že by sa tunelovalo Branis-
ko, hoci podozrenia z finančných machinácii na tejto stavbe sa začali 
policajne šetriť už v čase, keď Dzurinda bol predsedom vlády. Dokon-
ca hovorí, že on nie je diktátorom a že Fico politizuje kriminálny čin. 
Údajne premiérovi nestačí polícia. S politizovaním a priamo opozície 
však ako prvý prišiel Dzurinda, keď z pracovného práva pri vyplate-
ní odmien členom vlády zrazu bol násilne vyrobený trestný čin a zatkli 
vtedajšieho lídra Vladimíra Mečiara v jeho dome s použitím výbušniny! 
A to sa stalo v roku 2000 za vlády Dzurindu a nie Fica! 

Pokračovanie na 2. strane
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Na prvý pohľad to tak vyzerá, že v záľahe 
kritických správ, informácií a komentárov, 
ktoré sprevádzajú slovenskú politickú 
scénu od predchádzajúcich parlament-
ných volieb, ide o viac menej normálny 
prejav pozornosti voči novému členské-
mu štátu únie a aliancie. 
Slovensko sa stalo objektom pozornosti, 
možno zvýšenej či zvýšene kritickej preto, 
lebo sa stalo subjektom politiky najväčších 
európskych a svetových zoskupení. Nielen 
sa mu určuje, ale aj spoluurčuje, aj v jeho 
mene či s jeho súhlasom sa prijímajú mno-
hé rozhodnutia.
Krátke dejiny Slovenskej republiky a ove-
ľa dlhšia prax kritiky zahraničia voči slo-
venskej politike nás azda vycvičili v tom 
podstatnom: nepovažovať každú kritiku 
za útok voči Slovensku a Slovákom, ne-
stotožňovať kritiku vlády s kritikou kraji-

ny či štátu. Prečo potom o tom hovoriť v 
roku 2008? Paradoxne preto, že pozoro-
vateľ stojí pred otázkou: ide na Slovensku o 
recidívu negatívnych javov v politike po roku 
1989 alebo v prístupe zahraničia (politikov 
práve tak ako médií) o 

reciDívu hlBoKých PochyBNoSTí
a odmietania samostatnej cesty Slovenska 
do Európy? Alebo o zmiešaninu, kombináciu 
týchto dvoch javov?!
Postoj zahraničia je v slovenskej politike prí-
tomný trvalo. Musela sa s ním vyrovnať dote-
raz každá vláda. Po dobrom či zlom. Nóvum 
dnešného stavu je v tom, že terajšia opozícia 
sa doslova usiluje oživiť všetko to, čo v zahra-
ničí zostalo, alebo je latentne prítomné ako 

pochybnosť voči stabilite hodnôt parlament-
nej demokracie na Slovensku. Drobiaca sa 
opozícia používa tentoraz pochybnosti za-
hraničia ako dymovú clonu vlastnej neschop-
nosti dodržať a udržať demokratické hodnoty 
civilizovanej komunikácie parlamentných par-
tnerov vo vlastných radoch. 
rozchod v KhD, vylučovanie v SDKÚ, 
spory či personálny a hodnotový rozkol 
v SMK – to všetko nie je náhoda, nie je to 
prejav iba toho, že vládne strany sa ocitli 
v laviciach opozície. Nie je to len obyčaj-
né preskupovanie síl do budúcich volieb. 
Je to nedostatok trvalého udomácnenia 
európanstva a najmä euroatlantizmu pre-
pojeného na rešpekt k vlastnému obyva-
teľstvu a v prípade spomínaných strán 
dokonca aj k vlastnému voličovi.

Pokračovanie na 2. strane

Primerane k tomu, ako red-
nú rady bývalej SDKÚ, posil-
ňuje sa pevnosť nových sta-
nov. Košice sa stali miestom, 
kde sa rozhodovalo o „ma-
lom organizačnom dopln-
ku“ nových stanov zrejme 
najslovenskejšej, najdemok-
ratickejšej, najkresťanskej-
šej a najúniovatejšej strany. 
Najmä preto, že to vyžadu-
jú pomery v Bratislave – a 
kde inde ako v Košiciach sa 
dalo rozhodovať pokojnejšie. 
Zmena samozrejme po novom 
hovorí o tom, ako zaniká stra-
nícka organizácia, koľko má jej 
člen dní na to, aby sa stihol pre-
registrovať a aj keď to stihne, 
ešte to neplatí, ak generálny ta-
jomník či voľakto iný vysloví po-
chybnosti. Našinec vie prečo sa 
menia pravidlá – je to vždy, keď 
niekto potrebuje sito, aby preo-
sial nielen členov bratislavskej 
organizácie, ale najmä kúkoľ od 
pšenice. Nové pravidlá sú vlast-
ne trojstupňovým prijímaním do 
strany toho, kto už v nej bol v 
prípade, že sa vedenie rozhod-
ne, že nebol v správnej miestnej 
organizácii, teda, že vstúpil tak-
povediac do..... Je to námet na 
štúdiu o tradícii vylučovania zo 
strany kedysi a dnes. Po novom 
sa bude klásť dôraz na to, aby 
do „nových straníckych štruk-
túr neprenikli ziskuchtivci a intri-
gáni s mafiánskymi praktikami“ 
ako citovali agentúry podpred-
sedu strany a bývalého dvojmi-
nistra. No môže už mať niekto 
v roku 2008, po osemročnom 
pobyte vo vládnych kreslách uš-
ľachtilejšie ciele? Môže byť nie-
čo slovenskejšie, demokratic-
kejšie, kresťanskejšie, niečo, 
čo by viac spájalo ľudí do únie? 
Nie je to modrejšie, ako modré 
pod okom?

Dymová clona opozičnej neschopnosti

DuŠAN D. KerNý

DuŠAN D. KerNý

PRAVIDLÁ

Každá návšteva Roberta Fica v Prešove sa stretla s veľkým ohlasom zo strany obyvateľov tohto 
krajského mesta. Nie inak tomu bolo aj v nedeľu 27. apríla 2008, kedy premiér vlády Slovenskej 
republiky postavil so svojimi straníckymi kolegami vysoký máj, ako symbol lásky a porozumenia 
medzi ľuďmi. Prešovčania premiéra pozdravovali so želaním úspechov, na snímke vľavo s po-
slancom NR SR Stanislavom Kubánekom. Foto: VIKTOR ZAMBORSKÝ

V politike bez hyperbol

v politike (aj kultúrnej) by sme sa mali vyhýbať hyperbolám 
(zveličovaniam), ktoré spôsobujú v komunikácii nebezpeč-
né nedorozumenia.
Napríklad – Peter Weiss, vtedajší predseda Strany demokra-
tickej ľavice (SDĽ), ktorá medzičasom splynula s dominantnou 
stranou súčasnej vládnej koalície Smer - sociálna demokracia 
(Smer-SD), pred rokmi vyjadroval svoju nespokojnosť s dianím v 
slovenskom parlamente hyperbolami (noc dlhých nožov; kopa-
nie do opozície ťažkými bagančami). Pozastavil som sa nad 
tým už vtedy, pretože jeho obrazné formulácie sa dozaista 
chápali doslovne – najmä v zahraničí, pretože v rozličných 
krajinách sveta neraz naozaj dochádza k fyzickému nási-
liu na politickej scéne i priamo na parlamentnej pôde. Jed-
noducho – išlo o vedomé či nevedomé skresľovanie spolo-
čenských skutočností a politických udalostí na Slovensku.
Nevhodné a pochybné zveličovanie sa aktuálne objavilo v rozho-
vore so spevákom, poslancom Národnej rady Slovenskej repub-
liky (NR SR) a podpredsedom Výboru pre kultúru a médiá NR 
SR Dušanom Jarjabkom (Literárny týždenník č. 9 - 10 / 2008). 
Hyperbolický názov interview (Stínanie hláv si kultúra nemôže 
dovoliť) vyvoláva niekoľko závažných otázok i výkričníkov – naj-
mä v súvislostiach, v ktorých citovaná hyperbola zaznieva priamo 
v texte.  Pokračovanie na 3. strane

STANiSlAv hÁBer

„Dnes môžeme na zákla-
de konkrétnych hodnotení 
skonštatovať, že Slovenská 
republika v roku 2008 splni-
la všetky kritériá Maastrich-
tu, ktoré sú nevyhnutné na 
zavedenie eura k 1. januáru 
2009,“ uviedol premiér ro-
BerT Fico na tlačovej kon-
ferencii 21. apríla 2008, na 
ktorej spolu s ministrom fi-
nancií JÁNoM PočiATKoM 
informovali o stave plnenia 
kritérií pre prechod Sr na 
spoločnú európsku menu. 
Vláda tak podľa premiéra vo 
vzťahu k zavedeniu európskej 
meny naplnila všetky ciele, kto-
ré si stanovila vo svojom prog-
ramovom vyhlásení. „Podarilo 
sa nám to so slušnými rezer-
vami, ktoré určite presviedčajú 
všetky príslušné orgány Európ-
skej únie o tom, že tento cieľ 

bol myslený vážne,“ uviedol Ro-
bert Fico. Ako ďalej informoval, 
deficit verejných financií bol v 
SR v roku 2007 na úrovni 2,2% 
HDP, teda pod 3%, tak ako to 
stanovuje maastrichtská zmlu-
va. Verejný dlh sa dlhodobo po-
hybuje v menej ako polovičnej 
výške oproti limitu 60% HDP. 
Slovensko dlhodobo spĺňa aj 
kritérium stability úrokových sa-
dzieb a meny. Plnenie posled-
ného kritéria – miery rastu 
cien – potvrdil eurostat úda-
jom o 12-mesačnom prie-
mere harmonizovanej inflá-
cie v Sr na úrovni 2,2%, čo 
je o jeden percentuálny bod 
menej, ako stanovuje refe-
renčná miera 3,2%. „od toh-
to okamihu sa iba zisťuje, či 
sme schopní zagarantovať aj 
udržateľnosť pozitívneho vý-
voja na Slovensku,“ uviedol 

predseda vlády r. Fico. 
„Potrebujeme stabilizovať verej-
né financie, záleží nám na tom, 
aby sme držali infláciu pod kon-
trolou, aby krajina nebola zadl-
žená, aby schodok bol čo naj-
nižší,“ uzavrel predseda vlády. 
Dlhodobú udržateľnosť in-
flačného kritéria podľa mi-
nistra financií Jána Počiatka 
dokazuje aj skutočnosť, že 
rast slovenskej ekonomiky je 
postavený na zdravom zákla-
de. „Tempo rastu produktivi-
ty práce dostatočne prevyšu-
je rast miezd, mierny nárast 
spotreby vlády je kompen-
zovaný znižovaním deficitu a 
máme primeraný rast úverov 
obyvateľstva vo vzťahu k cel-
kovej zadlženosti,“ skonšta-
toval na tlačovej konferencii 
minister financií.

(kr)

Splnili sme podmienky

Kto začal kriminalizáciu

PAvol JANíK

európska komisia v stredu 7. mája 2008 
vo svojej konvergenčnej správe uviedla, 
že Slovensko plní všetky maastrichtské 
kritériá udržateľným spôsobom a odpo-
rúča zavedenie spoločnej meny euro na 
Slovensku od 1. januára 2009.  Sloven-
sko sa teda s najväčšou pravdepodob-
nosťou stane šestnástym členom euro-
zóny a  prvou krajinou z vyšehradskej 
štvorky (Slovensko, česko, Maďarsko a 
Poľsko), ktorá bude môcť používať euro 
ako svoje oficiálne platidlo.   
Európska komisia v správe konštatuje, že 
Slovensko dosiahlo vysoký a udržateľný stu-

peň ekonomickej konvergencie. Komisia zá-
roveň v správe pripomína, že slovenské ofi-
ciálne miesta musia pokračovať v úsilí udržať 
infláciu na nízkej úrovni a posilniť snahy v 
oblasti rozpočtovej konsolidácie a konku-
rencieschopnosti ekonomiky.  K tejto sprá-
ve Európskej komisie sa v júni 2008 vyjad-
rí aj Európsky parlament a toto odporúčanie 
bude aj predmetom diskusie vrcholných 
predstaviteľov členských krajín Európskej 
únie (EÚ) na pravidelnom júnovom summite. 
Konečné rozhodnutie prijme Rada ministrov 
financií členských štátov v júli tohto roka. 

Pokračovanie na 7. strane
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Dokončenie z 1. strany
Potrebujú nevyhnutne dymovú clonu zo za-
hraničia. Najpriamočiarejšie to vyjadrili pred 
časom české Lidové noviny. Nad pomermi, v 
ktorých žijeme, zlomili palicu tvrdením „na ta-
kovém Slovensku je možné skutečne všech-
no“. A keď povedali všetko, tak aj mysleli 
všetko. České noviny, ktoré sa kedysi preslá-
vili prvostranovým titulkom „Ať jsi jdou“ s tým, 
že sa zopakuje medzištátna hranica, si nové 
podmienky Schengenu vysvetľujú ako bezba-
riérové možnosti priameho formovania verej-
nej mienky na Slovensku. 
Preto začiatkom apríla hlavným titulkom sprá-
vy spomínaných novín z významného stretnu-
tia na najvyššej úrovni 27 štátov aliancie bolo 
tvrdenie „Slovensko házelo vidly do sena“. 
Samozrejme s dodatkom, že išlo o otázky 
umiestnenia radaru USA v ČR, ale „Sloven-
sko nepochopitelně házelo vidly do sena ce-
lých 24 hodin, no na víc už nemělo.“ Takže 
proti Prahe sme stále len béčka.
Písanie rozhodujúcich novín, ktoré majú váhu 
v ekonomickom svete a 

SveTe veľKého KAPiTÁlu
sa vždy začína – pokiaľ ide o spravodajstvo 
(!) - charakterizovaním terajšej vlády SR ako 
populistickej, nacionalistickej, xenofóbnej. A 
samozrejme, vždy s dôkladným „korektným“ 
citovaním názorov opozície o porušovaní zák-
ladných demokratických práv a slobody slova 
na Slovensku. Tak to bolo v prípade tiahle-
ho konfliktu okolo schvaľovania tlačové-
ho zákona a neschvaľovania lisabonskej 
zmluvy. Práve kvôli tomuto konfliktu, kvô-
li tomu, že šlo o lisabonskú zmluvu, sa 
dostalo „pomerom“ v našom parlamente, 
štáte (krajine) a politike nebývalej pozor-
nosti. A samozrejme s tým celému regis-
tru tvrdení opozície a dôsledne a dômy-
selne negatívnemu označovaniu vládnej 
koalície. 
Bol premyslený krok, vopred premyslené for-
mulácie. Premyslené ako stručné a ľahko za-
pamätovateľné reklamné heslá. Bola to naj-
mä vopred oznámená vojna, v ktorej opozícia 
vlastne spečatila svoje 

TrvAlé SPoJeNecTvo zÁuJMov
s časťou médií na Slovensku a ich prevaž-
ne zahraničnými vydavateľmi. Preniesla ten-
to spor aj priamo do Európskeho parlamentu 
a po drvivej porážke v NR SR urobila všetko 
pre to, aby pochybnosti zostali a situácia na 
Slovensku sa naďalej sledovala. 
Po prvý raz sa celoeurópsky záujem a záujem 
Slovenska stal predmetom nielen politického 
nátlaku, ale takpovediac vydierania v mene 
úzkych straníckych záujmov. To však nie je 
všetko. Opozícia takto na domácej pôde ako 
aj v zahraničí urobila všetko, aby zamestnala 
vládu a vyčerpávala jej energiu v čase rozho-
dujúcich príprav na prechod na euro. Jeho 
príchod chce takisto využiť, ako to vtipne 
poznamenal jeden z najprešibanejších li-
šiakov najprv česko – slovenskej a potom 
slovenskej politiky, bývalý pán prezident 

Schuster, ako „pascu na Fica“. „Priesku-
my verejnej mienky nie sú všetko“, vyhlasu-
je kde len chodí M. Dzurinda v nádeji, že tisíc 
maličkostí porazí aj slona. Názor médií a poli-
tikov v zahraničí o nestabilnosti na Slovensku 
tvorí v tejto opozičnej koncepcii jednu z kľú-
čových úloh. 
Preto treba trvalo zamestnávať domácu a za-
hraničnú verejnosť niečím, čo by dokazovalo 
navonok nestabilnosť pomerov na Slovensku 
a dovnútra neudržateľnosť toho či iného po-
stupu vlády. Najnovší spor okolo Ústavu pa-
mäti národa (alebo skôr pamätí ŠTB): Na dlhé 
dni 

rozTiAhNuTé NAťAhovANie
okolo osudov mladíckeho Jána Slotu majú aj 
skrytú funkciu – znemožniť dominantnej stra-
ne SMER trvalo najprv sparlamentarizovať 
a potom zeuropeizovať Slovenskú národnú 
stranu. Tú potrebujeme v situácii, keď je to 
už tak, že máme takú SMK akú máme. SNS, 
ako sa totiž ukázalo, môže mať možno perso-
nálne problémy, ale ako vládna a parlament-
ná strana v ničom nepoškodila euroatlantické 
záujmy Slovenska. Možno preto dlhoročný 
trvalý sledovateľ tunajších pomerov a vý-
razný autor Jacques rupnik nazval – ako 
jediný – terajšiu koalíciu „národoveckou 
vládou“, čo je, povedzme si, trefnejšie a 
najmä presnejšie ako „nacionalistická“ či 
„xenofóbna“ alebo „extrémistická“.
Treba si uvedomiť, s kým máme do činenia 
– počas bývalých koalícií zanikli mnohé stra-
ny, ktoré vyniesli M. Dzurindu od pultu hovor-
cu do kresla predsedu vlády. Zahrmela SDĽ, 
vyparila sa SOP, z parlamentu zmizla DS a jej 
najvýraznejšie postavy, z ANO nezostal ani 
fľak, odišla a potom sa rozdelila KDH, z kto-
rej ešte predtým vlastne odišiel M. Dzurinda 
a ku koncu 

MeNŠiNovÁ vlÁDA
napokon prežívala len vďaka postupnému 
rozpadávaniu poslaneckého klubu HZDS, čo 
vyprodukovalo „nezávislých“ poslancov. Ich 
hlasy pre vládu M. Dzurindu sú dodnes ne-
končiacim sa príbehom, never ending story 
obvinení a popieraní – najmä o financiách. 
Nebolo to nijakých skvelých vzorových osem 
rokov parlamentnej demokracie, skôr mo-
cenských a najmä zákulisných bojov.
Treba si naozaj dobre uvedomiť, s kým 
máme do činenia – bývalá vláda svojim 
neohrabaným postupom pri schvaľova-
ní amerických preletov pri bombardovaní 
Juhoslávie najviac a najtrvalejšie poško-
dila autoritu NATo v očiach slovenskej ve-
rejnosti, ktorá sa s tým evidentne dodnes 
nevysporiadala. Teraz sme však v úplne 
inej situácii ako v roku 1999 za B. clin-
tona. Politika a najmä vojny G. Busha vy-
volávajú oveľa väčšie otázniky a pochyb-
nosti – a neistoty. Keď išlo o členstvo v 
NATo bolo jasné, čo treba nevyhnutne 
urobiť – nespochybniť sa. Teraz je nielen 
situácia, ale aj americká politika, americkí po-
litici úplne iní. Iné sú pomery vo svete, v Eu-

rópe, a po prvý raz po mnohých generáciách 
čelíme finančnej a bankovej kríze nevídaných 
rozmerov. A nikto nevie, ako s tým pohnúť. 
Po desaťročiach pomoci a miliardách vy-
naložených na organizácie oSN pre po-
moc v poľnohospodárstve, zdravotníc-
tve, ekonomickom rozvoji, starostlivosti o 
deti, čelíme búrkam z hladu. Jeden celý 
kontinent sa priam prepadáva v AiDS a 
celá zemeguľa v otepľovaní. 
Rozvoj liberálnej ekonomiky a globalizácie vy-
tvoril nové problémy a nie je zárukou ich rie-
šenia. Rozvoj Číny a Ruska, práve tak ako 
prepad častí Ázie či Latinskej Ameriky do bie-
dy a hladu ukazuje, že víťazné ťaženie kapita-
lizmu nie je celosvetové. A nie je skutočnou 
odpoveďou na naozajstné problémy sveta.
Slovom, v takejto situácii možno robiť to, čo 
robí opozícia – sústrediť sa na seba, na svoj 
chotárik, na svoje 

STrANícKe PolíčKo
a podkurovať vláde, kde sa len dá. Možno ro-
biť aj inak – v niektorých kľúčových otázkach 
– a pre taký malý štát ako je Slovensko a takú 
malú a závislú ekonomiku, aká je na Sloven-
sku, je to nevyhnutné– podporiť stabilitu po-
merov doma a nerozosievať pochybnosti von-
ku. Silnú vládu a stabilné pomery potrebuje 
Slovensko v tomto prudko meniacom sa sve-
te práve kvôli nástupu eura. 
euro nás katapultuje na vyšší stupeň eu-
rópy (eÚ), ktorá sa nebude rozvíjať rov-
nomerne. Bude to viacrýchlostná únia a 
euro nás bude zrejme oddeľovať od prob-
lémov nielen rumunska či Bulharska a 
troch baltických štátov, ale možno aj od 
reformy a modernizácie neschopného či 
nevládneho Maďarska. A zároveň bude-
me potrebovať vládu na zvládnutie všet-
kého, čo to prinesie doma. Medzi iným aj 
pre sociálne slabšie vrstvy. Nielen medzi mi-
lión dôchodcov, ale aj novú vrstvu mladých, 
produktívnych pracujúcich, ale chudobne-
júcich ľudí. Mladé páry či jednotlivcov ne-
schopných vyrovnať sa s finančnou krízou, 
pôžičkami, 

NeSchoPNoSťAMi SPlÁcAť
hypotekárne úvery. Týchto ľudí, nových pro-
letárov, nádenníkov pôžičkového kapitaliz-
mu nevyprodukuje totiž príchod eura, ale 
neschopnosť odhadu, neschopnosť zvlád-
nuť novú kvalitu života. Budú ich produko-
vať prehry jednotlivcov voči premyslenému 
postupu agresívnej reklamy a vypočítavých 
bánk. Potrebujeme na to vierohodné pome-
ry v demograficky a národnostne meniacom 
sa štáte. Na to vlastne potrebujeme vierohod-
né strany. Aby nám boli užitočné bez ohľadu 
na to, či sú vo vláde alebo v opozícii – strany, 
ktorých záujmom je dobre spravovaný, uspo-
riadaný malý štát. Ak si takto postavíme cieľ, 
tak celé doterajšie ťaženie opozície proti vlá-
de ako celku či jednotlivo či M. Dzurindu ako 
osoby, ako aj všetko, čo zahraničné médiá 
do nás džgali počas tohto sporu, neprinies-
lo opozícii nič. DuŠAN D. KerNý

Dymová clona opozičnej neschopnosti

Kto začal kriminalizáciu
Dokončenie z 1. strany
Potom Mečiara zbavili obvinení, lebo sa potvrdilo, že šlo o pracovný a 
nie trestný spor. rovnako postupovali orgány činné v trestnom ko-
naní aj v prípadoch iných opozičných politikov. Jediný rozdiel bol 
v tom, že to boli opoziční politici voči Dzurindovi. Skúsme si spo-
menúť na trojnásobného ministra Jána Duckého. Ten bol brutál-
ne zavraždený za Dzurindovej vlády. A túto vraždu za osem rokov 
nedokázala polícia dostatočne vyšetriť. Naopak, Dzurindom me-
novaný šéf tajnej služby ladislav Pittner a predtým minister vnút-
ra sa preslávil spolu s jedným nemenovaným vyšetrovateľom pri 
vydávaní kriminálnych správ namierených na politikov, ktoré boli 
väčšinou v pondelok, čím si vyslúžili prívlastok pondelníčky.
Ak dnes hovorí Dzurinda o špinavej Ficovej hre, v skutočnosti ukazu-
je sám na seba. Zrazu vidíme jasnejšie, čo a ako robil Dzurinda vo fun-
kcii premiéra. O nezmyselnosti trinástich stíhaní v prípade opozičné-
ho poslanca Ivana Lexu povedali svoje nakoniec súdy, ktoré ho zbavili 
všetkých obvinení. Lenže pred voľbami v roku 2002 bol dokonca Lexa 
vzatý do väzby, aby zjavne Dzurinda opäť mohol zaujať post predsedu 
vlády. Kto doteraz z opozície šiel do väzenia? Aspoň do vyšetrovacej 
väzby? Predsedovi SDKÚ zlyháva zrejme pamäť, sám Jozef Macejko ho 
napomína, keď hovorí, že do Slovenskej správy ciest mu mali nomino-
vať funkcionárov práve stranícki šéfovia. A Macejko bol nominant SDKÚ 
vo funkcii ministra dopravy v období, o ktorom švajčiarski vyšetrovatelia 
hovoria, že zistili tunel na tuneli Branisko. STANiSlAv hÁBer

Kresba: PhDr. Peter GoSSÁNyi

Osudy básnikov sa stretávajú v 
čase ich prechodného pozem-
ského pobytu i vo večnosti ich 
trvalého duchovného bytia. Chví-
ľu žijú spolu na zemi a dlho v kul-
túrnej pamäti svojho národa i ce-
lého ľudstva. Hoci bol medzi nami 
vekový rozdiel jednej generácie, 
mal som šťastie stať sa osobným 
priateľom vynikajúceho človeka, 
skvelého básnika a znamenité-
ho literárneho odborníka Františ-
ka Štrausa. Jeho hviezda bude 
navždy žiariť na nebi slovenskej 
literatúry, ktorú svojimi tvorivými 

vkladmi a pokladmi podstatným 
spôsobom usúvzťažnil v súhvez-
diach európskych aj globálnych 
lyrických úsilí. 
Prof. PhDr. František Štraus, 
cSc., sugestívny básnik, reno-
movaný vedec, uznávaný verzo-
lóg a obľúbený vysokoškolský 
pedagóg, po prvý raz uzrel svetlo 
tohto sveta 7. júla 1933 v Kružlov-
skej Hute a naposledy vydýchol 
27. apríla 2008 v Bratislave. Ne-
smierne si vážim, že som mal je-
dinečnú životnú a profesionálnu 
možnosť s ním úzko spolupraco-
vať ako s členom Predstavenstva 
Spolku slovenských spisovateľov 
a stretávať sa s ním na mnohých 
podujatiach najvýznamnejšieho, 
najstaršieho a najpočetnejšieho 
združenia literárnych tvorcov na 
Slovensku, ktoré reprezentuje vr-
cholné autorské osobnosti a kre-
atívne hodnoty nášho národného 
písomníctva.
Pociťoval som vždy predovšetkým 

pokoru vo vzťahu k jeho múdros-
ti rešpektovaného znalca litera-
túry. So záujmom som na via-
cerých odborných seminároch 
vnímal jeho precízne analýzy, kto-
rými spoločenstvu slovenských li-
terátov i okruhu širšej kultúrnej 
verejnosti programovo a príťažli-
vo sprístupňoval pôvaby poézie, 
odhaľoval kľúčové znaky a ťažis-
kové atribúty rozmanitých rytmic-
kých, zvukomalebných a séman-
tických básnických štruktúr. Jeho 
originálne pohľady, názory a po-
strehy založené na exaktných (i 
štatistických a matematických) 
výskumoch autentického mate-
riálu sú podnetnými a dôležitými 
prínosmi do mozaiky objektívne-
ho zrkadlenia dávnejších i najsú-
časnejších literárnych výbojov, 
trendov a tendencií. 
Vďaka Františkovi Štrausovi vie 
slovenská literatúra viac sama o 
sebe a aj jednotliví autori vďaka 
jeho vedeckej optike zreteľnej-

šie dovidia do vnútorných záhad 
a tajomstiev vlastnej tvorby. Veľ-
mi si cením nezmazateľné spoje-
nia s Františkom Štrausom, kto-
rých stopy zanechal v definícii a 
charakteristike aforizmu v Príruč-
nom slovníku literárnovedných 
termínov a najmä vo svojej štúdii 
skúmajúcej experimentálne me-
tódy a slovné manipulácie v mo-
jich básnických textoch. 
Profesor František Štraus vys-
túpil na desiatkach medzinárod-
ných a celoštátnych vedeckých 
konferencií, uverejnil stovky od-
borných statí, kritík a recenzií, 
viacero vedeckých publikácií zá-
sadného významu a prihovoril sa 
čitateľom i podmanivou obraz-
nosťou svojich citlivých a pôsobi-
vých veršov.
 česť jeho pamiatke!
 

PAvol JANíK
tajomník Spolku slovenských 

spisovateľov

Za Františkom Štrausom

Tak sa už tešme na eurá a na dôležitú etapu pred ich zavedením 
ako oficiálnej slovenskej meny. Po schválení, resp. prijatí Sloven-
ska do eurozóny, bude povinné dvojaké označovanie cien tova-
rov a služieb, teda v korunách a eurách. Ani jazykovedci však ne-
chápu, prečo sa tak rýchlo ujal výraz DuÁlNy, ktorý však vôbec 
nie je správny. Podľa nich sa v prvej fáze zavedenia eura majú 
používať iné výrazy, ktoré budú charakterizovať ceny výrobkov v 
dvoch podobách: dvojaký-dvojaké ceny, dvojaké označovanie, 
označovanie dvojakým spôsobom. Tu síce je dôležitý slovenský 
výraz na danú situáciu, ale zároveň musíme zdôrazniť, že duálny 
systém sa podľa expertov na slovenský jazyk na ňu vôbec neho-
dí. Jazykovedci zároveň upozorňujú, že slovo euro je už natoľ-
ko udomácnené, že sa zaraďuje medzi podstatné mená stred-
ného rodu a skloňuje podľa vzoru mesto. v genitíve množného 
čísla, podobne ako v iných slovách cudzieho pôvodu vzoru mes-
to, sa kmeňová spoluhláska nedĺži, a teda euro – eur. (vm)

Maďarská dedinka Mlynky (v 
Maďarsku), kde žijú prevažné 
Slováci, sa môže stať „mlyni-
cou“ slovensko-maďarských 
vzťahov. Jej starosta, ako 
sme počuli od Pála csákyho, 
je skôr Slovák ako Maďar, 
tak ako tých možno 500-tisíc 
Maďarov, ktoré asimiloval Ka-
dárov „socializmus“. Tvrdenie 
predsedu SMK je vlastne ča-
rom nechceného, lebo potvrdil 
to, čo všetci vieme, asimilácia 
Slovákov na maďarskom úze-
mí bola počuteľná a prebiehala 
postupne. Vyzerá to v Mlynkoch 
tak, že tento problém s vysťaho-
vaním je len ďalšia politická hra, 
ktorá slúži, aby sa vzťahy zhoršili 
a prišla v čase, keď sa doťahuje 

stretnutie slovenského a maďar-
ského premiéra. Čo by sa však 
stalo, keby sme na Slovensku 
postupovali podobne? To už by 
Edit Bauer vykrikovala v Bruseli 
o genocíde. Nič nového zo stra-
ny Maďarska, o podobné avan-
túry sa pokúšajú aj v Rumunsku, 
či vo Vojvodine. 
Maďarské gardy sú zasa len ďal-
ším stupienkom agresivity na-
šich južných susedov. Z našej 
strany by mali jednoducho nas-
ledovať adekvátne kroky, to je 
totiž najlepšia diplomacia, ktorá 
vždy trafí cieľ. V slovenskej men-
šinovej a nadštandardnej politi-
ke sa nemáme za čo hanbiť, tak 
konajme tak, aby sme v hanbe 
nezostali. (dk)

teŠme SA nA eurá

Stanú sa Mlynky „mlynicou“?
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Kresba: Andrej Mišanek

Dokončenie z 1. strany
Dušan Jarjabek celkom nesprávne, 
nenáležite až zvrátene, pokladá za 
„stínanie hláv v kultúre“ absentujúci 
prirodzený a potrebný systém cyk-
lických personálnych obmien na 
riadiacich postoch v rezorte kultú-
ry. Tým pritakáva súčasnému ne-
normálnemu stavu, ktorý vedome a 
cieľavedome udržuje minister kultú-
ry SR, keď rešpektuje a 

NeMeNí PrAviDlÁ,
zaručujúce doživotnú neodvolateľ-
nosť riaditeľov štátnych inštitúcií v 
rezorte kultúry, čo má evidentné fe-
událno-monarchistické črty. Ešte by 
vari bolo želateľné terajšiu absurd-
nú situáciu dotiahnuť do absolútnej 
dokonalosti a legislatívne zabezpe-
čiť, aby boli funkcie riaditeľov v re-
zorte kultúry dedičné. Alebo je do-
životný výkon riadiacich funkcií 
v rezorte kultúry základným ob-
čianskym a ľudským právom vy-
volených jednotlivcov?
Len poznamenajme, že aktuálnych 
riaditeľov (a riaditeľky) v rezorte kul-

túry ustanovili predchádzajúce vlád-
ne koalície Mikuláša Dzurindu, po-
stupne pozostávajúce zo stabilných 
i premenlivých a prchavých poli-
tických subjektov, akými boli a sú 
Slovenská demokratická koalícia 
– SDK (vznikla v roku 1997 a tvori-
li ju Demokratická únia – DÚ, Kres-
ťanskodemokratické hnutie - KDH, 
Demokratická strana – DS, Sociál-
nodemokratická strana Slovenska – 
SDSS a Strana zelených na Sloven-
sku - SZS); (v roku 2000 – počas 
funkčného obdobia vlády - z SDK 
vystúpili materské strany a M. Dzu-
rinda – z pozície premiéra - založil 
Slovenskú demokratickú a kresťan-
skú úniu – SDKÚ); v prvej vládnej 
koalícii M. Dzurindu ďalej pôsobili 
Strana demokratickej ľavice - SDĽ, 
Strana maďarskej koalície – SMK 
a Strana občianskeho porozume-
nie – SOP; druhú vládnu koalíciu 
M. Dzurindu predstavovalo SDKÚ, 
SMK, KDH a Aliancia nového obča-
na – ANO.
výber doteraz úradujúcich ria-
diteľov a (riaditeliek) v rezor-

te kultúry teda uskutočnili pred-
chádzajúce vládne koalície M. 
Dzurindu na základe svojich po-
litických kritérií a straníckych 
predstáv o ich odbornosti. z ná-
črtu vývoja vládnych koalícii M. 
Dzurindu navyše vyplýva, že v ko-
reňoch dnešnej kľúčovej vládnej 
strany Smer-SD je rozličným spô-
sobom a v rozdielnej miere 

zAKóDovANÁ KoNTiNuiTA
kolaborácie s pravicovými poli-
tickými garnitúrami, ako aj skú-
senosti z rutinného pôsobenia 
proti umelcom a umeleckým 
združeniam spätým s konštituo-
vaním dnešnej samostatnej mo-
dernej demokratickej Slovenskej 
republiky. A tu sa dostávame k jad-
ru problému, či k hlavnému kameňu 
úrazu. Spomínaným „stínaním hláv v 
kultúre“ by totiž nebola žiaduca le-
gitímna periodizácia výkonu riaditeľ-
ských funkcií v rezorte kultúry, ale 
naopak „stínaním hláv v kultúre“ je 
pokračujúca prax doživotných riadi-
teľov (a riaditeliek), v rámci ktorej sa 

už niekoľko rokov každý deň stínajú 
hlavy významným umeleckým osob-
nostiam. Stačí azda uviesť Sloven-
ské literárne informačné centrum 
(LIC), či Slovenské národné divad-
lo (SND), kde donekonečna stínajú 
hlavy zamlčiavaným, umlčiavaným a 
do bezvýznamnosti vytláčaným vý-
razným autorským osobnostiam – 
uveďme len renomovaných drama-
tikov dve desaťročia neuvádzaných 
na javiskách slovenských štátnych 
repertoárových divadiel – Jána So-
loviča, Osvalda Zahradníka, Andreja 
Ferka, Mikuláša Kočana, Petra Ková-
čika (toho si niekdajší generálny ria-
diteľ SND Dušan Jamrich dokonca 
mýlil s básnikom Mariánom Kováči-
kom v rámci argumentácie, prečo ne-
uvádzajú aspoň jeho legendárnu hru 
Krčma pod zeleným stromom).uve-
dené smutné skutočnosti a súvis-
losti sú zároveň odkazom pre mi-
nistra kultúry, aby zaujal postoj k 
riadiacim kádrom v oblasti kultú-
ry etablovaným počas predchá-
dzajúcich vládnych koalícií Miku-
láša Dzurindu.  PAvol JANíK

V politike bez hyperbol

Nový tlačový zákon už koneč-
ne máme na svete a zdá sa, 
že s odstupom času už niko-
mu v zahraničí nebude preká-
žať. Najmä po tom, ako socia-
listi – europoslanci, združení 
okolo l. Swobodu prehlásili, 
že je celkom prijateľný a teda 
plne demokratický. Naša par-
lamentná opozícia síce ešte 
niekoľkokrát dá najavo svoj 
nesúhas s jeho znením, ale to 
všetko sa už bude viac podo-
bať na volanie smädného pút-
nika niekde v púšti, než na so-
lídne argumentovanie faktami. 
Spokojná asi nebude ani časť 
vydavateľov periodickej tlače, 
tá však postupom času sama 
príde na to, že nič jej nebráni 
naďalej podnikať podľa svo-
jich predstáv, len to musí byť 
trochu zodpovednejšie ako do-
teraz.
V tejto súvislosti ma však zaujal 
postoj predsedníčky Slovenské-
ho syndikátu novinárov. Spočiat-
ku, keď sa pôvodný návrh tla-
čového zákona objavil na svete, 
teda ešte v tej tzv. tvrdšej podo-
be, než bol nakoniec schválený, 
tak s ním bola takmer spokojná. 
Aspoň tak to vyznelo z jej vyjadre-
ní, ktoré poskytla médiám. Vzápä-
tí sa však ozvala časť jej kolegov, 
ktorí si ju dovolili napadnúť za jej 
názory. A tak pani predsedníčka, 
azda preto, aby v očiach „svojich“ 
bola čo najlepšia, začala návrh 
zákona kritizovať. Nuž, ani meniť 
názory nie je nič trestné a dokon-
ca ani neľudské, mala a má na to 
plné právo. Ale...
Keby sme aj vedeli pochopiť zme-

ny jej myslenia v súvislosti s tlačo-
vým zákonom tak rozhodne ne-
chápem, prečo niekedy vystupuje 
v mene všetkých profesionálnych 
novinárov. Veď okrem SSN exis-
tujú na Slovensku aj ďaľšie novi-
nárske organizácie, medzi nimi 
aj naša Únia slovenských noviná-
rov, ktorá združuje 420 členov. K 
nim patria významné osobnosti 
slovenskej žurnalistiky, poprední 
spisovatelia, publicisti a redakto-
ri. Okrem iných aj ladislav ťaž-
ký, laco zrubec, Milan Blaha, 
Stanislav háber, Dušan D. Ker-
ný, Andrej Maťašík, Jozef Šu-
cha, Jozef Darmo, Miloš či-
kovský, eva zelenayová, Anton 
Michálik, elena Šebová, Milan 
Piovarči, Jozef Kuchár, roman 
hofbauer, igor Mráz, Jozef 
vranka, Milan Kenda, Koloman 
ivanička, Štefan Németh, Ju-
raj Tevec, Milan országh, Au-
gustín M. húska, eduard ivan-
čik, Dušan Konček, vladimír 
Mezencev, vit Suchý a členo-
via Klubu slovenských žurnalistov 
ÚSN v Mníchove, Tibor Molek, 
Bohuš zvrškovec, Karol Gron-
ský, Tibor Bajchy, Peter Trs-
ťan, Július Boško a ďalší... 
Okrem toho v slovenských mé-
diách pôsobia aj ďalší profesi-
onálni novinári, ktorí nie sú člen-
mi žiadnej stavovskej organizácie! 
Zarazili ma aj informácie o tom, že 
SSN spoločne s politickými stra-
nami, združenými v parlamentnej 
opozícii, pripravujú ďalší postup 
v súvislosti s akciami proti prijaté-
mu tlačovému zákonu. Akosi ne-
viem pochopiť ako stavovská no-
vinárska organizácia, ktorá si tak 

veľmi potrpí na svojej nezávislos-
ti a apolitickosti sa môže spájať s 
politickými stranami a spolupra-
covať s nimi v príprave politických 
nátlakových akcií. Zdá sa, že Slo-
venskému syndikátu novinárov už 
došiel dych a tak hľadá spojen-
cov tam, kde by ich rozhodne ne-
mal hľadať. Syndikát by mal svoju 
energiu zamerať napríklad na to, 
ako už konečne spravodlivo roz-
deliť majetok, ktorý mu padol do 
lona po zániku Slovenského zvä-
zu novinárov, ktorého sa doslo-
va zmocnil, pričom tento maje-
tok patril aj tým, ktorí nevstúpili do 
SSN a stali sa členmi iných novi-
nárskych organizácií.
výhrady mám aj voči aktivitám 
združenia vydavateľov perio-
dickej tlače. Poznám dobre si-
tuáciu u bývalého vydavateľa 
denníka Košický večer – spo-
ločnosti cassovia press. Nie-
koľkokrát hľadala pomoc u 
tohto združenia, ktorého bola 
členom, ale vždy zostalo iba 
pri sľuboch pána predsedu. 
To, že tento jediný mestský 
denník v druhom najväčšom 
slovenskom meste nakoniec 
zanikol, rovnako ako jeho vy-
davateľ, už nikoho nezaujíma-
lo. Spomínam to aj preto, lebo 
ani teraz nie sú všetci vydava-
telia periodickej tlače členmi 
tohto združenia, ktoré za roky 
svojej činnosti pre svojich čle-
nov prakticky mnoho neurobi-
lo... o to viac sú prekvapujúce 
jeho terajšie aktivity... 

Mgr. Arpád Popély
člen Únie slovenských novinárov

PRemeny PAnI PReDSeDníčKy

v blogu denníka Sme sa 
objavil kritický článok na 
môj komentár csáky je je-
diná opozícia. Autor lukáš 
Klempiar ma nazval faloš-
ným publicistom. Prekážalo 
mu, čo som vyčítal Mikulá-
šovi Dzurindovi, ktorý neab-
dikoval z funkcie predsedu 
SDKÚ, aj keď je už dva roky 
v opozícii. Údajne tak mal 
konať aj vladimír Mečiar po 
voľbách v roku 1998 a to 
som nespomenul. Je milé, 
ak v jednom denníku sledu-
jú moje publicistické člán-
ky, čo niekedy pripomína 
kampaň. v každom prípa-
de autor, ktorý mi dáva lek-
cie zo žurnalistiky zrejme v 
roku 1998 ešte články nepí-
sal. Keby písal, tak by sa
 

MuSel DoTKNÚť
aj vtedajších súvislostí, keď-
že vtedy Mečiar oznámil od-
chod z politiky hneď po voľ-
bách v roku 1998. urobil 
tak dokonca v priamom pre-
nose. Dzurinda tak neuro-
bil ani dva roky po voľbách. 
Naopak, likviduje vlastnú 
stranícku opozíciu priam ra-
ketovým spôsobom.
To, čo nasledovalo v roku 
1998, sa nedá nazvať inak 
ako štvanica, prípadne poli-
tické lynčovanie. Po voľbách 
v roku 1998 prvá Dzurindova 
vláda zaviedla režim veľmi blíz-
ky označeniu politický teror. 
Tisícky ľudí prichádzali o prácu 
len preto, že ju získali v čase 
Mečiarovej vlády. Už vôbec 
nešlo o to, či boli členmi, ale-
bo sympatizantmi ĽS-HZDS. 
Dokonca takto boli vyhadzova-
ní zo zamestnania aj členovia 
(!) politických strán, ktoré tvori-
li prvú Dzurindovu koalíciu, ale 
mali tú smolu, že sa zamestna-
li v štátnej správe za tretej Me-
čiarovej vlády. A nešlo o náho-
dy, prípadne výnimky.
Tento pokus o politický teror 
sa samozrejme začal úto-
kom zhora. Parlament zrazu 
nemal jedno nočné rokova-
nie, aké bolo po voľbách v 
roku 1994, keď vznikala tre-
tia Mečiarova vláda, ale celú 

sériu nočných rokovaní. Nik 
však zrazu o nociach dlhých 
nožov nepísal a nehovoril. 
vtedy patriť k opozícii vyža-
dovalo značnú dávku odva-
hy. Mečiar však trval na tom, 
že z politiky po voľbách v roku 
1998 odchádza. Nielen z fun-
kcie predsedu strany, ktorej sa 
Dzurinda drží zubami - nechta-
mi. Okrem spomínaných noč-
ných rokovaní parlamentu, kde 
sa krágľovali ľudia, dochádzalo 
k masívnemu
 

PreNASleDovANiu 
špičiek opozície z ĽS-HZDS, 
či SNS. Poslancom bolo za-
braňované vykonávať ich man-
dát rôznou parlamentnou obš-
trukciou - nezačleňovaním do 
výborov. ohrozená však bola 
okrem zákonodárnej aj ne-
závislosť súdnej moci. Bol 
vyvíjaný neprimeraný poli-
tický tlak na prokuratúru. 
Nakoniec generálny proku-
rátor do dvoch mesiacov 
od volieb radšej abdikoval 
z funkcie sám. začalo sa 
veľké politické upratovanie 
Dzurindovcov a spol. veľ-
vyslanci boli odvolávaní ako 
na bežiacom páse. Rovna-
ko aj radoví štátni zamestnanci 
po celom Slovensku. Dokonca 
vznikol internačný tábor nepo-
hodlných novinárov na 28 po-
schodí v STV, ktorý vykazoval 
znaky až fašistického konania, 
keď boli vyčleňovaní ľudia na 
základe názoru. Preto by mal 
možno lukáš Klempiar po-
rozmýšľať, či on dnes nero-
bí niečo podobné? Možno je 
škoda, ak nebol publicistom v 
roku 1998, lebo s takýmto ná-
zorom by sa 

hrAvo uPlATNil
aj priamo v Dzurindovej vládnej 
politike. Trebárs ako akýsi „čis-
tič“ medzi novinármi a „povoľo-
vač“, kto čo písať smie a kto 
nie. Do štyroch mesiacov od 
prevzatia moci Dzurindovca-
mi zažilo Slovensko ďalší šok. 
Prišlo k vražde trojnásobné-
ho ministra za ĽS-HZDS Jána 
Duckého. K vražde, ktorá ne-
bola doteraz uzavretá na súde. 

K vražde, ktorá má prívlastok 
politická. Na Slovensku bol po 
prvý raz od roku 1993 zavraž-
dený politik. Spamätala sa Dzu-
rindova vláda? Pochopila, kam 
smeruje politický teror? Zasta-
vila sa? Skôr naopak! Opoziční 
politici museli hľadať politický 
azyl v zahraničí. Jeden dokon-
ca v USA. A štvanica nabera-
la na obrátkach, keď v roku 
2000 vyhodili špeciálne poli-
cajné jednotky dvere od domu 
Vladimíra Mečiara do vzduchu 
pomocou výbušniny. Pritom 
šlo o pracovno – právny spor 
a nie trestné konanie. Mohol 
v takej situácii odísť z funkcie? 
V čase, keď príslušnosť k poli-
tickej strane ľudí ohrozovala už 
nielen existenčne, ale doslo-
va fyzicky? Mečiar chcel odísť, 
ale bola tu zodpovednosť voči 
členom strany, voči obyčajným 
sympatizantom, ba aj nečle-
nom a nesympatizantom, kto-
rí doplatili len na to, že boli za-
mestnaní vo verejnej a 

ŠTÁTNeJ SPrÁve
do volieb v roku 1998. Čiže od-
chod z postu predsedu strany 
by bol chápaný ako útek pred 
zodpovednosťou voči prena-
sledovaným ľuďom. Na rozdiel 
od tohto vývoja po roku 2006 
Dzurinda verejne ani len ne-
uvažoval, že by z funkcie pred-
sedu strany odstúpil. A nie je 
známe, že by tak uvažoval as-
poň súkromne.
To sú podstatné rozdiely v 
spôsoboch opozičnej poli-
tiky, ktoré buď lukáš Klem-
piar nechce vidieť, alebo o 
nich možno vôbec nevie. 
Spôsob jeho prezentácie, 
keď ma verejne napáda vo 
svojom blogu však napove-
dá, že cenzori sú zjavne več-
ne živí. Je to obzvlášť zá-
bavné sledovať v čase, keď 
zo snahy o cenzúru boli na-
opak, nálepkované koaličné 
strany vďaka novele tlačo-
vého zákona. Stačí však len 
krátka chvíľa a už sa ukazu-
je, kde majú sídlo skutoční 
cenzori.  

STANiSlAv hÁBer

Cenzori z čias Dzurindu sa vracajú

Socialisti v Európskom parlamente (EP) považujú tému slovenského 
tlačového zákona za uzavretú a budú čakať na jeho uplatňovanie v 
praxi. Uviedol to v stredu 23. apríla 2008 podpredseda socialistickej 
frakcie v EP Hannes Swoboda. „Pre nás je to momentálne uzavreté. 
Ak sa ukážu problémy, tému znovu otvoríme, ale momentálne nevidí-
me žiadnu potrebu konať alebo o tomto debatovať“, vyhlásil podpred-
seda socialistov po zasadnutí pracovnej skupiny, ktorá sa touto otáz-
kou zaoberala. Slovenský europoslanec za stranu SMER – sociálna 
demokracia Vladimír Maňka nevylučuje, že sa objavia snahy otvárať 
túto otázku v pléne Európskeho parlamentu počas takzvaných jed-
nominútových vystúpení, keď majú členovia EP možnosť vyjadriť sa k 
akejkoľvek téme. „Dohodli sme sa, že v budúcnosti sa k tomu vráti-
me, pokiaľ by prišli nejaké problémy na Slovensku, čo nikto z nás ne-
očakáva. Socialisti považujú tento zákon za štandardný s tým, že sme 
neporušili žiadne európske právo a všetko je v poriadku,“ dodal. Tí 
slovenskí poslanci, ktorí zákon kritizujú, by si ho mali podľa Vladimíra 
Maňku prečítať predtým, než sa k nemu vyjadria, pretože on osobne 
má „dojem, že vôbec nečítali, čo v tom zákone je“. (kr)

Téma o zákone uzavretá

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV
s finančným príspevkom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

si Vás dovoľuje pozvať na autorské čítanie

JozeF BoB
Krížová cesta kultúry

dielo uvedie PhDr. Ján Tužinský, PhD.
umelecký prednes Mgr. art. Jozef Šimonovič v utorok 20. mája 2008  

o 15.00 h, Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
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Na slovíčko,
 priatelia

MilAN PiovArči

Neraz sa zamýšľame nad tým, či 
estetická úroveň mladých ľudí 
je nízka, alebo nie, alebo na to 
majú iný pohľad mladí a iní tí 
starší. Do nášho bytu som cho-
dieval podchodom, kde ma je-
diná hnedá dlaždička v mozai-
ke bledosivej podlahy dráždila, 
lebo sa mi zdalo, že je to ako 
päsť na oko. Ale čas plynul a 
napokon som si na to zvykol. 
Veď sa aj hovorí, že zvyk je že-
lezná košeľa. A tak som si pove-
dal, že radšej nevkus v podlahe, 
ako diera, pretože tá už ohrozuje 
bezpečnú chôdzu. Aj číra skle-
ná výplň na našom balkóne pop-
ri všetkých ostatných dymových 
mi po čase už prestala prekážať. 

Lepšie mať číre ako popraskané 
staré sklo. A vkus, estetiku, tú 
nech čert vezme, keď ide o našu 
bezpečnosť. Svoj zrak som raz 
uprel na limuzínu s nevkusnou 
opičkou na gumičke. Majiteľ sa 
na ňu so záľubou zahľadel a po 
otázke, či sa mi páči, vysvetľo-
val, že ju má až zo Španielska. 
Uvažoval som o nevkuse, ktorým 
sa naviac chválime. Zo zamysle-
nia ma vyrušil sused, ktorý čakal 
deti zo školy. Deti mali na fareb-
nom tričku mužov s pištoľami a 
pod nimi nápis v angličtine – mi-
lujem zabijakov. Sused zbadal 
môj prekvapený pohľad a ako-
by na ospravedlnenie povedal: 
„Kde sa to v tej mládeži berie, 
kto ich učí takému nevkusu?“ 
Ale veď v škole istotne nepre-
dávajú tričká a ich výzdobu ne-
schvaľujú deti. Tie sú iba konzu-
mentmi tohto nevkusu, ktorý im 
servírujeme my, dospelí...

KDe SÚ NAŠi?
Máme vraj opäť dôvod na radosť. „Slo-
venský“ zápasník David Musuľbej sa 
stal v poradí 36. športovcom, ktorý si 
v našich farbách vybojoval účasť na OH 
v Pekingu. Nuž čo, naša spravodajská 
televízia ho označila za Gruzínca, pri-
tom tento voľnoštýliar pochádza zo se-
verného Kaukazu a po gruzínsky nevie 
ani slovo. Tak, ako vôbec nerozpráva 
po slovensky. Denník, ktorý si rád dáva 
prívlastok „najčítanejší“, urobil z neho 
Rusa.. Vie iba po rusky, dagestínsky a 
osetínsky. Kto z občanov SR môže mať 
radosť, že tento športovec bude repre-
zentovať Slovensko? Predovšetkým on 
sám. Stal sa už občanom EÚ a niečo aj 
zarobí. Pritom tradičné zápasnícke liah-
ne na Slovensku už štyri roky si sťažu-
jú na nedostatok talentov. Už dávno ne-
robia výber, ale nábor. Kde sú tie časy, 
kedy sme mali takých vynikajúcich bor-
cov, akými boli Atanasov, Lohyňa a ďal-
ší? Funkcionári slovenského zápasenia 
však niekedy dokážu niečím nepríjem-
ným prekvapiť. Raz tým, že k ním vedú 
nitky blízkych ľudí, obvinených z ma-
fiánstva a výpalníctva, inokedy vytvára-
ním cudzineckej légie športovcov, kto-
rí k Slovensku majú iba tzv. komerčný 
vzťah. Veď taký pas členskej krajiny EÚ 
už má nejakú cenu ...
Čo na to funkcionári a tréneri sloven-
ského zápasenia? Vôbec tým nie sú 
nadšení. Ale uvedomujú si, že pokiaľ 

tento olympijský víťaz zo Sydney získa 
v Pekingu nejaký kov, bude naše zápa-
senie stále na výslní.

TATry SveTové?
Takto sa nazýval seriál košického 
štúdia čs. televízie pred majstrov-
stvami sveta v klasickom lyžovaní 
v roku 1970 vo v. Tatrách. Šampi-
onátu síce veľmi pomohol, ale od-
vtedy sa život v našich veľhorách 
zmenil na nepoznanie. uvedomi-
li sme si, že žiadne druhé Švajčiar-
sko z nás nebude, i keď naše veľho-
ry majú v porovnaní s Alpami veľa 
výhod. uplynulú sezónu si tatrans-
kí hotelieri veľmi pochvaľovali, veď 
ešte počas veľkonočných sviatkov 
ich zariadenia doslova praskali vo 
švíkoch. Na prvý pohľad za všetko 
hovorí aj štatistika: v roku 2007 v 
porovnaní s predchádzajúcim bolo 
vo v. Tatrách o 4 500 hostí viac. 
Kto si ale pritom všimne, že výraz-
ne ubudlo návštevníkov z Nemecka, 
rakúska, Maďarska a ruska, kto-
rí – mimochodom – v Tatrách zane-
chávajú najviac peňazí? zdá sa, že 
v sezóne 2007-2008 sa asi na dlho 
zastavil nárast hostí z cudziny. Jed-
noducho, vysoké Tatry ponúkajú to, 
na čo sme doma zvyknutí, ale v cu-
dzine to neberú na vedomie: ľahos-
tajnosť hotelového personálu, v po-
rovnaní s kvalitou poskytovaných 

služieb za vysoké ceny, už tradične 
studená voda vo všetkých hotelo-
vých bazénoch, prakticky minimál-
na ponuka kultúrnych a spoločen-
ských podujatí, malé porcie jedál 
... Tak by sme mohli pokračovať ďa-
lej, napríklad informáciami o par-
koviskách. Žiaľ, mnohí zahraniční 
návštevníci pri odchode domov si 
povedia: „Nikdy viac takúto sloven-
skú pohostinnosť!“

MÁM ŠťASTie ...
Mám skutočne šťastie, že nežijem v ra-
kúskom Štajerskom Hradci. Keby som 
tam býval a využíval MHD, tak by som 
sa určite nedozvedel, že 15-ročná Jana 
má až 34-ročného frajera, alebo to, že 
pán Milan je taký neschopný manžel, 
ktorý ešte nikdy v živote nebol v čistiar-
ni a aj teraz, kedy jeho manželka nav-
števuje univerzitu tretieho veku, tak nie 
je schopný jednu nájsť a odniesť si tam 
oblek. V Štajerskom Hradci by som sa 
nedozvedel ani to, že nejaká Milka od-
mieta ísť svedčiť na súd, že bola Štefa-
novou milenkou, pričom jeho žena ich 
priamo načapala v posteli ...
Chudáci Rakúšania z krásneho mesta. 
Ich primátor jednoducho vydal nariade-
nie, že v mestských električkách a au-
tobusoch je zakázané používať mobily, 
pretože ostatných cestujúcich to vy-
rušuje! O koľko zaujímavých informá-
cií však takto prídu, to pána primáto-

ra už nezaujíma. Ešte šťastie, že u nás 
sa také niečo nemôže stať. Ja iba vy-
užívam MHD, počúvam, čo hovoria za 
mnou i predo mnou, nemusím naťaho-
vať uši, ani kupovať denníky a časopisy. 
Všetko sa dozviem z telefonátov mojich 
spolucestujúcich. Mrzí ma tak trochu, 
že nepočujem tých na druhej strane ...

oPäť iM NechuTí?
v jeseni minulého roku sme sa do-
zvedeli, že príčinou rapídneho zvý-
šenia cien mlieka a mliečnych vý-
robkov sú číňania. Prečo? Predtým 
im mlieko, syry, maslo, jogurty, smo-
tany veľmi nechutili a tak stará dob-
rá európa mala mliečnych produk-
tov a samotného mlieka vyše hlavy. 
číňania sa však zmodernizova-
li, napchávajú sa všetkým, čo súvi-
sí s mliekom a preto sa nečudujme, 
že je teraz tak drahé, keď je ho tak 
málo. zdá sa, že obyvatelia najľud-
ňatejšej krajiny sveta si to však ro-
zmysleli. vďaka ich postoju k mlie-
ku bude aj u nás mlieka dosť – až 
toľko, že ide o jedinú potravinársku 
komoditu, ktorej cena v najbližšom 
období nebude rásť, ale dokon-
ca klesať! Netešme sa však, že sa 
to bude týkať aj ryže. Jej cena má 
v tomto roku vzrásť približne o de-
sať percent ...

vlADiMír MezeNcev

GLOSár Slovenského rozhľadu

AFoRIzmy
PAvol JANíK

učiteľ politikov
No Komentský.
Princíp
Hovorca nesmie byť zhovor-
čivý.
heslo
Vždy pripravení, vždy pri pra-
meni. 
ilúzia
Zamat dá mat.
ideál i
Európa bez štvaníc.
ideál ii
Pretváranie bez pretvárky.
ideál iii
Prevrat bez zvratkov.
Prelúdium
Prelud pre ľud.
Takt a fakt
Čo si v komunizme nakradol,
v kapitalizme akoby si našiel.
revolučný revolver
Čo kurič, to burič.
November 1989
Veľká svet(r)ová revolúcia.
o dôležitosti
Nie je dôležité poznať nie-
čo dôležité, ale nikoho dôle-
žitého.
Sme
Zaujímavé na Sme je,
že sa človek nasmeje.
Nový denník
Slovenská monarchia.
časopis
Fľus 7 dní.
časopis pre domácich 
majstrov
Monté(r) Carlo.
časopis STv
Televízny Slovák.
Nová televízia
Marxíza.
Televízna relácia
S inteligentom o tom i o hen-
tom.
Sny riaditeľa televízie
Vízie provízie.
Dôsledok
Ranný kapitalizmus priniesol 
prácu až do večera.
Slovenský realizmus
Kapitalizmus bez kapitálu.
Spartakiáda
Radšej hromadné cvičenie
ako hromadné ničenie.

Neustále sa objavujúce mediál-
ne škandály okolo predchádza-
júceho vydávania pozemkov 
reštituentom má zaujímavé roz-
uzlenie. Ministerka pôdohos-
podárstva zdenka Kramplová v 
nedeľu 27. apríla vysvetlila, že 
reštituenti pozemkov z veľkej 
lomnice sú tí istí, akí boli v prí-
pade veľkého Slavkova. Toho 
Slavkova, ktorého pozemky stá-
li miesto ministra podpredsedu 
ľS-hzDS Miroslava Jureňu. Vte-
dy opozícia spolu s médiami argu-
mentovali, že pozemky od reštituen-
tov mala získať údajne firma blízka 
ĽS-HZDS. A za to Jureňa nakoniec 
na žiadosť premiéra odstúpil. Nový 
údajný škandál, v ktorom sa hovo-
rí, že tí istí reštituenti predali aj svoje 
pozemky z Veľkej Lomnice opäť tej 
istej firme údajne blízkej ĽS-HZDS, 
priniesol spätne vysvetlenie celej 
kauzy. A toto vysvetlenie hovorí, že 
Jureňa odstupoval z funkcie vlastne 
zbytočne. Jasne to vysvetlila Zden-
ka Kramplová.
Ide totiž o to, že reštituenti žiada-
li Slovenský pozemkový fond o na-
vrátenie svojho majetku už v roku 
2004. Teda za vlády Mikuláša Dzu-
rindu. Za tejto vlády, keďže pochá-
dzajú z Košíc, žiadali o pozemky na 
východe Slovenska. Nepochodili 
nielen v Košiciach, ale ani v Micha-
lovciach. Dnes sám najväčší kritik 
vlády v kauzách pozemkov exmi-
nister Zsolt Simon priznal, že naj-
viac pozemkov má štát v okolí Vy-
sokých Tatier. Takže logicky dostali 
reštituenti svoju pôdu tam. Navyše, 
návrhy na jej návrat vznikli v čase, 
keď bol predsedom vlády Dzurinda 
a teda Robert Fico nemohol nič rie-

šiť, lebo bol opozičným poslancom. 
V tom istom čase vznikla aj zmlu-
va reštituentov s firmou, ktorá po-
zemky aj naozaj kúpila. Táto firma je 
spájaná zjavne účelovo s ĽS-HZDS, 
lebo zmluvu s reštituentmi podpísa-
la, keď bol premiérom Dzurinda..
Takže takto spätne sa ukázala 
účelovosť celej pozemkovej kau-
zy. v čase, keď bol Dzurinda pre-
miérom, ľS-hzDS nemohla ve-
dieť, že bude členom vládnej 
koalície a že bude riadiť rezort 
pôdohospodárstva. Preto ani 
údajne blízka firma k tejto strane 
nemohla kalkulovať s podporou 
ľS-hzDS. To znamená, že ani ne-
mohla táto strana vraj sebe blíz-
kej firme dohodiť žiaden kšeft. 
A tak sú všetky obvinenia a po-
dozrenia absolútne falošné. ho-
vorí sa, že pravda je ako tekvica 
ponorená do vody, raz vyjde na-
javo. Teraz vyšla vďaka tomu, že 
médiá hľadali nový škandál. Naš-
li však argumentácie, ktoré reha-
bilitujú funkcionárov ľS-hzDS. 
Firma, ktorá získala pozemky od 
reštituentov mohla pokojne po-
znať kohokoľvek z tejto politic-
kej strany a aj tak by im to ne-
pomohlo.
Predstavme si, že by média nepát-
rali ďalej. Neustále by sa opakovali 
nezmysly, že firma blízka ĽS-HZDS 
získala pozemky od reštituentov 
údajne podhodnotené, aby získali 
finančný prospech. A teraz sa uká-
zalo, že na tieto pozemky mali rešti-
tuenti právo. Navyše ich žiadali za 
vlády Dzurindu a Simon sám opako-
vane priznal, že najviac pozemkov 
má štát v okolí Vysokých Tatier. A v 
tom čase sa za čias premiérovania 

Dzurindu aj dohodli s firmou, ktorá 
má byť údajne cez majiteľov blízka 
terajšej vládnej politickej strane. A 
všetko je inak. Citácia faktov svedčí 
o úplne iných súvislostiach. Spätne 
však tieto fakty usvedčujú opozíciu, 
že používala demagógiu proti vláde 
len cez prizmu politickej účelovosti. 
Ak média vytvorili situáciu, ktorá za-
váňa rôznymi podozreniami, okam-
žite sa opozícia chopí iniciatívy, ale 
nakoniec zostane s prázdnymi ruka-
mi ako v prípade pozemkov.
Dzurinda spolu so svojim ver-
ným pobočníkom ivanom Mik-
lošom pritom hovoria zaujímavé 
súvislosti. Dušujú sa, že SDKÚ 
nemala nikdy podobný škandál. 
lenže kto si pamätá ten vie, že 
tu bola kauza predaja jej budo-
vy na Medenej ulici v Bratisla-
ve. Na otázky, ako to, že táto bu-
dova bývalej politickej centrály 
bola kúpená firmou, kde sa ob-
javilo meno majiteľa S. B., kto-
rý mal aj firmu, čo sa dostala k 
lukratívnemu štátnemu majet-
ku, bola odpoveď neskôr rovna-
ká. Dzurindovi sa v čase premi-
érovania opakovane už ku kauze 
nechcelo vyjadrovať. Jednodu-
cho túto vec úplne nevysvetlil a 
podozrenia zostali, že sa mohol 
majiteľ firmy dostať k lukratívne-
mu štátnemu majetku vďaka inej 
službe, na ktorú vynaložil vyše 
20 miliónov korún. A to bol väčší 
škandál, než Slavkov a lomnica 
dokopy, lebo tu bol jednoznačne 
obchodný vzťah súkromnej fir-
my a SDKÚ. v prípade pozemkov 
nemožno hovoriť o žiadnom ob-
chodnom vzťahu s ľS-hzDS. Sú 
to len špekulácie, ktoré sa pod 
ťarchou nových faktov rozplýva-
jú do nenávratna.
Podobne sa Dzurinda a Mikloš vy-
jadrujú na premiéra Roberta Fica, 
že vraj nemal právo zverejňovať ope-
ratívne informácie v prípade ich bý-
valého pokladníka Gabriela P. a že 
oni tak nekonali. Nuž by bolo dobré 
oprášiť históriu. Trebárs z čias, keď 
odstupoval Ľudovít Kaník z funkcie 
vo Fonde národného majetku. Vte-
dajší premiér citoval telefonický pre-
pis jeho rozhovoru s podnikateľom. 
Ako vieme, takéto prepisy rozhovo-
rov sú zjavne operatívnymi informá-
ciami. A Dzurinda nie je s Miklošom 
nepopísaný politický papier. Takže 
aj tu vychádzajú naprázdno, ak kri-
tizujú to, čo v skutočnosti zjavne po-
rušovali oni sami.

STANiSlAv hÁBer

Opozícia s prázdnymi rukami

Kresba: Andrej Mišanek

v živote sú okamihy, v ktorých sa celkový stav spoločnosti zrkad-
lí ako more v kvapke vody. Pre mňa bol takýmto nezabudnuteľ-
ným zážitkom štvrtok 24. apríla 2008 okolo 13.00 h. začalo sa to 
na parkovisku pred bratislavským obchodným centrom Danubia, 
kde sídli popri rozličných menších predajniach aj známy hyper-
market carrefour. Na miestach vyhradených pre invalidov stálo 
niekoľko čiernych terénnych automobilov, pri ktorých postávali 
holohlaví mladí muži zavalitej postavy. Ale to bolo naozaj iba prvé 
dejstvo smutnej komédie. 
Druhé nasledovalo hneď po vstupe do interiéru, kde dvere do predajne 
odevov Del Rey skrášľovali ďalší dvaja svalnatí mladíci s vyholenými leb-
kami, kým vo vnútri si podobne vyzerajúci boss skúšal saká v sprievode 
skupiny svojich telesných strážcov. Zašiel som do priľahlej opravovne 
obuvi a vrátil som sa späť, pretože som neveril vlastným očiam.  Ale bola 
to naozaj číra skutočnosť bez prítomnosti filmového či televízneho štábu 
a prominentným návštevníkom predajne nebol prezident republiky. Tre-
tím dejstvom bol môj telefonát na číslo 158, v ktorom som sa predstavil 
a oznámil som, že niekoľko holohlavých mafiánov za bieleho dňa uzav-
relo pre seba uvedenú predajňu a požiadal som, aby polícia ukázala, že 
v tomto štáte vládne štátna moc a nie mafia. Vzápätí som na rovnakú vec 
osobne upozornil oficiálnu bezpečnostnú službu Carrefour, ktorej pra-
covníci mi povedali, že sa ich to netýka. Keď som po ďalších nákupoch 
a výbere topánok z opravovne o 15 či 20 minút odchádzal z obchodné-
ho centra po polícii nebolo ani stopy, ani mi spätne z policajnej linky nik 
nezavolal a mafia mala ešte stále vyhradenú predajňu odevov pre seba. 
Samozrejme – na miestach pre invalidov tiež nerušene naďalej parkova-
li ich terénne vozidlá s postávajúcimi „gorilami“. Zavolal som známemu 
do jednej z úspešných slovenských komerčných televízií, či si nechcú 
prísť zdokumentovať neuveriteľné mafiánske divadlo. Šokoval ma kon-
štatovaním, že pred ich televíziou tiež na miestach pre invalidov bežne 
parkujú terénne vozidlá mafie, keď si chodí miestny boss zašportovať 
do televízneho fitnescentra. Až vtedy som si uvedomil, že nejde iba o 
trápne predvádzanie sa holohlavých mladíkov a demonštráciu sily pod-
svetia, ale o výber výpalného v naturáliách (teda v tovare predávanom v 
jednotlivých obchodoch), čo je vraj zvyčajná prax aj v absolútnom cen-
tre hlavného mesta Slovenskej republiky. A to všetko na pravé poludnie 
– pred tvárou ľahostajnej okoloidúcej verejnosti, s tichým súhlasom po-
lície a s predvídaným nezáujmom oficiálnych bezpečnostných služieb. 
Pochopil som, že ide skôr o tragédiu ako o smutnú komédiu. Kto nám 
teda vlastne vládne na všetkých úrovniach spoločnosti? PAvol JANíK

neuveriteľné mafiánske divadlo

SPoChybňujú DeKRéTy
PREZIDENTA E. BENEŠA

Slovenská delegácia poslancov za stranu SMER – sociálna 
demokracia v Skupine sociálnodemokratických strán v Eu-
rópskom parlamente (EP) je hlboko znepokojená opakovaný-
mi pokusmi spochybňujúcimi povojnové Dekréty preziden-
ta Eduarda Beneša na pôde EÚ inštitúcií. Poslanci za stranu 
SMER – sociálna demokracia v EP ostro odmietajú petíciu 
maďarského združenia Občianskeho výboru právnikov, kto-
rú v minulých dňoch počas tlačovej konferencie prezentova-
li za podpory španielskeho poslanca Mikela Amezagu  z po-
litickej frakcie Zelených v EP. 
Petícia hrubo a jednostranne popisuje proces výmeny oby-
vateľstva medzi Československom a Maďarskom po II. sveto-
vej vojne, úplne ignoruje historické pozadie II. svetovej vojny, 
ako aj povojnové usporiadanie v Európe a zároveň účelovo 
vytrháva fakty z kontextu. 
Navyše téma dekrétov prezidenta Beneša bola inštitúcia-
mi EÚ dôsledne prehodnotená a posúdená pred rozšírením 
Únie a vstupom ČR a SR do EÚ v roku 2004. Verdikt bol a 
ostáva jednoznačný: dekréty prezidenta Beneša boli súčas-
ťou povojnového usporiadania Európy a nie je dôvod vracať 
sa k nim v akejkoľvek forme. 
Poslanci za stranu SMER – sociálna demokracia v EP upo-
zorňujú zároveň na to, že petícia je hrubou provokáciou a 
cielenou súčasťou aktivít, ktoré sa minulý týždeň odohrali na 
viacerých miestach. Tieto aktivity môžu významne naštrbiť 
dobré susedské vzťahy medzi niektorými členskými štátmi 
EÚ a zároveň môžu vyprovokovať precedens narušujúci sta-
bilitu a spoluprácu v Európe.  (kr)
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Ak by to náhodou verejnosť nevede-
la, Slovensko sa buď vykoľajilo ale-
bo schádza z cesty. Je to časť naj-
novšieho slovníka predsedu SDKÚ 
Mikuláša Dzurindu. Samozrejme 
Slovensko schádza z tej jedinej a 
správnej cesty, ktorú vytýčili mno-
horaké politické koalície počas ôs-
mich rokov. o spôsobe, akým dosa-
hovali bývalé koalície politické ciele 
sa vyslovil pomerne jednoznačne 
slovenský volič. 
Tak ako vláda aj opozícia by mala po 
takmer dvoch rokoch čo od nich uply-
nuli predložiť aj svoju koncepciu. Svo-
je ciele. Kritika vlády, ba dokonca iba 
predsedu vlády je málo. Najmä po tom, 
čo sa opozícii podarilo 

PrehrAť voľBy
a nepodarilo v priamych prezidentských 
voľbách presadiť v dvoch kolách svoj-
ho kandidáta. Dve porážky v krátkom 
čase za sebou by v normálnych európ-
skych podmienkach viedli k sebakritic-
kému pohľadu. Ako to však vyzerá u 
M. Dzurindu? Je to politik, ktorý doká-
že zjednotiť záujmy politických strán so 
záujmami voliča? Je to naozaj predseda 
najsilnejšej opozičnej strany (a teda aj 
z toho vyplývajúceho mnohomiliónové-
ho štátneho príspevku) alebo je to len 
predseda najväčšej spomedzi opozič-
ných strán? To sú dve rozdielne kategó-
rie – a sila sa v SDKÚ prejavila zatiaľ naj-
mä v tom, ako razantne sa vysporiadala 
s kritikmi vo vlastných radoch.
Avšak aj keď sa v tomto čase ani u jed-
nej opozičnej politickej strany nedá ho-
voriť o sile, iba o veľkosti (veľkosti vo-
lebných percent a miliónoch štátneho 
príspevku za ne) nie je bez záujmu, aká 

je argumentačná výbava s ktorou M. 
Dzurinda operuje. Keďže sme nechceli 
byť odkázaní len na mediálne sprostred-
kovanie, zúčastnili sme sa na výročnom 
hodnotení zahraničnej politiky, ktoré sa 
už tradične koná v kritickom a analytic-
kom duchu každoročne a na budúci rok 
bude mať svoje desiate výročie. V jed-
nej časti vystúpil aj M. Dzurinda práve 
s dopravným objavom o tom, ako schá-
dza Slovensko z cesty.
Nie je to príjemný či potešujúci po-
hľad, keď človek vidí politika v čase 
zrejmého poklesu, v čase keď ako 
keby sa nevedel vyrovnať s úlohou 
v opozícii. v snahe anektodicky za-
baviť publikum môže politik urobiť 
najviac pochybení, najväčšmi zísť s 
cesty, božechráň, že by sme tvrdili, 
že je scestný. 
Problém je v tom, že M. Dzurinda nepo-
vedal nič nové. Len opakoval. Bolo to 
heslovité, iba niekoľko téz známej 700 
stránkovej analýzy asi 80 výskumníkov. 
A to, že na Slovensku 
NeviDNo PoliTicKé líDerSTvo,

reputácia Slovenska v zahraničí klesá. 
Slovensko ju nemá práve preto, lebo 
niet líderstva. A to je úloha predsedu 
vlády, lebo premiér by mal byť tým líd-
rom a na úrade vlády by sa mala robiť 
zahraničná politika (a teda nie na minis-
terstve zahraničných vecí). Jednoducho 
zlyháva centrum politického vodcovstva 
a (predseda vlády) Fico sedí doma a ne-
vysvetľuje v Bruseli. Opozícia má „po-
cit, že sa vracajú časy vlády V. Mečiara 
a jeho povestný valec“, teda valcovanie 
nielen opozície, ale všetkého čo príde 
do cesty. 
Povedzme si, že vždy je rozdiel medzi 

originálom a napodobeninou. Je iné, 
keď niekto pripravuje 700 stránkovú 
štúdiu a je iné, keď to niekto v priebe-
hu niekoľkých minút vysype ako vlastné 
politické poznanie, vlastne pocit. Keď-
že je známe, že predseda vlády R. Fico 
odmietol rázne celú publikáciu, lebo ju 
pripravili ľudia z okolia M. Dzurindu, vy-
zerá to tak, že M. Dzurinda hovoril, 

AKo KeBy ciTovAl SÁM SeBA
a svoje zistenia či pocity natruc, zámer-
ne. Ale od politika by človek očakával 
niečo viac, takpovediac ono líderstvo a 
nie opakovanie, ak už nechceme pove-
dať papagájovanie názorov iných. Pre-
žúvanie niečoho, čo sa označuje 
za výskum opätovným použitím pre 
propagandistické ciele je ako keby 
potvrdením toho, čo si myslí terajší 
predseda vlády r. Fico. Že všetka 
kritika spomínanej štúdie je z diel-
ne M. Dzurindu a teda zbytočná je 
diskusia a komunikácia. Živo si vie-
me predstaviť, čo asi hovorí M. Dzu-
rinda, keď nesedí doma, ale vysvet-
ľuje v Bruseli. 
Dnešného predsedu SDKÚ kedysi pod-
ceňovali priatelia i nepriatelia, koaliční 
spojenci i parlamentní odporcovia. Pô-
vodne s ním nikto nediskutoval, oficiál-
ne bol iba hovorcom, to bola jeho po-
litická funkcia. Priateľom i nepriateľom, 
súvercom i nevercom sa toto podceňo-
vanie v priebehu rokov kruto nevyplatilo. 
M. Dzurinda sa stal nielen predsedom 
vlády, ale aj predsedom strany, ktorá si 
sadla vedno za stôl s ľudoveckými stra-
nami členských štátov Európskej únie, 

stranami, ktoré tvoria niekedy o niečo 
menšiu, inokedy o niečo väčšiu polo-
vicu zloženia Európskeho parlamentu. 
Oprávnené je teda očakávať, že keď 
nesedí doma, prinesie si z toho Bruse-
lu viac, niečo, čo by rozširovalo obzory 
niekoľkým stovkám profesionálov, ktorí 
sa zišli na výročnej konferencii o sloven-
skej zahraničnej politike. Možno len ľu-
tovať prítomných veľvyslancov – čo 
asi môžu nadiktovať do správ, keď 
všetko to, čo M. Dzurinda povedal už 
toľko krát počuli. A to už nehovorím 
o nejakej šifrovanej správe – veď 
čo do nej dať, keď za div nie hlav-
ný argument poklesu reputácie Sr 
v zahraničí M. Dzurinda uviedol, že 
české lidové noviny už roky - pres-
ne istých osem rokov – tak kriticky, 
negatívne nepísali o Slovensku ako 
dnes. Nuž isteže, keď v tých rokoch 
najproduktívnejší dnešný autor lN 
bol vo vedení – ako bratská pomoc 
– jedného z mienkotvorných sloven-
ských denníkov, vlastne denníka na 
Slovensku. Ak svedkovia neklamú 
získal si tam 
PrezývKu PANDÚrov PohoNič.

Vtedy sa písalo o koalícii utrpenia, zaká-
zaná bola však zmienka o temných ob-
chodoch menšinovej vlády. 
Z redakcie Pravdy a zo slovenských mé-
dií zároveň v tom čase zmizol síce býva-
lý dopisovateľ Lidových novín a neúnav-
ný kritik V. Mečiara, ale zároveň aj celej 
„agresívnej vojnovej politiky G. Busha“, 
autor komentárov, ktoré vtedy svojim os-
trým odsúdením a slovníkom predbeh-
li o celé jedno volebné obdobie dneš-
ných kritikov prezidenta G. Busha a nič 
podobné sa už v médiách na Slovensku 

neobjavilo.
Nuž ale písanie LN alebo stanoviská a 
najmä personálna prax českej ľudovec-
kej vlády predsedu Topolánka, nehovo-
riac už o vyberanom slovníku, môžu byť 
meradlom vecí pre M. Dzurindu. Roz-
hodne však nie pre slovenskú politiku. 
To by sme ozaj Česku či Prahe krivdili, 
je oveľa, oveľa bohatšie.
Vrcholom súboru poučení z dvojmo pre-
hraných volieb bolo vyhlásenie M. Dzu-
rindu, ktoré 

TreBA vrcholNe oceNiť
najmä preto, že odznelo pred zhromaž-
dením zahraničnopolitických profíkov a 
veľvyslancov: pokiaľ pôjde o demokra-
ciu budem vydierať, len tak bude fičať. 
Možno to bude výrok roka, alebo obo-
hatenie európskej praxe, ktorou preko-
náme povedzme také pomery na Sicí-
lii, lebo ostatní asi nevedia, že najlepšia 
cesta k demokracii vedie práve cez vy-
dieranie. 
Jediné čo mohlo azda otriasť niekto-
rým z prítomných bolo vyhlásenie 
pána predsedu najsilnejšej opozič-
nej strany: to vám hovorím ja, oby-
čajný železničiar. vtedy som sa od 
strachu strhol – veď zodpovednosť 
železničiara je veľká, môže spôsobiť 
aj zrážku vlakov. A to sa predsedo-
vi najsilnejšej opozičnej strany nikdy 
nemôže stať. Našťastie, išlo o slov-
ný zvrat. Pán poslanec sa nevracia 
na sprivatizované koľaje, ale zostá-
va v politike. zaiste nebude sedieť 
doma, ale behať, keďže je marató-
nec, vysvetľovať do Bruselu. i keď 
mám pocit, že čoraz menej ako na-
ozajstný hovorca a čoraz viac ako 
skutočný vraviak.

už nie hOvOrcA, ibA vrAviAk
DuŠAN D. KerNý

Slovenskou politickou a mediálnou scénou otria-
sa kauza tunelovania tunela Branisko, ku ktorej 
malo podľa informácií slovenskej a švajčiarskej 
polície dôjsť počas pôsobenia pravicovej vlády 
Mikuláša Dzurindu a do ktorej mali byť zaintere-
sovaní najvyšší predstavitelia Slovenskej správy 
ciest (SSc) a zároveň politickí nominanti SDKÚ-
DS.  ide o závažný prípad tunelovania štátneho 
majetku v rokoch 1999 až 2003, kedy sa dodáv-
ka technologickej časti stavby tunela predražila 
až trojnásobne oproti pôvodnej ponuke zo 670 
miliónov na skoro dve miliardy Sk. o prípade boli 
médiá informované počas a po návšteve premié-
ra Sr roberta Fica vo Švajčiarsku, kde sa predse-
da vlády stretol s prezidentom Švajčiarskej kon-
federácie.
Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminali-
te Prezídia Policajného zboru vo veľmi úzkej spoluprá-
ci so švajčiarskou políciou v uplynulých dňoch obvinil 
desať osôb z trestných činov založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny a podvodu v kauze 
Tunel Branisko. 
Medzi obvinenými sú traja bývalí riadiaci pracovní-
ci SSC Dušan M., Roman V. a Valerián H., bývalá za-
mestnankyňa odboru tunelov SSC Krystyna S., Ján 
G., ktorý je trestne stíhaný aj vo Švajčiarsku za podplá-
canie verejných činiteľov a pranie peňazí. Obvinení sú 
aj zástupcovia dodávateľa technológií ZPA Křížik Pre-
šov Július H., Helena E., Milan Dž., Boris V. a Peter K. 
Slovenskej republike spôsobili škodu, ktorá je doteraz 
vyčíslená na 260 miliónov korún, pričom táto suma ne-
musí byť konečná.
Pracovníci SSC Valerián H., Roman V. a Dušan M. do-
datkom k zmluve o dielo dostali spoločnosť Erga su-
isse GmbH do systému subdodávateľov hlavného do-
dávateľa technológií ZPA Křížik. Prostredníctvom tejto 
nastrčenej firmy mali vystavovať fiktívne faktúry, ako aj 
navyšovať cenové ponuky a tak podvodne získať finan-
čné prostriedky, ktoré následne končili na ich osob-
ných účtoch vo švajčiarskych bankách. Na účte Ro-
mana V. skončil 1.000.000 švajčiarskych frankov, na 
účte Dušana M. 280.000 švajčiarskych frankov a na 
účte Valeriána H. 216.000 švajčiarskych frankov.
Polícia na tomto prípade pracuje od roku 2004. K 
zásadnému posunu vo vyšetrovaní došlo na zákla-
de informácií, ktoré slovenským kolegom poskytli 
švajčiarskí vyšetrovatelia v roku 2006 v rámci me-
dzinárodnej právnej pomoci.
Robert Fico v tejto súvislosti uviedol: „Pokiaľ ide o spô-
sob, akým s vysokou pravdepodobnosťou došlo k vy-
tunelovaniu tohto diaľničného tunela, ten bol pomer-
ne primitívny a spočíval v tom, že sa vystavovali fiktívne 
faktúry na práce, ktoré neboli vykonané. A tieto faktú-

ry boli potom preplatené SSC a podpísané príslušnými 
predstaviteľmi SSC vrátane tých najvyšších, nominova-
ných SDKÚ v tých daných rokoch. Peniaze odchádza-
li na účet do Švajčiarska a v Švajčiarsku boli tieto pe-
niaze potom prerozdeľované na individuálne súkromné 
osobné účty ľudí zo Slovenska vrátane vysokých pred-
staviteľov SSC. Môžem pokračovať ďalej, že vyšet-
rovanie – a naznačujú to mnohé veci – bude sme-
rovať do lichtenštajnska a aj do veľkej Británie. 
hovorím o tom preto, lebo sa pracuje veľmi in-
tenzívne s informáciou, ktorá je dlhodobo v éte-
ri, ale ja ju dnes môžem považovať za veľmi rele-
vantnú, že dispozičné právo k týmto účtom mala 
osoba, ktorej poviem iba iniciálky – Gabriel P.“ 
(len pre informáciu a úplnosť, rovnaké iniciálky 
má aj bývalý minister dopravy za SDKÚ-DS a bý-
valý pokladník SDKÚ-DS, ako aj priateľ Mikuláša 
Dzurindu Gabriel Palacka.) „už len samotné vzne-
senie obvinenia voči konkrétnym osobám, už len 
samotný obsah obvinení, už len to, ako sa prelie-
vali účty vo Švajčiarsku, je jednoducho neuveriteľ-
né. individuálne osobné účty najvyšších predsta-
viteľov Slovenskej správy ciest – plné peňazí. Toto 
len naznačuje, čo sa asi dialo v určitom období. 
A keďže som predseda politickej strany a súčas-
ne predseda vlády Sr, musím povedať, že je tu aj 
konkrétne zodpovedná politická strana, ktorá no-
minovala týchto ľudí do týchto funkcií.“ 
Bývalý minister dopravy v Dzurindovej vláde Jozef Ma-
cejko (nominant SDKÚ-DS), ktorý bol v čase kauzy tu-
nelovania tunela ministrom, potvrdil pre televíziu TA3, 
že čelných predstaviteľov SSC, ktorí sú dnes obvinení, 
mu do funkcií navrhol Gabriel Palacka a Mikuláš Dzu-
rinda. „Keď som bol nespokojný s činnosťou Sloven-
skej správy ciest, hlavne na tuneli Branisko, kvôli ter-
mínom a postupu prác, tak som Dzurindovi v osobnom 
rozhovore medzi štyrmi očami povedal, že chcem to 
riešiť tak, že chcem odvolať Dušana Matonoka (v tom 
čase generálny riaditeľ SSC a dnes jeden z obvine-
ných). Vtedy mi Dzurinda povedal, aby som na nich ne-
siahal, presne takto mi povedal, na nich nesiahaj. Tak-
že som nemal silu ich vtedy odvolať. V krátkej dobe, asi 
o 2 - 3 týždne som bol odvolaný ja, takže už som ne-
stihol urobiť nič. Po ďalšie, čo sa týka pána Veselku (v 
tom čase ekonomický námestník SSC a dnes jeden z 
obvinených), toho už tam doviedol Matonok, lebo to 
bol jeho podriadený. Keď ho Prokopovič odvolal z ná-
mestníckej funkcie na SSC, tak o 3 alebo 4 týždne ho 
menoval za generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej 
republiky. Čiže ho povýšili. To je náhoda? Nebol snáď 
tam preto, aby zakryl na Železniciach činnosť tých, čo 
tam boli predtým? Čiže Dzurindovho brata a spol.?“, 
povedal Macejko pre TA3. (kr)

Politickú zodpovednosť má SDKÚ

Kresba: Andrej Mišanek

Na okraji sídliska sa zasta-
vil osobný automobil. Jeden 
z dvoch mladíkov, ktorí v ňom 
sedeli, vyšiel von, vzal do ruky 
Nota bene a čakal ,,zákazní-
kov“. o chvíľu postarší muž vy-
tiahol peňaženku a podal mla-
díkovi peniaze. Keď mu mladík 
podával časopis, hodil len ru-
kou a šiel ďalej. Aj babička idú-
ca z trhu čosi prihodila mla-
díkovi do vrecka, ale tiež si 
časopis nezobrala. čakal som, 
či si niekto Nota bene zoberie 
a odkiaľ mladík vezme ďalší 
časopis, keď v rukách držal len 
jeden a ani v aute časopisy ne-
bolo vidno.
Pred bratislavskou krytou tržnicou 
stojí malé počerné dieťa a núka 
okoloidúcim Nota bene. Nik ne-
berie, len prihodí zopár korún do 
škatuľky, ktorú dieťa otŕča. Bol 
som jediný, kto sa ho spýtal, kde 
je otecko či mamička. Ukázal ru-
kou oproti. Tam nebolo nič ok-
rem bufetu. Nezdá sa mi, že by 

tam otecko či mamička celé ho-
diny iba raňajkovali... Na križovat-
ke bratislavských ulíc Tomášikova 
a Trnavská pobehuje medzi au-
tami, čakajúcimi na zelenú, stará 
žena. V rukách drží iba jeden vý-
tlačok Nota bene. Niekto jej podá 
zopár korún, ale o časopis nemá 
záujem. Ani by mu ho nedala, lebo 
kde by našla ďalšie lákadlo peňa-
zí? Naviac zelená rýchle nasko-
čí a autá zmiznú... Nikto z tých, 
o ktorých píšem, nemal žiadne 
viditeľné označenie, že môže 
Nota bene predávať.
v rozhlasovom vysielaní spo-
vedala moderátorka mladého 
bezdomovca, ktorý si taktiež 
vypomáhal predajom časopi-
su Nota bene. hovoril, aká je to 
fajn robota, lebo si dobre zaro-
bí, spáva v hoteli a niečo pod 
zub či kávu zaplatia ženy, lebo 
sú rady, ak si s nimi posedí v 
kaviarni. A ešte niečo, ráno si 
vždy zabezpečí hotel aj na ďal-
ší deň...

hlúčik bezdomovcov má pred 
sebou pohodený klobúk, pri 
ňom položené Nota bene a oz-
nam: Na cigarety. Klobúk sa 
rýchle mení na ,,pokladničku“, 
občas ju niektorý z nich vy-
prázdni a ide po cigarety... 
Jeden z predajcov Nota bene 
postáva aj pri bratislavskom 
kostole oproti obchodnému 
domu. Žena, ktorá vyšla z kos-
tola, vybrala z peňaženky strav-
ný lístok a podávala postávajú-
cemu. Keď zbadal, že nevybrala 
peniaze, odvrkol: ,,To zožer ty!“ 
Nestratila pôvodne dobre myslená 
akcia Nota bene svoje poslanie? 
Zdá sa, že mnohí ,,vynaliezavci“ 
ju ,,skapitalizovali“ na okamžitý fi-
nančný prospech, ktorým zneuží-
vajú myšlienku časopisu i charita-
tívne cítenie ľudí. Iba trochu inou 
formou vlastne žobrú o milodary 
bez ohľadu na to, aby cítili povin-
nosť urobiť niečo sami pre seba a 
svoju budúcnosť. 

Dr. MilAN PiovArči

Ako ďalej s nota bene
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V súvislosti s knihou Ivana Bro-
ža MiSTr MiNiSTr, venova-
nou osobnosti dlhoročného 
šéfa československej diploma-
cie (Ottovo nakladatelství, Pra-
ha 2008), treba konštatovať, že 
Bohuslav chňoupek bol pro-
fesionál so širokým rozsahom 
rozmanitých záujmov. Novinár, 
spisovateľ, politik, umný mana-
žér. Nielen vzdelanie, ale zrej-
me čosi vrodené, gény, ktoré 
nikde nekúpiš, z neho vytvára-
li človeka, ktorý profesijne zvlá-
dal každú úlohu, pred ktorú ho 
život postavil.
Nič si nevyberal, vždy si ho vy-
brali - rozhodovalo vzdelanie, 
rozhľad, pracovná výkonnosť, 
manažérske schopnosti. Stále 
sa vzdelával,

STÁle Niečo číTAl
a keď sám nečítal, tak písal, aby 
čítali druhí. A tak sa zrodila po-
četná a zaujímavá Chňoupkova 
knihovnička.
Zaujímavé v živote Bohuslava 
je obdobie jeho štúdií, keď ako 
študent i absolvent Vysokej ško-
ly ekonomickej nezvyčajne čulo 
fluktuuje po rozličných mies-
tach krajiny a spoznáva život 
jednoduchých ľudí. Najmä jeho 
pobyt na východnom Sloven-
sku mu poskytol pravdivý obraz 
o živote v povojnovom obdo-
bí na chudobnom, vojnou ťaž-
ko postihnutom východe repub-
liky. Ten obraz si nenechal pre 
seba, ako novinár verejnosť in-
formoval, vyzýval k pomoci tejto 
niekedy zabudnutej časti vyspe-
lej republiky.
Bohuslav chňoupek vykoná-
val funkciu ministra zahraničia 
sedemnásť rokov. Za ten čas 
sme sa vo federálnej vláde dob-
re spoznali. Je logické, že člo-
vek na jeho úrovni chce mať 
vedľa seba schopných, vzde-
laných spolupracovníkov. A 
to bolo v pomeroch, v ktorých 
sme sa pohybovali, veľmi kon-
fliktné. Personálna politika na 
pravom brehu Vltavy nebola naj-
silnejšou stránkou niektorých 

vedúcich pracovníkov. Napriek 
týmto úskaliam sa podarilo - až 
na výnimky - vytvoriť v úrade, v 
diplomacii kolektív kvalitných 
pracovníkov, ktorí úspešne ob-
hajovali a presadzovali záujmy 
Československa vo svete.
Zároveň treba konštatovať, že v 
systéme, keď rozhodujúci poli-
tický orgán sústavne, niekedy 
takmer denne, rozhoduje aj o 
čiastkových otázkach

zAhrANičNeJ PoliTiKy,
má mať vo svojom strede minis-
tra zahraničia. To sa u nás ne-
uskutočnilo. Ale to sa niekedy 
v politike stáva, že osobné an-
tipatie prevážia nad spoločen-
ským záujmom.
V knihe Mistr ministr je zmien-
ka o akejsi rozporuplnosti osob-
nosti politika. Chňoupek nebol 
rozporuplný, rozporuplný bol 
vývoj v krajine.
Bohužiaľ, po augustových zmät-
koch v rokoch 1968-69 sa vý-
voj vrátil k nešťastnému dedič-
stvu, naďalej sa rozhodovalo na 
pravom brehu Vltavy. A Strakov-
ka za všetko zodpovedala. To 
sa rozhoduje, keď za výsledky, 
dôsledky nezodpovedáš!
A tak minister bol v niektorých 
prípadoch postavený pred roz-
hodnutia, s ktorými nesúhlasil. 
Nevyhnutne 

hľADAl KoMProMiSy,
strácal čas a často šancu vô-
bec situáciu zvládnuť. A čo si 
o nás myslel vládny ministerský 
aparát - fakticky držiteľ moci v 
štáte – nemožno vyjadriť sluš-
nými slovami.
Inžinier Chňoupek pri bežnom, 
povrchnom pohľade sa mohol 
javiť ako namyslený, trocha pre-
zieravý. Raz som sa ho spýtal - 
zrejme to nebolo priveľmi vhod-
né, ale každý človek sa niekedy 
dopustí faux pas: „Bohuš, ty 
keď kráčaš po chodbách ho-
nosných inštitúcií, tak o tebe ľu-
dia vravia, že si nafúkaný, nepo-
zorný k ľuďom.“
„To viem,“ odpovedal, „ale ne-
môžem si pomôcť, neustále sa 

myšlienkovo na niečo sústre-
ďujem, stále o niečom premýš-
ľam. A uisťujem ťa, predseda,“ 
odvetil s jemu vlastnou iróniou, 
„že občas aj niečo prospešné 
vymyslím.“
Minister Chňoupek dokonale 
ovládal pravidlá spoločenské-
ho správania, jeho vystupova-
nie nemalo chybu, vždy vzorne 
oblečený, jednoducho elegán. 
Páčil sa zrejme aj letuškám, mi-
nister zahraničia často lieta po 
svete. Nič o tom neviem, ale ak 
k niečomu došlo, dúfam, že sa 
dostavil 

DoMov včAS
a nie až nadránom na druhý 
deň. To sa potom ťažko vysvet-
ľuje, ako nám nedávno ozná-
mil v bulvárnom Aha jeden náš 
predstaviteľ. Ale na okraj musím 
úprimne povedať, že toto štát-
nikovo interview - z tých, ktoré 
kedy poskytol - bolo najlepšie a 
obsahovo najbystrejšie.
Minister zahraničia reprezentu-
je svoju krajinu. A Bohuslav to 
zvládal na jednotku. So svojimi 
partnermi - na Východe aj na 
Západe - bez ťažkostí prekoná-
val nahromadené problémy.
Na základe vlastnej skúsenos-
ti viem, že predstavitelia na-
šich susedných štátov Kreisky, 
Brandt, Kohl, Genscher si veľ-
mi vážili nášho ministra. A pán 
Kreisky - veľký kancelár malého 
Rakúska - nešetril chválou, ako 
sa mu dobre rokuje s českoslo-
venským ministrom. A vôbec k 
nám prejavoval 

vrelé SyMPATie. 
V prítomnosti ministra mi pove-
dal: „Du, Knabe, tvoju krajinu 
mám rád, ale ten komunizmus 
ti nezávidím.“
Pokladal by som za hrubé za-
nedbanie, keby som nespome-
nul vzťah Bohuša Chňoupka k 
jeho druhej vlasti - k Slovensku. 
Slovensko miloval, všetko, čo 
sa tam deje, sledoval. Často mi 
osobne radil – popri čestmíro-
vi císařovi a nezabudnuteľnom 
Jozefovi lenártovi - ako po-

stupovať pri riešení niektorých 
problémov rozvoja Slovenska, 
čo treba preferovať v národnost-
nej otázke. A slovenskí predsta-
vitelia sa mu po roku 1989 pria-
teľsky odvďačili. Veľa času trávil 
na Slovensku ako člen Spolku 
slovenských spisovateľov. Kým 
ho v Prahe väznili a 

ťAhAli Po SÚDoch,
na Slovensku Bohuslavovi po-
skytovali všetky podmienky pre 
jeho spisovateľskú tvorbu.
Keď sme sa s Bohuslavom 
Chňoupkom lúčili v pražskom 
krematóriu, uvedomil som si, že 
už nikdy nedokončíme po celé 
roky medzi nami diskutovanú 
otázku, kde sú príčiny - otvore-
ne hovorím - politickej porážky 
v roku 1989. Bolo nám jasné, 
že treba analyzovať celý vnútro-
politický vývoj v povojnovom ob-
dobí a nie alibisticky všetko zvá-
dzať na vonkajšie zásahy - a la 
Gorbačov. A tak sme hľadali od-
poveď na 

KľÚčové MoMeNTy,
situácie v uplynulých 45 ro-
koch. A otázok je veru mnoho, 
jasných odpovedí menej. Náš 
vzájomný postoj ku kľúčovým 
otázkam politiky bol jasný - pre-
vziať príslušný podiel osobnej 
zodpovednosti.
Bohužiaľ, diskusiu sme nedo-
končili. Bohuslav bol ideálny 
partner pre analýzu povojnové-
ho vývoja v Československu aj 
vo svete. Táto zodpovedná vý-
zva leží na stole. Treba ju zvlád-
nuť. Veď na budúci rok uply-
nie dvadsaťročie od novembra 
1989.
Dielo ivana Broža Mistr Mi-
nistr je cenným príspevkom 
k objasneniu niektorých strá-
nok politického vývoja čes-
koslovenska. verím, že sa 
dočkáme ďalších prác, ktoré 
podajú objektívny obraz čes-
koslovenska v druhej polovi-
ci 20. storočia.

LUBOMÍR ŠTROUGAL

Preložil PAvol JANíK

výZvA Leží nA StOLe Šíriteľ vzdelanosti
historické údaje o Slovensku v kontexte európskych dejín sú 
bohaté. Menej známe sú osobnosti, ktoré tieto historické reálie 
tvorili. v mnohých prípadoch boli tabuizované. Medzi osobnosti, 
ktorí posúvali šteblíky kresťanstva a vzdelanosti na vyššie prieč-
ky patrí aj nitriansky biskup sv. Bystrík. v týchto dňoch vyšla vo 
vydavateľstve lúč v Bratislave nevšedná publikácia autora Mgr. 
ing. Bystríka Bugana pod názvom svätý Bystrík. Text recenzova-
li Milan S. Ďurica, viliam Judák, richard Marsina.
osobnosť sv. Bystríka je v našej historickej spisbe menej zná-
ma. o to zvedavejšie som siahol po knihe Bystríka Bugana 
(strán 201), ktorý ako prvý historik v širšom kontexte priblížil 
slovenskej verejnosti osobnosť tohto nášho vzdelanca.
Presný dátum narodenia sv. Bystríka nepoznáme. Je pravdepo-
dobné, že sa narodil koncom 10. storočia v okolí Nitry, ak nie v 
samotnej Nitre. Navštevoval nitrianske benediktínke učilište sv. 
hypolita na zobore, kde už predtým pôsobili svätci cyril, Me-
tod, Gorazd, Kliment a ďalšie významné osobnosti, ktoré po-
kračovali v christianizácii mnohonárodného uhorska. Sv. Bys-
trík žil v 11. storočí. Mnohí historici predpokladali že pochádzal 
z vyššieho rodu. Pravdepodobne z kmeňa kniežaťa Pribinu, ras-
tislava alebo Svätopluka. Bystrík po štúdiách prevzal štafetu ší-
renia kresťanstva a vzdelanosti po sv. cyrilovi, Metodovi, Goraz-
dovi, Klimentovi a ďalších. Pokračovateľom v staroslovenskom 
duchu bol aj sv. Bystrík, mučeník. Bol biskupom v Nitre za čias 
panovania uhorského kráľa sv. Štefana i. v tej dobe kresťanstvo 
v uhorsku, najmä v južnej a strednej časti krajiny nebolo rozší-
rené (až na Blatnohrad a okolie, kde pôsobil knieža Pribina a 
jeho syn Koceľ, ktorí tam nechali postaviť vyše tridsať kresťan-
ských kostolov).
Sv. Bystrík s Gerhardom, Buldom, Benetusom v septembri 1047 išli 
do Budína privítať poľské vojská, ktoré mali podporiť budúceho kráľa. 
Nepriatelia ich však dohonili. Gerharda v Budíne ukameňovali a z vr-
chu (po ňom pomenovanom) zhodili do Dunaja. Bystríka, ktorý sa pre-
vážal cez Dunaj, nepriatelia šípmi natoľko doráňali, že na druhý deň 
24. septembra 1047, od smrteľných rán odovzdal dušu Pánovi.
Mučenícka smrť sv. Bystríka sa stala symbolom šírenia vzdelanosti a 
kresťanstva v celom Uhorsku. Podľa historických dokumentov vieme, 
že kresťanstvo v oblasti Blatnohradu, kde pôsobil Pribina a jeho po-
kračovatelia, ako aj v samotnej Nitre, kolíske kresťanstva na Sloven-
sku malo svoj trvalý duchovný domov. Bystrík s ostatnými biskupmi sa 
rozhodli šíriť kresťanstvo aj v samotnom Budíne a Pešti, čo sa im sta-
lo osudné.
Autor Bystrík Bugan preštudoval mnoho domácich a zahraničných ar-
chívov, aby v dostatočnej miere zmapoval mozaiku života a dielo sv. 
Bystríka. Krok za krokom pátral po peripetiách osobnosti tohto ne-
únavného biskupa staroslovenského pôvodu.
V schematizme Nitrianskej diecézy je sv. Bystrík uvedený v poradí ako 
tretí známy nitriansky biskup (prvý bol Sunnius z čias kráľovnej Frigi-
till, druhým bol Wiching z čias kráľa Svätopluka). Biskup Alkuin, ktorý 
mal spravovať nitrianske biskupstvo v časoch pápeža Eugena II. (824-
827) je sporný.
K šíriteľom staroslovenského jazyka našich predkov sa Bystrík zaradil 
k tým dejateľom, ktorým odkaz Konštantína-Cyrila, Metoda a Gorazda 
nebol ľahostajný. V etnickom integračnom procese, v rámci ktorého 
sa z potomkov Pribinových a Svätoplukových starých Slovákov formo-
vala národnosť zohral nemalú úlohu aj samotný sv. Bystrík. Autor pub-
likácie Svätý Bystrík v knihe zobrazil nášho velikána z 11. storočia ako 
maják v zrkadle slovenskej verejnosti pri šírení vzdelanosti a kresťan-
stva. Buganova publikácia rozšíri poznatky o našej minulosti a aj meno 
sv. Bystríka sa bude častejšie objavovať pri pomenovaní ulíc na Slo-
vensku, klubov a krúžkov v kresťanskom duchu. Buganova kniha o sv. 
Bystríkovi je prínosom pre slovenskú historiografiu. 

lAco zruBec, spisovateľ a publicista 

Publikovanie sonetového 
venca Štefana Baláka hra-
natý kruh (veda, vydava-
teľstvo Slovenskej akadé-
mie vied, Bratislava 2008) 
je niekoľkonásobným prí-
jemným prekvapením. Pr-
vým je brilantné zvládnutie 
technicky náročnej básnic-
kej formy. Druhým je odváž-
ne a správne rozhodnutie 
samostatne knižne uverejniť 
cyklus 15 sonetov, ktoré pô-
vodne boli súčasťou autoro-
vej zbierky básní Muškátové 
okná (vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, 
Bratislava 2006). Tretím sú 
pôsobivé ilustrácie záboja 
Bohuslava Kuľhavého. Štvr-
tým je kvalitná polygrafická 
realizácia útlej knižky. A pia-
tym povzbudzujúcim ziste-
ním je fakt, že veda, vydava-
teľstvo SAv, okrem odbornej 
literatúry venuje pozornosť 
aj umeleckej spisbe.
Pre (slovenskú) literárnu vedu 
je často nepríjemne charakte-
ristická nielen neznalosť kon-

krétnych umeleckých diel jed-
notlivých autorov, ale najmä 
neovládanie kľúčových ustále-
ných lyrických útvarov. Eviden-
tne k nim patrí aj sonetový ve-
niec, o ktorom niet ani zmienky 
v dvojdielnom Slovníku literár-
nej teórie Petra Valčeka (Vy-
davateľstvo SSS, Bratislava 
2003), kde je len veľmi struč-
ná definícia sonetu. Svetlou 
výnimkou a jedným z posled-
ných (slovenských) verzologic-
kých mohykánov je František 
Štraus, ktorý zasvätene popu-
larizuje vedomosti o soneto-
vom venci vo svojom Príruč-
nom slovníku literárnovedných 
termínov (Vydavateľstvo Spolku 
slovenských spisovateľov, Bra-
tislava 2005).
Vzhľadom na uvedené súvis-
losti len pripomeňme, že názov 
básnickej formy sonet je od-
vodený z provensalského slo-
va sonet a talianskeho slova 
sonetto, pričom oba pôvodné 
pojmy označujú malú pieseň. 
Od 12., resp. 13. storočia sa 
sonet stal štrnásťveršovým ly-

rickým útvarom so striktnou ryt-
mickou schémou a špecifickou 
štruktúrou, členenou do dvoch 
štvorveršových a dvoch trojver-
šových strof. V románskych ja-
zykoch sa v sonetoch používa 
najmä alexandrín, v iných eu-
rópskych jazykoch spravidla 
päťstopový jambický verš. Šte-
fan Balák uplatňuje osemsla-
bičný trochejský verš.
Sonetový cyklus (v slovenči-
ne označovaný ako soneto-
vý veniec) je súbor 15 sone-
tov, v ktorom posledný verš 
sonetu je prvým veršom ďal-
šieho a záverečný verš štr-
násteho sonetu je úvodným 
veršom prvého sonetu, na-
pokon nasleduje pätnásty 
majstrovský sonet, vytvore-
ný z prvých veršov ostatných 
sonetov. 
Balákov eroticky významovo 
zacielený sonetový veniec 
napriek rešpektovaniu tra-
dičných postupov je výsost-
ne moderným básnickým 
posolstvom využívajúcim 
prirodzené inštrumentárium 

súčasného jazyka. Básnik sa 
pri invenčných zvukomaleb-
ných riešeniach vyhýba vy-
umelkovaným, krkolomným, 
ťažkopádnym, nemotorným, 
nešikovným či násilným 
konštrukciám. evidentnou 
výnimkou je inverzia v sied-
mom verši jedenásteho so-
netu: „Do ovocných vzlieta 
slovies“. Diskutabilná môže 
byť rytmická interpretácia 
jedenásteho verša dvanás-
teho sonetu: „Je od Fullu a 
či Benku?“ citát z hviezdo-
slava zdôvodňuje či „ospra-
vedlňuje“ archaický neolo-
gizmus (zastaraný novotvar) 
- substantívum „skryva“ v tri-
nástom sonete, v ktorého 
štvrtom verši sa tiež zjavuje 
inverzia: „Pod ktorou je lás-
ky skryva“.
Náročná lyrická kompozícia 
sa právom pokladá za skúš-
ku autorovej básnickej zre-
losti, ktorú Štefan Balák zlo-
žil na výbornú. 

PAvol JANíK

hrAnAtý kruh (sonetový veniec)Matica už nie je popoluškou?
Tí, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa na podujatí Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Dúbravke, môžu len ľutovať. Prednášku PhDr. la-
dislava Deáka, DrSc. o Viedenskej arbitráži a Malej vojne (1938 – 
1939) si malo vypočuť celé Slovensko. Stovka prítomných, medzi kto-
rými bolo viacero významných osobností kultúrneho a spoločenského 
života, nešetrila potleskom. PhDr. Deák, najvýznamnejší historik na 
obdobie dejín Slovenska medzi I. a II. svetovou vojnou, oboznámil po-
slucháčov s objektívnym vedeckým pohľadom na „čierne roky“ v no-
vodobej histórii Slovákov. S typickým (jemu vlastným) diplomatickým 
šarmom a vtipnými poznámkami i počas bohatej diskusie zodpovedal 
všetky otázky z pléna, týkajúce sa minulosti, ako aj aktuálnych tém, re-
zonujúcich v súčasnej spoločnosti, ale i o vyhliadkach vývoja sloven-
sko-maďarských vzťahov.
A pritom na Slovensku je nemálo takýchto osobností celoslo-
venského, ba i európskeho významu. Skutočne múdrych ľudí 
nie je prebytok, ktorí z pohľadu dôsledne demokratického, ve-
deckého a humánneho môžu osloviť dnešného človeka. Ale 
majú takú možnosť? Účasť masmédií nebola žiadna. ťažko im 
padne publikovať nemanipulované výsostne vedecké informá-
cie? A ony majú byť svetlonosiči demokracie, pravdy? čo je to 
potom tá ich demokracia? 
Utešujme sa, že „tamtamy“ o matičných podujatiach v Dúbravke do-
letia i k redaktorom najväčších „slovenských“ denníkov a televíznych 
spoločností a Slovensko sa dozvie skutočnú pravdu o dejinách Slo-
vákov. Miestny odbor MS totiž pripravuje cyklus prednášok na témy z 
histórie Slovenska. Najbližšiu príležitosť budú mať 3. júna v Dome kul-
túry v Dúbravke, na prednáške PhDr. Mariána hronského, DrSc.: 
„Boj o Slovensko, vznik č-Sr a Trianon (1918 – 1920)“.
V kultúrno-umeleckej časti programu zazneli slovenské ľudové pies-
ne a dobové básne slovenských autorov. Potlesk prijímali aj interpre-
ti zo súboru Dúbravanka. Ďalším výrazným pozitívom podujatia bola 
bohatosť ponuky literatúry o Slovensku. Ktosi vyslovil myšlienku: „Ná-
rod bez minulosti nemá budúcnosti“, tak teda trochu popracujme na 
spoznávaní slovenských dejín.  (vlady)
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Dokončenie z 1.strany
robert Fico v tejto súvislosti povedal, že 
zavedenie eura je treťou najvýznamnej-
šou úlohou – po vstupe do Schengenu 
a po schválení lisabonskej zmluvy - kto-
rá stála pred jeho vládou od jej nástupu 
v roku 2006.  
„odporúčanie európskej komisie, aby 
Slovensko zaviedlo euro od 1. januára 
2009, považujeme predovšetkým za 
dobré vysvedčenie ekonomickej a fi-
nančnej politiky. či to niekto spochyb-
ňuje alebo nespochybňuje, fakt je ten, 
že v roku 2006 boli rôzne katastrofické 
scenáre, ale odporúčanie európskej ko-
misie potvrdzuje, že vláda sa správala 
zodpovedne za posledné dva roky nie-
len pokiaľ ide o podporu ekonomiky, ale 
najmä pokiaľ ide o zodpovednú finan-
čnú politiku. Ba čo viac, správali sme sa 
primerane k ľuďom. Nezanedbali sme 
ich a neobetovali sme v mene eura a v 
mene hospodárskej politiky úplne všet-
ko“, uviedol robert Fico na margo sprá-
vy európskej komisie.

Premiér ďalej pripomenul, že za dva roky 
vládnutia sa významne posilnila slovenská 
koruna: pri nástupe vlády Roberta Fica bol 
kurz okolo 39 korún a v súčasnosti je koru-
na niekde nad 32 korunami voči euru.  
robert Fico pripomenul, že euro musí 
prijať každá jedna členská krajina eÚ, 
otázka je len „kedy“. „My sme presved-
čení, že vzhľadom na súčasný stav slo-
venskej ekonomiky, vzhľadom na súčas-
ný stav slovenskej koruny, je rok 2009 
tým najvhodnejším okamihom. Som pre-
to veľmi rád a vítam odporúčanie európ-
skej komisie, že Slovensko ako jediná z 
desiatich skúmaných krajín spĺňa všet-
ky podmienky. Vo vláde Slovenskej repub-
liky sme rovnako presvedčení, že stanovis-
ko Európskej komisie je aj prejavom dôvery 
voči Slovenskej republike a jej súčasnej vlá-
de. Nakoniec, ak si pozrieme predikcie do 
budúcnosti, nikto nepochybuje o tom, že 
Slovensko bude pokračovať vo výraznom 
hospodárskom raste. Dokonca v roku 2008 
sa naďalej predpokladá, že Slovensko bude 
mať najvyšší hospodársky rast v rámci celej 
Európskej únie a že tento rast bude pokra-
čovať aj v roku 2009“, povedal.
Podľa predsedu vlády je prijatie eura váž-
nym historickým rozhodnutím pre Slovensko 
a jeho ľudí a vláda SR má pred zavedením 
eura plný rešpekt. „Využívam túto príležitosť, 
aby som ubezpečil každého jedného obča-
na Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, 
či ide o mladého človeka, či ide o človeka, 
ktorý je v pracovnom procese, alebo o toho, 
kto už je na zaslúženom dôchodku, že bu-
deme prijímať potrebné opatrenia a konať 
tak, aby euro nebolo iba na prospech pod-
nikateľskému sektoru, na prospech Sloven-
ska a jeho zahraničnej politiky, ale predo-
všetkým aby euro bolo úspechom každého 
jednotlivca, ktorý žije na území Slovenskej 
republiky. Zavedenie eura považujeme za 
pokračovanie úspešného príbehu, ktorým 
vstup do Európskej únie bezpochyby bol. A 
takto aj hodnotíme posledné roky nášho pô-
sobenia v Európskej únii. Samotné zavede-
nie eura ešte neznamená, že všetko bude 
hneď lepšie, ale je to pre nás veľká príle-
žitosť, ktorá môže priniesť množstvo výhod 

nielen samotnej ekonomike, podnikateľské-
mu prostrediu, ale predovšetkým ľuďom v 
ďalšom raste životnej úrovne. Eura sa netre-
ba báť. Treba mať pred ním, samozrejme, 
rešpekt ale treba ho chápať ako obrovskú 
šancu a príležitosť pre každého jedného ob-
čana Slovenskej republiky“, skonštatoval 
premiér. 
robert Fico ďalej uviedol, že Sloven-
sko s inflačným hodnotením skončilo 
na úrovni 2,2 percenta, pričom inflač-
né kritérium pre vstup do eurozóny bolo 
3,2 percenta, čo je o 1 percento nižšie. 
Podľa predikcie európskej komisie ale 
aj ďalších významných inštitúcií, sa uka-
zuje, že rast cien na Slovensku v najbliž-
ších rokoch bude výrazne nižší, ako v 
niektorých iných krajinách, kde už dnes 
inflácia zaznamenáva dvojciferné čísla.
ohľadom konverzného kurzu premiér 
zdôraznil, že „vláda Sr zastáva názor, že 
tento kurz musí byť čo najvýhodnejší pre 
ľudí. Teda, aby dali za euro čo najmenej 
slovenských korún. Toto je naša politic-
ká pozícia a s touto politickou pozíciou 
ideme aj do príslušných rokovaní.“
Robert Fico tiež podčiarkol, že jeho vlá-
da chce robiť politiku, ktorá na jednej stra-
ne bude politikou podpory hospodárskeho 
rastu, vhodného podnikateľského prostre-
dia a konkurencieschopnosti, ale súčasne 
aj politikou založenou na princípe solidarity. 
„Z tejto politiky nikdy nemôžeme zísť a stále 
budeme zdôrazňovať, že je to princíp solida-
rity, ktorý zabezpečuje, že z hospodárskeho 
rastu má prospech väčšina a nie iba nejaká 
úzka skupina ľudí“, povedal.
Premiér zdôraznil, že za zvýšenými obava-
mi ľudí z príchodu eura sú aj médiá, ktoré v 
poslednom období urobili z eura strašiaka 
a vytvorili jednoduchú rovnicu: euro = zdra-
žovanie.
„Predovšetkým treba ľuďom povedať, že vlá-
da urobí všetko proti špekulantom a súčas-
ne euro vníma ako vynikajúci nástroj ďal-
šieho udržateľného hospodárskeho rastu 
a konkurencieschopnosti Slovenskej re-
publiky. Ak bude dobrý hospodársky rast, 
ak Slovenská republika bude konkurencie-
schopná, budeme mať viac zdrojov na sil-
né sociálne programy. Toto je odpoveď pre 
každého jedného občana Slovenskej re-
publiky. Euro musí byť úspechom každé-
ho. Euro nemôže byť dobré len pre podni-
kateľov alebo pre štát, alebo pre vládu a jej 
imidž v zahraničí. Euro musí byť dobré naj-
mä pre 5 a pol milióna obyvateľov Sloven-
skej republiky. Toto je základné posolstvo, 
ktoré sme vždy mali v súvislosti s eurom“, 
uviedol v tejto súvislosti Robert Fico.
Predseda vlády ešte zdôraznil, že sú-
časná vláda si v roku 2006 nevymysle-
la termín zavedenia eura od 1. januára 
2009, ale tento termín prevzala od vlád 
Mikuláša Dzurindu.  Na margo opozície 
uviedol, že ho mrzí, že na Slovensku sa 
prelomila zásada širokej politickej pod-
pory európskym témam, kedy v minu-
losti politické strany koalície a opozície 
vystupovali jednotne. „Je to tá klasická 
špinavá politická hra, ktorú som už nie-
koľkokrát pomenoval. Najprv sa tešili, 
že euro nebude. vtedy nás obvinili, že 
sme zmarili historickú šancu Slovenska. 
Teraz keď vidia, že euro je, tak sa te-
šia, že to nezvládneme v januári v súvis-
losti so zavedením a možno s infláciou. 
oznamujem pánom, že sa tešia zbytoč-
ne, my sme zvládli iné problémy a zvlád-
neme bez akýchkoľvek ťažkostí aj zave-
denie eura“, povedal.
Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) 
ivAN ŠrAMKo zdôraznil, že „euro prinesie 
stabilitu pre ďalší rozvoj ekonomiky. Samoz-
rejme, treba to brať tak, že 1. 1. 2009 nik-
to nebude ani chudobnejší, ani bohatší.  O 
tom euro nie je.  Ale je to o tom, že to vytvá-
ra z toho stredno a dlhodobého pohľadu ďa-
leko lepšie možnosti pre stabilný a dobrý vý-
voj slovenskej ekonomiky.“
Minister financií JÁN PočiATeK (na obr.) 
uviedol, že euro prinesie Slovensku viac vý-
hod ako nevýhod. „Napriek tomu berieme 
naozaj zavedenie spoločnej meny s plnou 

vážnosťou a taktiež budeme naďalej veľmi 
zodpovedne pristupovať k tomu, aby sme 
rozptýlili obavy obyvateľstva, ktoré považu-
jem za prirodzené. V najbližších ôsmich me-
siacoch sa určite sústredíme v informač-

nej kampani aj na veľmi detailné vysvetlenie 
všetkých procesov a nástrah, ktoré s týmto 
procesom súvisia“, podčiarkol.
Splnomocnenec vlády pre zavedenie eura 
iGor BArÁT zhrnul, čo všetko SR do zave-
denia eura ešte čaká.
1. Po stanovení konverzného kurzu v júli 
2008 sa najneskôr mesiac od tohto ter-
mínu povinne začne duálne zobrazova-
nie všetkých hodnôt, teda nielen cien 
v obchodoch za tovary a služby, ale aj 
platov, dôchodkov, všetkých iných so-
ciálnych dávok, výpisov z bankových úč-
tov, zostatkov na účtoch a všetkých ďal-
ších hodnôt. 
2. Dokončenie všetkých legislatívnych 
úloh. Dnes máme kľúčový generálny zá-
kon, máme už niektoré vyhlášky, ale via-
ceré zákony a vyhlášky sa v tejto chvíli 
finalizujú a budú v krátkom čase zverej-
nené. 
3. zabezpečenie razenia slovenských 
eurových mincí a ich distribúcia do 
bánk. 
4. zabezpečenie dostatočného množ-
stva eurového obeživa v podobe banko-
viek, ktoré získame v prvej fáze zapoži-
čaním z eurosystému. 
5. zabezpečenie predzásobenia všet-
kých podnikov – súkromných, ako aj ve-
rejných inštitúcií, všetkých obchodov - 
dostatočným množstvom bankoviek a 
mincí vrátane výroby a distribúcie štar-
tovacích balíčkov pre verejnosť.
6. zabezpečenie prípravy a adaptá-
cie všetkých bezhotovostných platob-
ných systémov, tak medzi bankami, me-
dzibankového platobného styku, ale 
aj zabezpečenie plnej funkčnosti všet-
kých postterminálov v obchodoch, plnej 
funkčnosti bankomatov. 
7. zabezpečenie a príprava sťahovania 
slovenskej meny z obehu a jej likvidá-
cia. 
8. Postarať sa o to, aby vo všetkých in-
štitúciách, či už súkromných alebo ve-
rejných, vo všetkých podnikoch, na všet-
kých úradoch mali včas a primerane 
zabezpečenú adaptáciu všetkých infor-
mačných systémov, všetkých procesov 
a to vrátane adekvátneho vzdelávania 
zamestnancov, ktorí s týmito systéma-
mi pracujú. 
9. veľmi dôležitou úlohou bude zabez-
pečenie a realizácia dôsledného moni-
toringu cien. Prijímanie a uplatňovanie 
všetkých opatrení, ktoré majú chrániť 
spotrebiteľa pred ekonomicky neodô-
vodneným, neadekvátnym zvyšovaním 
cien. Musíme tiež zabezpečiť prepočty 
všetkých majetkových hodnôt, základ-
ného imania podnikov a podobne.
10. zabezpečiť absolútne primeranú, 
vhodnú, dobrú, zrozumiteľnú a jasnú in-
formačnú kampaň pre všetkých obyva-
teľov tejto krajiny o všetkých súvislos-
tiach, ktoré sa týkajú prechodu na euro, 
aby nikomu žijúcemu na Slovensku nev-
znikli v tejto súvislosti žiadne zbytočné 
problémy alebo komplikácie. (kr)

SLoVenSKo čLenom euRozóny rakúske tabu
Ako sme sa dozvedeli, pred časom konzorcium deviatich veľ-
kých bánk sa dohodlo, že poskytne pôžičku vo výške 25 mld. 
Sk talianskej spoločnosti enel na dostavbu Jadrovej elektrárne 
Mochovce. Na prvý pohľad nezaujímavá informácia, veď banky 
sú na to, aby na úroky požičiavali peniaze – z toho predsa žijú. 
Pritom vo väčšine prípadoch až veľmi dobre...
Tak predstavitelia enel-u čakali na peniaze a rozmýšľali nad 
ďalším rozšírením tejto našej jadrovej elektrárne. Jedna z bánk, 
ktoré vytvorilo spomínané konzorcium – rakúska erSTe BANK 
– si všetko rozmyslela a tak peniaze z jej trezorov na dostavbu 
Mochoviec nebudú. Teda žiadny úver z viedne k nám nepríde.
Nezainteresovaných táto informácia určite poriadne prekvapuje. Tých 
však, ktorí aspoň trochu sledujú situáciu u našich juhozápadných su-
sedov, nie. Z nepochopiteľných príčin je v Rakúsku čo len najnevinej-
šia debata o atómových elektrárňach niečo také, ako červené rúcho 
pre býka v španielskej corride. Zamyslíme sa na chvíľu a v pamäti hľa-
dajme, čo je na Slovensku tabu. Už dvaja ľudia by sa na tom nedoká-
zali zhodnúť. Homosexualita? Nesloboda tlače? Pornografia? Pros-
titúcia? Znevažovanie cirkví? Nič z toho všetkého. Či legálne, alebo 
pololegálne, všetko je prakticky dovolené! Samozrejme, v rámci zá-
konov a z tých jednoznačne vyplýva, že čo nie je zakázané, je povole-
né. V Rakúsku je však tabu propagácia atómových elektrární a tento 
zákaz je dokonca zadefinovaný v ústave! Práve preto sa v Rakúsku ani 
v médiách nesmie diskutovať o výhodách získavania elektrickej ener-
gie z jadrových elektrární – zákon je zákon a porušiť ho nikto nechce. 
Občas sa síce v najväčšej tichosti o atómových elektrárňach diskutuje 
na akademickej pôde univerzít, ale skutočne, veľmi potichu. Darmo, 
Rakúšania sú v tomto smere neúprosní a stačí nám spomenúť si na 
ich tradične blokovanie rakúsko-českých hraničných priechodov. Len 
preto, lebo Češi produkujú elektrinu z atómu a protesty svojich suse-
dov – napriek ich aktivitám – stále neberú dosť vážne.
Vo svete je nemálo krajín, ktoré využívajú atómovú energiu na výro-
bu elektriny. Najviac ju takto vyprodukujú v Litve a Francúzsku, kde 
až vyše 75% z celkového množstva pochádza z jadrových elektrární. 
Medzi „svetové veľmoci“ v tejto produkcii patria aj Belgicko, Švédsko, 
Ukrajina, Bulharsko, Kórejská republika, Švajčiarsko, Slovinsko, Ja-
ponsko, Maďarsko a aj naše Slovensko. U nás sa v atómových elek-
trárňach vyrába približne polovica z celkového množstva elektrickej 
energie!
Rakúšania sa zubami-nechtami bránia využívaniu atómovej energie na 
výrobu elektriny. Majú na to právo a je to ich záležitosť, do ktorej im 
nikto nemá čo hovoriť. Na druhej strane majú zároveň právo mať oba-
vy z jadrových elektrární v susedných krajinách. Tieto obavy však ne-
môžu prenášať agresívnym spôsobom na iné krajiny, ako sa to sta-
lo (zatiaľ iba) v prípade Českej republiky. Aj rakúska banka má právo, 
pokiaľ jej to zmluva umožňuje, vystúpiť z konkorcia a neposkytnúť pô-
žičku Slovensku, Enel-u, či hocikomu inému. Rakúšania však nemô-
žu strkať svoje hlavy do piesku a nevidieť, že súčasný rozvinutý svet sa 
bez atómovej energie nezaobíde. Atómových elektrární bude na našej 
planéte neustále pribúdať. Napriek Černobyľu i ďaľším menším havá-
riám, predovšetkým v USA. Možno, že budúce pokolenia Rakúšanov 
budú svojim rodičom vytýkať ich prístup k mierovému využívaniu ató-
mu. Nás sa to však v nijakom prípade nebude dotýkať. Veď aj elektrá-
reň v Mochovciach určite dostavame aj bez rakúskych pôžičiek. Čo 
sa týka rakúskej ústavy, aj tá, ako každá iná ústava inej krajiny sa ob-
čas mení... vlADiMír MezeNcev

(Ne)KreSťANSKÁ lÁSKA
Premiér Róbert Fico staval po Slovensku tradičné máje ako symboly lás-
ky a porozumenia, no modrým „kresťanom“ išla z toho prasknúť žlč. Opo-
zičné média, na príkaz svojich chlebodarcov, začali hneď kampaň výsme-
chu a dehonestácie: - Čo to rozpráva za nezmysly o láske, aká láska, 
prečo láska a vlastne, prečo o nej hovorí Fico, veď je to na smiech! Lás-
ka bola dehonestovaná všetkými možnými spôsobmi. Nečudujme sa, títo 
pomstychtiví a mocichtiví zneužívatelia kresťanských ideálov už poznajú 
iba jedinú formu lásky – k peniazom a nenávisti...

FAloŠNý NÁreK
Bývalý premiér, cítiac, že nech sa hoci aj roztrhá, nikdy už premiérom ne-
bude, najnovšie nespáva preto, lebo ho trápi 1. máj. Zúfa nad tým, že par-
lament nesúhlasí s vyhlásením tohto sviatku práce za pamätný deň vstupu 
Slovenska do EÚ. Že na presadenie tohto návrhu mal dosť času keď bol 
predsedom vlády, akosi pozabudol. Jeho stranícka kolegyňa v národnej 
rade Tatiana Rosová to ešte vylepšila tým, že poslanci tento návrh zamiet-
li iba 24 hodín pred prijatím Lisabonskej zmluvy. Ozaj, bola v čase vstupu 
SR do únie vôbec v politike a sledovala, čo sa v parlamente deje? A Miki? 
Ten by mohol koncom roka vyrukovať s tým, aby 1. január nebol Nový rok, 
ale pamätným dňom peňažnej zmenky...

ŠKoly zByTočNoSTí? 
V rámci osnov sa piataci musia na biológii učiť o rozmnožovaní lopúchov, 
papradia, machu a ďalších denno-denne používaných rastlín. Poväčšine 
sa z tohto predmetu učia celý rok zbytočnosti. Opýtajte sa ich, koľko jedo-
vatých húb poznajú, aby si ochránili zdravie a život! Samozrejme, že neve-
dia, veď načo by ich v škole učili takéto maličkosti. To bol iba malý príklad. 
Opýtajte sa ich, čo vedia o Štefánikovi! Aj malý národ má predsa svojich 
Einsteinov, Lindbergov, Matky Terezy či Zátopkov. Doba moderná? Čo 
takto Jozef Kabaň? Aj malý národ by mal mať svoju minulosť, hrdosť a 
vlastenectvo, dnes aj európskosť. Ale o tom všetkom štátne pedagogické 
ustanovizne akosi nevedia. Majú nás to učiť Maďari? Alebo tomu pomôže 
ďalšia, od čias Komenského už 482 reforma slovenského školstva?

PuSťTe K ToMu MiKloŠA!
Úplne čerstvá štatistická informácia hovorí o tom, že ku koncu apríla hos-
podáril náš štát s prebytkom 7,8 miliardy Sk! Pred prechodom na Eur je 
to určite dobrá správa, ale nedalo by sa to vylepšiť uliatim niekoľkých mi-
liárd na súkromné kontá vo švajčiarskych bankách ako to bolo zvykom za 
minulej vlády? Nakoniec, načo je štátu prebytok? Prečo sa aj teraz neria-
dime heslom Peniaze pravici, národu chudoba?   MilAN orSzÁGh

vŠimLi Sme Si ...
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Stranu pripravil 
MilAN GroFčÁK

za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva 
školstva Sr PaedDr. Bibiány obrimčákovej (na 
snímke v strede) sa 18. apríla konala hlavná časť 
osláv 80. výročia prvého školského roku v hote-
lovej akadémii v Prešove. zaujímavosťou tohto vý-
znamného dňa školy je skutočnosť, že ho celý, od 
prvého návrhu projektu až po „zhasnutie svetla 
za posledným hosťom“, pripravili a zmanažovali 
piataci v rámci svojich praktických maturít. A pri-
rodzene, že aj odpracovali. Pedagogický zbor sa 
v tomto prípade postavil do pozície pozorovate-
ľa a hodnotiteľa, veď v podstate sa všetci učite-
lia mohli na vlastné oči presvedčiť, ako svojich 
žiakov pripravili na vstup do praktického života. 
Teda, ohodnotiť aj svoju prácu. 
Zakladateľom tradície tejto vzdelávacej ustanovizne 
bol ženský spolok Živena, ktorého členky vypracova-
li návrh na zriadenie školy. Dňa 17. februára 1927 bol 
schválený obecným zastupiteľstvom a v závere mája 
tohto istého roka ho potvrdil aj Okresný správny vý-
bor v Prešove s názvom Odborná škola pre ženské 
povolania v Prešove. Škola mala dvojročný vyučovací 
cyklus „rodinná škola“, ale popri nej sa uskutočňovali 
aj trojmesačné „ľudové kurzy“, ktorých zmyslom bolo 
pozdvihnúť všeobecnú kultúrnu a spoločenskú úro-
veň mladých dievčat a žien z domácností s absenciou 
vzdelania. Boli to v podstate osvetové kurzy o moder-
ných spôsoboch vedenia domácnosti, varenia, šitia, 
starostlivosti o deti a rodinu atď. Kurzy sa uskutočňo-
vali formou večerného štúdia. Škola podliehala pria-
mo Ministerstvu školstva a národnej osvety v Prahe, 

v dôsledku čoho štát financoval osobné náklady (pre-
dovšetkým mzdy pedagógov), vecné náklady znáša-
li spoločne mesto, okres a spolok Živena, ktorý finan-
coval najmä kurzy. 
Škola prešla v čase viacerými premenami a stup-
ňami vývoja náročnosti i odbornosti. Kým v roku 
1948 to bola vyššia škola hospodársko-admini-
stratívnych správkyň, v 50-tych rokoch Stredná 
škola spoločného stravovania, začiatkom 80-tych 
rokov hotelová škola, ktorá sa v roku 1992 zmeni-
la na hotelovú akadémiu. K bývalým žiakom ško-
ly sa aj dnes hlási množstvo známych a význam-
ných osobností, dokonca aj z radov športovcov, 
predovšetkým hokejistov a futbalistov. za všet-
kých spomeňme slávneho brankára Jiřího holeč-
ka, ktorý aj napriek prestupu z košickej prvoligo-
vej hokejovej základne do Prahy si dal tú námahu 
cestovať z hlavného mesta republiky do Prešova, 
len aby štúdium dokončil! Potom ho v štúdiu na 
tejto škole nasledovali mladší športoví kolegovia: 
Milan Staš, Dušan Kapusta a ďalší.
Dnes je zriaďovateľom Hotelovej akadémie Prešov-
ský samosprávny kraj, ktorý jej k tomuto jubileu „daro-
val“ financovanie výstavby novej telocvične, v hodnote 
cca 100 miliónov Sk. Škola je reprezentantom sloven-
ských škôl hotelového typu v Európskej asociácii škôl 
hotelierstva a turizmu. Kým študenti opúšťajú školské 
lavice v každom školskom roku na niekoľko mesiacov 
s cieľom zahraničných praxí, výborní a pracovití absol-
venti už idú na isté miesta v najznámejších európskych 
turistických destináciach.

hotelová akadémia v Prešove kvitne mladosťou aj v osemdesiatke

reprezentuje Slovensko v európe

Detváky z Prešova a okolia mali možnosť oboznámiť sa s ešte nedávnou 
minulosťou železničnej techniky počas ostatného aprílového víkendu. Po 
oba dni odišli z prešovskej železničnej stanice súpravy ťahané klasickým 
parným rušňom, s cieľom v susedných Košiciach. Príležitosť na rodinný 
výlet využili mnohí, takže vlaky vychádzali zo stanice na dnešné mimos-
viatočné dni až nezvyčajne plné. A oteckovia, tí si nedali ujsť pokochať sa 
v precíznych strojníckych dielach, ktoré sa vďaka mužom v modrých uni-
formách a ďalším nadšencom doteraz zachovali vo výbornej kondícii. Veď 
to skúsení rušňovodiči na trati medzi oboma krajskými mestami aj do-
kazovali. Najpríťažlivejšou časťou prezentácie železničiarskej historickej 
techniky bola určite nedeľná paralelná jazda vlakov z Prešova a z Marge-
cian, ktoré v úseku medzi Kostoľanami nad Hornádom a Košicami obsa-
dili obe koľaje a to, čo zo začiatku vyzeralo ako vlakové preteky, sa zme-
nilo na veselú jazdu, pri ktorej sa cestujúci z jedného vlaku mohli rozprá-
vať so svojimi „kolegami“ vo vlaku s bafkajúcou lokomotívou na vedľajšej 
koľaji, tzv. transkoľajovou komunikáciou. Ako dlho, to už záležalo na tom, 
ako sa dokázali vysporiadať so sadzami v očiach a ústach.

regionálne poradenské a infor-
mačné centrum (rPic) Prešov 
vzniklo pred 15 rokmi, pričom  7. 
mája 1993 bolo oficiálne zaregis-
trované ako nezisková organizácia 
typu združenia právnických osôb. 
cieľom jej zakladateľov (Mesto Pre-
šov a tri podnikateľské subjekty) 
bolo a je podporovať formou svo-
jich aktivít a služieb malých a stred-
ných podnikateľov v regióne. Ok-
rem samotných poradenských a vzde-
lávacích programov sa venuje aj finan-
čným službám troch druhov. Zákla-
dom sú tzv. mikropôžičkové programy, 
orientujúce sa na malých a stredných 
podnikateľov, najmä začínajúcich. Pe-
niaze na tieto programy získava z gran-
tov a výnosov z vlastnej činnosti. V prie-
behu uplynulých 15 rokov RPIC pod-
porilo pôžičkami 231 podnikateľských 
projektov celkovou sumou bezmála 80 

miliónov Sk. V rámci podporného úve-
rového programu vypracovali jeho pra-
covníci v rokoch 1996 až 2004 spo-
lu 145 odporúčaní, pričom 50 úverov 
bolo schválených. To všetko okrem ak-
tívnej účasti alebo spolupráce v množ-
stve projektov lokálneho, slovenského 
či európskeho významu. V roku 2004 
založilo a priestorovo podporilo pre-
vádzku Technologického inkubátoro-
vého centra, ktorého vyťaženosť na-
rastá z roka na rok. 
Samostatnú kapitolu činnosti RPIC Pre-
šov tvoria jeho aktivity spojené s Euro 
Info Centrom. Od vzniku tejto prešov-
skej základne európskej siete v roku 
1999 využilo jej pomoc do reštruktura-
lizácie v roku 2007 až 3930 klientov. 
Po vzniku novej siete Enterprise Euro-
pe Network sa RPIC Prešov stalo je-
diným zástupcom Slovenska v spoloč-
nosti 40 európskych krajín. 

Vynikajúcou vizitkou podnikateľských 
schopností RPIC Prešov je jeho vlast-
ná investičná činnosť. Po rokoch pod-
nájmu v štátnej administratívnej budo-
ve sa v roku 2004 presťahovalo do zre-
konštruovaného a zmodernizovaného 
hlavného objektu bývalej tzv. „mest-
skej nemocnice“, ktorý nevyužitý chát-
ral niekoľko rokov. Tieto priestory sú 
teraz nielen sídlom RPIC, ale aj Tech-
nologického inkubátora. 
Aké sú ciele RPIC pre nasledujúce 
roky? Centrum má v pláne zrekon-
štruovať ďalšie samostatné krídlo bu-
dovy a v nej založiť modernú základ-
ňu výskumu a vývoja, ktorá by integ-
rovala záujmy odborných kapacít vy-
sokých škôl a potrieb podnikateľské-
ho prostredia formou úzkej spoluprá-
ce. To všetko ako nadstavbu svojej do-
terajšej činnosti nielen v prospech ma-
lého a stredného podnikania.

máje symbolizujú lásku 
Trojica východoslovenských 
miest Poprad (11.00 h), Pre-
šov (15.00 h) a Košice (16.30 
h), je od nedele 27. apríla bo-
hatšia o symboly mesiaca lás-
ky, tradičné slovenské máje. 
Zo strany premiéra Roberta 
Fica to bol akt výzvy celému 
Slovensku k zmiereniu, spolu-
práci a vzájomnému pochope-
niu. Nielen na politickej, ale aj 
na ľudskej platforme. Vyplynu-
lo to  z atmosféry, ktorá bola ty-
pická pre tento „chlapský“ akt 
oživenia ľudovej tradície v kraj-
skom meste Prešov, ale aj z pre-
miérových slov. V tejto súvislos-
ti musíme vziať do úvahy aj sku-
točnosť, že svoj voľný víkendo-
vý čas, ktorý mohol byť voľným, 
obetovali aj predseda Národnej 
rady SR Pavol Paška, traja po-
slanci Národnej rady SR (Kubá-
nek, Krajkovič, Obrimčák), šty-
ria štátni tajomníci (Buček, Ob-
rimčáková, Palša a Žiga) i pred-
seda Prešovského samospráv-
neho kraja Peter Chudík, aby 
niektorí z nich v tejto  ceste  po-
rozumenia pokračovali v ďal-
ších slovenských mestách. 
Nielen východ krajiny, ale celé 
Slovensko takéto symbolické 
akty spolupatričnosti potrebu-
je čoraz viac. Aby opäť zvíťazila 
ľudskosť, ústretovosť a potreba 
tvoriť dobro, aby sa bezohľadná 
honba za peniazmi nestala slo-
venským životným štýlom...

Správa a údržba ciest Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(SÚc PSK) investovala do re-
konštrukcie ciest 2. a 3. triedy 
na území kraja v ostatných ro-
koch po stovkách miliónov ko-
rún. K zanedbaným vozovkám, 
na ktorých bývalý majiteľ, štát, 
urobil za posledných 30 rokov 
skôr symbolické ako potrebné 
opravy, je potrebné prirátať aj 
nemalé škody, spôsobené na 
cestnej sieti každoročnými po-
vodňami. Aj preto musel PSK 
uzavrieť zmluvu o poskytnutí 
úveru presahujúceho jednu mi-
liardu Sk s európskou investič-
nou bankou.
Napríklad, bilancia škôd, ktoré 
spôsobili dažďové prívaly na mos-
toch v rôznych kútoch kraja za je-
dinú noc z 3. na 4. júna roku 2006 
dosiahla záverečnú čiastku vyš-
šiu ako 64 miliónov Sk. Jednou 
z vtedy postihnutých obcí bola 
ruská Nová ves, ktorú vodný 
živel odrezal od okolitého sve-
ta aj napriek tomu, že leží iba 
niekoľko kilometrov od krajské-
ho mesta Prešov, s ktorým je za 
normálnych okolností spoje-
ná linkou mestskej hromadnej 
dopravy. Vtedy však namiesto ne-
nápadného mostíka, ktorý podľa 
obecnej kroniky slúžil dobrých 70 
rokov, ostala v zemi hlboká ryha, 
ktorú nakoniec pomohli preklenúť 
vojaci svojim pontónovým mostom 
MT 55. Pôvodne tam mal byť do 
konca augusta, kým sa nepostaví 
provizórny most, nakoniec armá-
da vypomohla až do konca októb-
ra. Medzitým sa však rozbehli pro-
jektové i prípravné práce na výs-

tavbe definitívneho premostenia 
terénu. Dva dni pred 1. májom 
sa na zrekonštruovanej odboč-
ke do ruskej Novej vsi konala 
malá slávnosť uvedenia nové-
ho mosta do riadnej prevádz-
ky. Potrebných 7,7 milióna Sk 
(bez DPh) museli cestári na-
škrabať inde, dielo je však do-
končené a podľa slov projek-
tanta by malo vydržať aj príval 
100 ročnej vody. Pilóty nového 
mosta sú totiž ukotvené hlbo-
ko do pevného podložia a ich 
výška nad hladinou (3,8 m) by 
mala zaručiť, že voda sa nik-
dy až k samotnému telesu vo-
zovky nedostane. Je iba pri-
rodzené, že 30. apríla sa pria-

mo na novom moste poďako-
val starosta obce Milan Kollár 
všetkým, ktorí obci pomáha-
li v ťažkých chvíľach a pomoh-
li aj postavením nového mos-
ta. ocenil najmä skutočnosť, že 
aj napriek ťažkej situácii v rôz-
nych kútoch kraja krízový povo-
dňový štáb už 4. júna popolud-
ní rozhodol o urýchlenej pomo-
ci obyvateľom obce za pomo-
ci armády, ktorú realizoval Že-
nijný útvar Armády Sr v Micha-
lovciach. 
Ďalšie poďakovanie si však za-
slúžia stavbári, ktorí nový most 
odovzdali do používania o štyri 
mesiace skôr, ako určoval ter-
mín ukončenia stavby!

Od podpísania memoranda o podpore kandidatúry mesta Prešov v konti-
nentálnej súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK), ktoré 
sa uskutočnilo 27. júna 2007, už uplynul bezmála rok, ale od spomínané-
ho termínu nastali dni plné práce. Pre obyvateľov tohto východoslovenské-
ho krajského mesta však aj dni plné dovtedy a doteraz nevídaných zážitkov. 
Medzi atraktívne podujatia, ktoré na ktoré sa Prešovčania tešia, patrí 9. máj, 
kedy sa v priebehu Dňa Európy uskutoční v ich meste a v trinástich signatár-
skych okresných mestách kraja recesný pokus o zápis do Guinessovej kni-
hy rekordov. V tomto prípade pôjde o pokus vytvoriť čo najväčší hluk v prie-
behu dvoch minút, od 18.30 do 18.32 h, pričom decibely vytvoreného ra-
chotu budú merané a zaznamenávané z lietadla. O tri týždne neskôr, 3. až 
4. júna sa v pešej zóne mesta uskutoční tzv. „Férovka“, teda šachový turnaj 
zástupcov kvarteta slovenských kandidátskych miest na titul EHMK 2013 
(Košice, Nitra, Martin a Prešov). Medzitým sa však usilovne pracuje aj na 
prezentačnom projekte mesta, ktorý má byť v Bruseli odovzdaný v čase me-
dzi 9. až 13. júnom, v septembri už čaká Prešovčanov druhá obhajoba pred 
súťažnou komisiou EHMK. Mgr. Anna Mišinová, koordinátorka súťažného 
diania je presvedčená, že súťažné dianie mesta v rámci termínu „Zabudnu-
tý drahokam“, odvodeného od dubníckeho opálu drahého, ktorý sa doluje 
v blízkosti Prešova v jedinej európskej lokalite, prinesie veľký úspech: - Sú 
to pre nás akési olympijské hry, pretože od roku 2006 je to pravá a skutoč-
ná súťaž miest nášho kontinentu!

ceSTÁri PoSTAvili MoST o ŠTyri MeSiAce SKôr

Napravili povodňovú škodu

Po prehliadke nového telesa mosta nastala slávnostná chvíľa pres-
trihnutia pásky. Hlavnými aktérmi tohto aktu boli riaditeľ SÚC PSK 
Vladimír Kozák, poslanec Národnej rady SR a riaditeľ Úradu PSK 
Stanislav Kubánek, prednosta Obvodného úradu v Prešove Igor 
Smolko, starosta obce Milan Kollár, zástupcovia Armády SR, projek-
tantov i realizátorov stavby.

Úspešný projekt učiteľov podnikania

železničiari deťom

Prešov čakajú skvelé dni

v minulých dňoch rozhodli členovia komisie, 
ktorí študenti z Prešovského kraja získajú 
sociálne štipendium, ponúkané vládou Sr,  
na jednoročné štúdium jazykov v zahraničí 
v budúcom školskom roku 2008/2009. čle-
novia komisie na Úrade Prešovského samo-
správneho kraja posúdia spolu viac ako 170 
žiadostí. Sociálne štipendiá sú určené pre 
študentov zo sociálne slabších rodín a so-
ciálne znevýhodneného prostredia. „Aj keď 
na začiatku bol slabší záujem, na odbore škol-
stva sme napokon k 25. aprílu zaevidovali 171 
žiadostí. Automaticky sme vyraďovali žiadateľov, 
ktorí nespĺňali stanovené podmienky – sociál-
ne kritériá, alebo priemerný prospech do 2,0,“ 
konštatuje vedúci odboru školstva PSK, Karol 
Lacko. Najväčší záujem bol o anglický jazyk - o 
štipendium sa uchádza až 118 študentov. O ne-
mčinu prejavilo záujem 33 uchádzačov, o fran-
cúzštinu 14. Len dvaja študenti by sa chceli zdo-
konaliť v ruskom jazyku a štyria v španielčine. 
Sociálne štipendium môžu študenti využiť 
na úhradu nákladov za ubytovanie, stravova-
nie, nákup kníh, cestovné z miesta bydliska 
jedenkrát za rok, poistné a vreckové.

Najväčší záujem o angličtinu

Na oslavách 80. výročia založenia Hotelovej akadémie v 
Prešove sa zúčastnila aj štátna tajomníčka ministerstva 
školstva, vedy a športu Mgr. Bibiána Obrimčáková, na 
snímke vľavo, vedľa terajší riaditeľ školy MVDr. Jozef Šen-
ko a viceprimátorka JUDr. Katarína Ďurčanská.
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Stranu pripravil 
DuŠAN KoNčeK

opozícia si dnes mädlí ruky, pretože eurofória 
vládnej koalície jej hrá do karát. Takáto eurofó-
ria býva obyčajne zradná, hlavne pre tých, ktorí 
jej nadšene aplaudujú. Je predsa každému, kto 
sa pohybuje po európe jasné, že dopad zave-
denia eura na niektoré vrstvy spoločnosti bude 
dosť dramatický. ceny sa pritom v našich ob-
chodoch podstatne dvíhajú, napríklad taký Pri-
bináčik stal nedávno 9 korún, dnes stojí 17, o 
tom, ako išiel hore chlieb už ani nehovoriac. 
Netreba mať ilúzie ani v tom, že sa tovary den-
nej spotreby budú nonšalantne zaokrúhľovať 
ale nie smerom dole. Nie je pravdou ani to, že už 
si nebudeme musieť meniť koruny, pretože ak pôj-
deme do Poľska, či do Českej republiky, tak si bu-
deme musieť meniť eurá na zloté alebo na české ko-
runy. A sú dosť vážne pochybnosti, či to prispeje k 
rastu našej ekonomiky, hoci aj v súvislosti s celosve-
tovou krízou. Za komunizmu sa vravelo, že keď vlá-
da zdražie pivo, padne. Dôchodcovia, slabo zará-
bajúci ľudia v zaostalých regiónoch, ktorí sú radi, že 
majú akú-takú prácu, budú na tom naozaj zle. Ne-
vedno, či existuje štatistický prieskum, ktorý by vy-
jadril, ako nadšene chceme euro, lebo veď len ne-
dávno sme sa potešili slovenskej korune a dnes sa 
jej zbavujeme. Splnili sme kritéria Európskej únie, 
to je pravda, inak povedané splnili sme nariadenia 
a aj obyčajný človek sa spýta, pre koho sú tie kri-
téria dobré? Ekonóm by možno vedel odpovedať. 
Jeden z tých renomovaných, český prezident 
václav Klaus na to Slovákov aj upozornil. Slo-
venský prezident sa prihlásil k euro, vraj sa ho 
netreba báť, lebo čo si človek kúpi za 1000 Sk 
to si kúpi aj za 31 eúr (???). Je jasné, že euro 
je nevyhnutnosť, ale to predsa netreba brať tak 
ako chruščov, keď chcel dobehnúť a predbe-
hnúť Ameriku. Nepotrebujeme nikoho predbe-

hnúť, lebo možno dobehneme len seba, rov-
nako ako chruščov. Aj kampaň o euro by nemala 
byť za také nekresťanské peniaze taká pompézna. 
Načo je vlastne tá kampaň, keď sme splnili kritéria 
a dali si cieľ zaviesť euro od januára 2009, tak jed-
noducho bude. Skôr treba vysvetľovať, ako to bude, 
tak aby nebolo tak, ako to nechceme. Nikto v tej-
to kampani dosiaľ nepovedal, v čom je pre Sloven-
sko prospešné zrušenie slovenskej koruny a to by 
chcela vedieť veľká časť populácie. Nielen celosve-
tová ekonomická kríza, ale aj surovinová, bude po 
zavedení eura na Slovensku citeľne zasahovať do 
cien predovšetkým energií a tým pádom do všetké-
ho. Je samozrejmé, že opozícia si zoberie tie do-
pady na obyvateľstvo do svojho politického arze-
nálu, jej farizejstvo nepozná hranice, ani politickú 
kultúru. Treba v tej záverečnej fáze jednoducho ho-
voriť o tom, že sa vláda bude snažiť zmierniť dopa-
dy zavedenia eura, vysvetľovať aj to, ako tie dopa-
dy eliminovať, rovnako ako chce a bude eliminovať 
úsilie niektorých obchodníkov, čo najviac na tom 
zarobiť. Aké kontrolné páky budú slúžiť na kontro-
lu cien. ťažko dnes predpokladať, či sa nezvýši 
aj miera inflácie. Možno by bolo dobré povedať 
aj to, že počas Dzurindových reforiem sme si 
museli niekoľko rokov poriadne uťahovať opas-
ky a nepoložili sme sa na kolená, takže ak si 
ich utiahneme rok, nemali by sme sa zložiť. To, 
že verejnosť v poslednom období negatívnejšie 
vníma zavedenie eura je zapríčinené aj tým, že 
skôr mala pochybnosti, či splníme kritéria. Te-
raz, keď je zavedenie pred dverami, reaguje s 
obavami. všetko nové sa nakoniec tak prijíma, 
s obavami či s očakávaním. Platí to aj o eure. 
raz by sme ho aj tak museli prijať. Ale či sme 
ho prijali vo vhodnej dobe, alebo nie, to uká-
že až čas.

miliónové rozmary
Ak ste minister, alebo iný ústav-
ný činiteľ, môžete si dať urobiť 
prieskum o svojej osobe za nie-
koľko miliónov z daní občanov. 
Takýto rozmar si dovolil býva-
lý minister spravodlivosti Daniel 
Lipšic a bývalý minister vnútra 
Vladimír Palko. Zastavenie trest-
ného stíhania v obidvoch prípa-
doch totiž znamená, že všetko 
bolo v najlepšom poriadku. A 
tak si možno aj v budúcnosti ta-
kýto prieskum dovoliť s otázka-
mi typu „Čo sa vám u neho ne-
páči?“ alebo „s čím ste u neho 
nespokojný?“ Tento prieskum je 
inak pre obidva rezorty nepou-
žiteľný, slúžil len ne vylepšenie 
imidžu obidvoch politikov, ale ani 
to im nepomohlo, aby sa spo-
lu s vtedajšou koalíciou pobra-
li na zaslúžený odpočinok. Na 
Slovensku je už vlastne podľa 
týchto záverov zastavenia vyšet-
rovania možné všetko, stávame 
sa pomaly krajinou zázrakov a v 
tomto už tromfneme aj takú ve-
ličinu ako je Rusko. Tento pries-
kum možno prispel k sebavedo-
miu obidvoch bývalých ministrov, 
ale to je všetko, ani to sebave-
domie im v opozícii nepomáha, 
pretože to o čom dnes hovoria a 
čo hovoria, je skôr o úpadku se-
bavedomia a aj o úpadku rozu-
mu. Milióny sú teda v keli a ani 
tie im k ničomu racionálnemu 
nepomohli.

Chaos tu bol doteraz
Opozícia straší učiteľov, aký 
nastane chaos, ak parlament 
schváli nový školský zákon. Po-
dobné to bolo pred tlačovým zá-
konom. Jednoducho všetky zá-
kony, ktoré predkladá vládna 
koalícia sú zlé, takéto klišé sa 
opakuje čoraz viac, čo len sved-
čí o tom, že súčasná opozícia 
naozaj nemá na to, aby bola kon-
štruktívnou opozíciou a tak sa 
utápa v podobných prejavoch. 
Hoci zatiaľ učitelia nič nehovo-
ria, poslanci opozície už vedia, 
to, čo ešte nevedia ani učitelia. 
Reforma školstva je jednoducho 
potrebná ako soľ, vedomostná 
úroveň žiakov v stredných ško-
lách ale aj na vysokých klesla 
skutočne pozoruhodne, školstvo 
nemapuje potreby hospodárstva 
štátu. Je predsa celkom logické, 
že riadiť sa vyše dvadsaťročných 
zákonom sa dnes už nedá.. Urči-
te ani tento zákon nebude mož-
no dokonalý, ale tak koalícia ako 
aj opozícia by sa jednoducho 
mala snažiť, aby bol. Ide o vzde-
lanosť novej slovenskej generá-
cie a tu by mali ísť nabok nejaké 
politické partitúry.

Nebotyčný
I je tomu tak dávno, čo Mikuláš 
Dzurinda chodil do Prešova na 
plesy, kde sa zvŕtal na parkete 
s pani Macejkovou a jej manžel 
byl top-favorit jeho vlády. Dnes 
je podľa toho istého Mikuláša 
Dzurindu, ten istý Macejko, ne-
botyčný klamár. Z toho by malo 
plynuť ponaučenie, aby manžel-
ky ministrov netancovali so slo-
venským premiérom, pretože 
potom to môže skončiť ako v prí-
pade Macejku. Terajším minis-
trom niečo podobné nehrozí, 
pretože slovenský premiér sa do 
tanca nemá, skôr slovenským 
ženám ako správny gavalier li-
chotí. Len jeden člen vlády o 
dušu tancuje, minister spravod-
livosti Harabín, ten tancuje tuším 
všetko, od hopaku až po coun-
try. Bol dávno veľmi dobrý švéd-
sky film „Tancovala jedno leto“... 
a tvrdo dopadla.

Možno máme na viac ako tri-
náste miesto medzi hokejo-
vou elitou, možno, keby sme 
mali viac šťastia. Ale to sú len 
známe, keby, keby... Treba 
sa pozrieť realite priamo do 
očí. Slovenský hokej jednodu-
cho zostal stáť, ani tak nie ho-
kej, ako starostlivosť a výcho-
va nových talentov. hovoria o 
tom aj drafty do Nhl v posled-
ných rokoch, na Slovensku už 
nevyrastajú Šatanovci, Demit-
rovci, hossovci. Nevyrastajú, 
pretože niet optimálneho a prija-
teľného systému výchovy. Vieme 
veľmi dobre, že výchova mladé-
ho hokejistu niečo stojí, mož-
no talentované deti sa na hokej 
nedostanú z jednoduchého dô-
vodu, rodičia majú dosť staros-
tí, aby ako-tak zabezpečili ško-
lu a nie ešte aj drahú hokejovú 
výstroj... Sponzori na Sloven-
sku sa orientujú skôr na golf, 
kde sme na svete bez šancí, 
hoci máme naozaj ideálne teré-

ny na tento šport. Doterajšie vlá-
dy sa takmer vykašľali na šport, 
ale prisvojili si úspechy sloven-
ského hokeja, ktoré dosiahla ge-
nerácia vyrastajúca ešte v opti-
málnych podmienkach pre tento 
šport pred revolúciou. znalci tu-
šili, že keď táto generácia do-
slúži, nebude ďalšej, ktorá by 
ju nahradila. A tak sa aj sta-
lo. Slovenskí hokejisti v zámo-
rí už hrajú posledné sezóny 
a tak sa logicky snažia ešte 
čo-to finančne získať a nebu-
dú riskovať zranenia. Niektorí 
komentátori a už aj tzv. poli-
tickí, snažia sa aj tento neús-
pech pripísať div nie terajšej 
vládnej koalícii v súvislosti s 
kauzou Široký verzus Šťastný 
alebo naopak. Pravdou je, že 
Slovenský hokejový zväz nie 
je na tomto stave bez viny, ni-
jako nevyužil predchádzajúce 
úspechy slovenského hokeja 
na to, aby akýmsi spôsobom 
prispel k výchove nasledujú-

cich generácií... Na tohtoroč-
ných MS v kolíske ľadového 
hokeja jasne vidieť, ako po-
kročili iné krajiny, či už je to 
Bielorusko, Nórsko, Dánsko, 
Francúzsko, ale aj ostatné. 
Zaujímavé je aj to, že v sused-
nom Česku sa vychovávať novú 
generáciu darí. Predstava, že 
na budúcich MS sa budeme za-
chraňovať v súboji s postupujú-
cim Maďarskom je naozaj desivá 
a ak by sme vypadli, tak to by bol 
už naozaj slovenský Trianon. 
A tak sa asi bude treba zamys-
lieť a politiku športu povýšiť na 
ten piedestál, ktorý jej patrí. 
Možno tých 150 ihrísk, ktoré 
chce slovensky premiér odo-
vzdať verejnosti pomôže fut-
balu, možno by však pomohli 
aj zimné športové haly v ok-
resných mestách, kde by exis-
toval nejaký systém výchovy 
mladých hokejistov, ktorý by 
nebol finančne bolestivý pre 
peňaženky rodičov. 

mAjetní, nemAjetní
Niekedy bola majetkom pôda, gazdovský dvor a pár koní. 
Dnes sú to vily, honosné autá a samozrejme aj pôda. Tá nik-
dy nestratí na cene. Lýbia napríklad skupuje pôdu na Ukrajine 
a Číňania sa chystajú skupovať pôdu po svete. Ale vždy budú 
ľudia majetní a nemajetní, tak to bolo, či boli také alebo ona-
ké izmy. Darebák nebude nikdy majetný, to je snáď jasné, ro-
botný môže byť, rovnako ako šikovný, ktorý dokáže v trhovom 
hospodárstve vyťažiť maximum. Prijať na Slovensku nejaký ra-
dikálny zákon o preukazovaní pôvodu majetku je horšie, ako 
keby nás postihlo tsunami v niekoľkých vlnách. Slováci sú to-
tiž od prírody závistliví, a má pravdu predseda SNS, že hneď 
by tu boli státisíce udaní, čo by slovenské súdy doslova zde-
cimovalo, nehovoriac už o tom, že nevraživosť by mohla pre-
rásť do kriminálnych skutkov. Iste, že niektoré majetky istej 
skupiny ľudí sú logicky nevysvetliteľné, tak ako niektoré kon-
tá v zahraničných bankách. Ale chaos, ktorý na tomto poli vlá-
dol posledných pätnásť rokov bude len veľmi ťažko preskú-
mať či vyskúmať. V niektorých prípadoch sa to ani jednoducho 
nedá a právne je to ani nepostihnuteľné. Viac by možno po-
mohol tvrdý antikorupčný zákon, ktorý by dokázal „zlodejíčkov 
a zlodejov“ postihnúť ihneď. Netreba si totiž myslieť, že už sa 
s kradnutím či „ulievaním“ peňazí prestalo. Kradne sa inteli-
gentne, na úrovni, na hrane paragrafov. Ale nie vždy je to tak. 
A presne tam treba zasahovať. Skúmať nadobudnutý majetok 
spred pätnástich rokov je totiž odsúdené na fiasko, to už ne-
dokáže ani Sherlock Holmes či Pinkertonovci.

Kresba: PhDr. Peter GoSSÁNyi

Vianočné príspevky podľa slo-
venského premiéra budú aj tohto 
roku, mali by si prilepšiť dôchod-
covia, ktorí majú len istú sumu dô-
chodku. Poznám jedného takého, 
ktorý dostal Vianočný príspevok a 
smial sa. Kšeftuje totiž s bytmi, kto-
ré zdedil, kde má luxusný príjem a 
ešte dostane aj Vianočný príspe-
vok. Podobných prípadov je na 
stovky, Je to inak povedané aj istý 
druh sociálnej diskriminácie, ak 
určíme hranicu dôchodku a pod-
ľa toho vyplácame Vianočný prís-
pevok. Tí, ktorí majú vyšší dôcho-

dok sa nesťažujú, ale zrejme ho 
nemajú len preto, že mali modré 
oči. Vianočný príspevok jednodu-
cho v takej podobne ako ho dáva 
vláda nie je v súlade a rovnosťou. 
Zasa tu máme rovných a rovnej-
ších. Spravodlivejšie by bolo, aby 
sa Vianočný príspevok odvíjal od 
sumy dôchodku tak, aby naprík-
lad ten, ktorá má viac ako povedz-
me 15-tisíc, dostal hoci len dvesto 
korún a ten, ktorý má tých de-
sať nech dostane tých 2000 Sk. 
A spravodlivosti i rovnosti by bola 
učinená zadosť. 

Tak toto spojenie leží v žalúd-
ku všetkým inovercom, hlav-
ne v masmédiách, ktoré sú v 
zahraničných rukách, pričom 
stránky týchto novín či obra-
zovky zapĺňajú zrejme sloven-
skí občania, alebo sa mýlim? 
Ak platí, že slovenskí, tak po-
tom by nemal byť problém, že 
máme premiéra národovca, 
alebo sa mýlim? Nemá to na-
ozaj logiku. Prečo prekáža ako-
že slovenským novinárom, že 
slovenský premiér má vyhláse-
nia, pri oficiálnych udalostiach, 
ktoré udierajú na národnú stru-
nu. Čo je na tom zvláštne, ak vyzý-
va, aby mladí nosili tričká, kde je 
slovenský znak, či zástava, čo je 
zlé na bozkávaní pod rozkvitnutou 
čerešňou (možno ešte len stude-
ná tráva), alebo na stavaní májov. 

Tie odjakživa krášlili slovenské de-
diny. Ale je vlastne jedno, čo povie 
Robert Fico, pretože vždy ho mé-
dia začnú okiadzať, sprava či zľa-
va. Nech sa teda nečudujú, že rov-
nako ako je pre nich oň tým tŕňom, 
tak sú pre neho tŕňom aj ony. za-
tiaľ ich premiér poráža na body 
vysoko, pretože všetko čo 
spustia, skončí nie tak ako si 
to linkujú. A tak sa dehonestu-
jú sami. Keď im to troška doš-
lo, obuli sa do predsedu SNS, 
všetkými možnými aj nemožný-
mi prostriedkami. Nakoniec aj 
z týchto hlúpostí kuká pre nich 
len trapas. A tak je na rade ďal-
ší z trojice vládnej koalície, už 
sa zrejme pripravujú spustenie 
ďalšieho marazmu. Nuž s novi-
nami je to tak, prečítaš, zaho-
díš, aj zabudneš.

Dvadsať deväť poslancov majú 
dnes dve opozičné strany, kto-
ré sa vzdali držiteľky gatí SMK 
a na opozičné rokovanie ju 
nepozvali. Dvadsať deväť po-
slancov, to sú naozaj spadnu-
té gate. S dvadsiatimi poslan-
cami za SMK by ako tak gate 
ešte držali. Nuž takáto je bied-
na slovenská opozícia, ktorá 
napína svaly a bude sa sna-
žiť do budúcich volieb prísť s 
niečím, čo by jej vytrhlo tŕň z 
päty. Treba povedať, že nič také 
neexistuje, ak terajšia koalícia 
bude súdržná a nezhorí na vlast-
ných chybách. Predovšetkým by 
sa nemala vybíjať na nepodstat-
ných veciach a venovať sa tomu, 
čo má v programovom vyhlásení. 
Je tam toho dosť, čo sa zatiaľ nie 
veľmi plní. Naučiť sa byť kritický k 
sebe je veľkosť a nie malosť. Kon-
štatovanie, že regionálne rozdiely 
sa nezmenšili je realita, ktorá sa 
nedá nepostrehnúť. To si treba 

uvedomiť, lebo v polovici vládnutia 
treba urobiť aj akýsi odpočet pro-
gramového vyhlásenia. Nepohli 
sme sa veľmi ani v riešení rómskej 
otázky, ľudia pritom poukazujú na 
diskrimináciu na Slovensku v ne-
prospech neRómov. Tí majú na 
rozdiel od väčšinového obyva-
teľstva všetko takmer zadar-
mo, možno naozaj len 10-15 
percent rómskeho obyvateľ-
stva dotuje štát ale tých osem-
desiat či viac percent je doto-
vaných štátom. To jednoducho 
pre budúcnosť nie je únosné. 
Kavalkáda zdravotníctva po-
kračuje a ak bude mať na bu-
dúci rok lekár na Slovensku 
plat 300 eúr a sestričky mi-
nimum, rozhodnú sa odísť do 
inej krajiny eÚ. Prognózy pod-
ľa ktorých barel ropy bude stáť 
200 dolárov (teraz 122) môže 
na Slovensku spôsobiť prob-
lémy, pretože ani rusi sa ne-
budú rozpakovať zvýšiť ceny, 

tak ako avizovali v prípade ply-
nu. Opozícia, hoci zatiaľ bez tých 
gatí bude monitorovať presne tie-
to kľúčové otázky a bude len otáz-
kou času, kedy sa k ním pridajú 
aj tie gate, možno sa to stane vte-
dy, keď spolu postúpi do druhého 
kola volieb pani Radičová a tam 
začne mobilizácia síl opozície. 
Bolo by chybou nechať sa uká-
jať terajšou bezmocnosťou opo-
zície, má svoje kanály, má svo-
jich politických technológov, ktorí 
budú pomaly ale isto pracovať na 
tom, aby zvrátili situáciu v pros-
pech pravice. Najnebezpečnejšie 
je myslieť si, že ja som všetko do-
kázal, presne na tom skončila te-
rajšia opozícia ako vládnuca koalí-
cia. Aj všetky predchádzajúce. 
opakovanie je vraj matka múd-
rosti, ale v tomto prípade to 
neplatí. Platí však jedno, všet-
ko zlé je na niečo dobré, čo za-
nemená v preklade, poučiť sa 
z chýb iných.

eufória či eurofória?

nemá ktO držAť GAte

ObyčAjná reALitA

vianočné príspevky

Premiér – národovec



	 HISTÓRIA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Máj	2008 10

v minulom roku uzrelo svetlo sveta svedectvo 
generála Janina, ktorý bol blízkym spolupra-
covníkom Milana rastislava Štefánika. zve-
rejnil ho historik Dušan Kováč, podľa ktorého 
Janin chcel, aby generálove svedectvo bolo 
zverejnené až po roku 2000, teda po jeho 
smrti. Podľa Janina mal Štefánik údajne spá-
chať 4. mája v roku 1919 samovraždu. Tento 
názor je extrémny, ak si uvedomíme, že Šte-
fánik by v takom prípade zabil aj troch nevin-
ných Talianov, ktorí ho do Bratislavy v lietadle 
sprevádzali. Navyše je jasné, že Štefánik lie-
tadlo nepilotoval, takže ťažko predpokladať, 
ako asi mohol samovraždu spáchať. rovnako 
je jasné, že na lietadlo sa viedla streľba, čo 
potvrdila aj vyšetrovacia komisia, ktorú dal 
zriadiť T. G. Masaryk na nátlak verejnosti.
Predstava samovraždy Štefánika naráža na via-
cero ďalších faktov, ktoré tento scenár vyvraca-
jú. Prečo Janin tvrdil túto vec, dnes už nezistíme. 
Môžeme si však pripomenúť tieto fakty, aby sa ďa-
lej nešírili o smrti nášho velikána takéto názory.
V roku 1992 som sa osobne zoznámil s vtedy žijú-
cim generálovým synovcom Pavlom Štefánikom, 
ktorý mi povedal: „Beneš bol úhlavným nepriate-
ľom uja Milana, pretože vedel, že ak sa ujo Milan 
postaví na zadné, tak za ním bude stáť 800 000 
legionárov. Nik nechce pichať do osieho hniezda. 
Nemám podporu nielen na Pražskom hrade, ale 
ani u slovenskej politickej reprezentácie (v roku 
1992). E. Beneš bol ministrom zahraničných vecí 
a súčasne minister vnútra. Prezident Masaryk bol 
súčasne ministrom financií. Mali 

vŠeTKy KľÚčové PoSTAveNiA,
a bez týchto dvoch ľudí sa nemohlo nič odohrať. 
Písal som Halvovi, Čarnogurskému, Mikloško-
vi, Keltošovej, Dubčekovi, avšak nie všetci mi aj 
odpísali. A ak, tak iba naivným spôsobom odpo-
vedali pre odpovedanie, ktoré nič nerieši. Trvám 
na tom, aby pražská vláda predložila protokol o 
páde. Keď sa to tak vezme, tak za každú ukrad-
nutú hus je protokol, a o tomto nie je žiaden? Pý-
tala sa matka gen. Štefánika, teda moja stará mat-
ka, ešte T. G. Masaryka, aby osobne odpovedal, 
avšak mlčal, ani na pohrebe nebol. 4. mája 1919 
predsa prilietaval francúzsky generál, minister vlá-
dy, podpredseda zahraničného výboru, a nik ne-
bol na letisku? To znamená, že nik nechcel byť 
svedkom. A čoho nechcel byť svedkom? Beneš 
rozhodol, že to bola tragická smrť, avšak to je 
omyl. Bolo tam veľa sedliakov idúcich do robo-
ty, takže svedkovia boli. Raz darmo, staré rímske 
právo hovorí: Volenti not fit iniuria - kto chce, tomu 
sa krivda nedeje. Talianska vláda predsa prevza-
la prepravu československého ministra, francúz-
skeho generála a snúbenca markízy Giulianni 
Benzoni - príbuznej rodu Savojskovcov - teda ta-
lianskych kráľov, predtým aj habešských cisárov. 
Tým prevzali zodpovednosť. Lietadlo padlo zása-
hom takým alebo onakým, avšak československá 
vláda to nemohla nechať len tak. Museli hlásiť do 
Ríma, že sa niečo stalo. Zomrel francúzsky ge-
nerál, 

MuSeli To hlÁSiť Do PAríŽA,
a kde sú tie protokoly? V archívoch T. G. Masa-
ryka. Prečo ich neotvoria, veď od smrti prešlo už 
73 rokov (v roku 1992)? Z historikov, či je to Mly-
nárik, Juríček, Štvrtecký alebo Zuberec, všetci 
prišli len po 4. máj 1919 po 12. hodinu 5. minú-
tu, dovtedy píšu dosť informovane, ale ďalej nie, 
prečo?“ 
Pavol Štefánik mal v roku 1992 už vyše osem-
desiat rokov. onedlho aj zomrel. Jeho otáz-
ky ma ako novinára stále trápili. Tak som sa 
snažil nájsť na ne odpovede sám. utŕžil som 
za to množstvo posmechu, i vysloveného ne-
priateľstva od rozličných osobností, noviná-
rov, politikov. Naozaj nik nechcel pichať do 
osieho hniezda, hoci každý kultúrny národ 
na svete sa snaží objasniť pravé príčiny úmr-
tí svojich velikánov. robia sa výskumy. exhu-
mácie. A my máme Štefánikove telo priamo 
na mohyle na Bradle. A v hrobe je uložené 
aj jeho srdce. Ako prvá vec by však musela 
byť vedecky preukázaná pravosť pozostatkov 
generála. veď vieme, ako sa stratili neznámo 
kam aj ostatky Andreja hlinku. No a potom 
by sa pomocou vedeckých metód dalo há-
dam zistiť, čo je pravdy na rôznych chýroch, 

že náš generál mohol byť aj 
na zemi ešte živý, ba vraj mo-
hol byť úkladne zavraždený 
strelou do srdca. vraj preto 
je jeho srdce stále v tumbe 
na mohyle. čo nám teda brá-
ni pozrieť sa pravde do očí?
Po stretnutí s Pavlom Štefáni-
kom mi o rok na to osud doprial 
spoznať očitého svedka Štefá-
nikovej tragédie. V dome opat-
rovateľskej služby v Považskej 
Bystrici v roku 1993 žil Jozef 
Haronik, ročník 1906, z obce 
Prosné. Keď mal trinásť rokov, 
pracoval u pastiera dobytka vo 
Vrakuni pri Bratislave. V deň, 
keď prichádzal na Slovensko 
generál M. R. Štefánik, teda 
4. mája 1919, sa zhodou osu-
dových okolností stal Jozef Ha-
ronik prvým očitým svedkom 
nešťastia za Ivánkou pri Duna-
ji, na mieste, kde dnes stojí pa-
mätná mohyla. O tejto udalos-
ti Jozef Haronik spomínal: „V 
ten deň som bol pri želez-
ničnom moste, čo vedie do 
Komárna. Zrazu som zbadal 
lietadlo, ktoré letelo ponad 
most nad Vrakuňou do Vaj-
nor. Keď už bolo nad Vajno-
rami, zrazu som si všimol, že lietadlo dymí. 
Rozbehol som sa za ním. Keď som prišiel k 
miestu nešťastia, našiel som na ceste ležať 
nejakého muža v koženej kombinéze. Vtedy 
som ešte nevedel, že je to Štefánik. Lietad-
lo horelo asi desať-pätnásť metrov od neho. 
Ležal na chrbte a bolo jasne vidieť, že dýcha 
- kombinéza sa pohybovala. Nato sa objavil 
muž na bicykli, ktorý prišiel smerom od Bra-
tislavy. Mohol mať asi štyridsať rokov. Hneď 
za ním prišlo čierne auto, z ktorého vystúpi-
li neznámi civili. Zohli sa nad Štefánikom a 
rozopli mu kombinézu. Pod ňou mal kože-
né sako a v ňom zlaté hodinky. Našli uňho aj 
doklady, podľa ktorých zistili, koľkí boli v lie-
tadle. Preto hneď 

VyDALI ROZKAZ VOJAKOM,
ktorí prišli za nimi, aby našli ďalších troch 
Štefánikových spolucestujúcich. Jeden le-
žal v priekope pri ceste neďaleko Štefánika. 
Okolo hlavy mal bielu šatku so stopami krvi. 
Bolo zjavné, že je mŕtvy. Druhý ležal tiež mŕt-
vy v žite. Tretieho nemohli nájsť. Jeden ča-
tár odtrhol tyč z lietadla a prehrabával tros-
ky a tak ho našiel. Všetkých troch naložili do 
vojenského nákladného auta. Pozostatky 
muža z lietadla zabalili do plachty. Na Šte-
fánika som videl zblízka, keďže som bol iba 
dva metre od neho. On jediný žil. Keď mu ro-
zopli kombinézu, nikde nebolo vidieť nijaké 
stopy krvi. Len jeho jediného naložili do čier-
neho osobného auta. Mňa na mieste vypo-
čuli a odviedli ma z davu ľudí, ktorý sa tam o 
chvíľu zišiel. Šiel som späť do Vrakune. Dru-
hého svedka, ktorý prišiel za mnou na bicyk-
li, naložili aj s bicyklom do auta a odviezli do 
Bratislavy.“
Z tejto výpovede Jozefa Haronika vyplynuli dôleži-
té otázky, ktoré on ochotne zodpovedal: 
• hovorili ste neskôr, už ako dospelý, o tom, 
čo ste vtedy videli? 
„Nie. Bál som sa to povedať, pretože všade boli 
Česi, a tí by ma hádam aj zavreli. V roku 1931 
som totiž odišiel spolu so Štefanom Budajom, 
Paľom Ugrošom a Cupákom do Francúzska za 
prácou. Keď som sa po piatich rokoch vrátil, 
vstúpil som do komunistickej strany a aj preto 
som sa bál, že by ma zavreli.“ 
• A počas Slovenského štátu? 
„Opäť som sa bál, z toho istého dôvodu. Za ko-
munistov sa vtedy považovali väčšinou Česi...“ 
Na záver rozhovoru na otázku, čo by ešte mohol 
dodať, Jozef Haronik povedal: 
„Prisahám na to, čo som videl. Vyberte si, či 
mám pravdu ja, alebo niekto, kto má falošnú 
pravdu.“ 
Po zverejnení týchto slov v roku 1993 som 
sa dočkal slovných útokov dokonca v tlači, 

že svoje teórie o možnej Štefánikovej vražde 
staviam na výpovedi pastierika kráv. Nielen ja 
som však pochyboval o nešťastnej náhode, 
ktorou sa vysvetľuje Štefánikova tragédia. 
Mnohí leteckí odborníci mi potvrdili, že vý-
sostné znaky zo zeme nebolo vidieť, ako tvr-
dila antipropaganda s tvrdením, že si vojaci 
poplietli výsostné znaky Talianska s maďar-
skými a preto sa v Bratislave 4. mája 1919 
na Štefánikove lietadlo strieľalo. To, či ide o 
nepriateľské lietadlo, sa zisťovalo podľa jeho 
tvaru vo vzduchu a Maďari nemali dvojmoto-
rové a dvojtrupové lietadlo, akým bol stroj 
caproni, ktorým priletel Štefánik. vojaci v 
tom čase vedeli, že je to caproni a teda, že je 
to talianske a nie maďarské lietadlo. Dostali 
však príkaz strieľať. 
Dočkal som sa však zadosťučinenia. Matica slo-
venská totiž v roku 2005 vydala významnú knihu 
podporujúcu moje tvrdenia. Napísal ju Emil Karol 
Kautský a volá sa Kauza Štefánik - Legendy, fak-
ty a otázniky okolo vzniku Česko - Slovenskej re-
publiky. Autor je austrálsky Slovák a moje 

DovTeDAJŠie ziSTeNiA PuBliKovANé
na Slovensku nepoznal. A dospel k rovnakým zá-
verom. Pritom mal to šťastie nahliadnuť aj do Ma-
sarykových archívov. Bol tam vlastnou rukou Ma-
saryka napísaný dôležitý záznam, o ktorom sa vo 
verejnosti nevedelo. Našiel ho v Masarykovom ar-
chíve v Prahe - Karlíne, v kartóne MA 14-Osoby, 
fascikel Štefánik, kde sa píše: „Štefánik měl plán, 
že by po svém návratě z Francie domů se stal vi-
cepresidentem Slovenska.“
Táto informácia od Kautského dopĺňa infor-
máciu generálovho synovca Pavla Štefánika, 
podľa ktorého, ak by sa M. r. Štefámik posta-
vil na zadné, tak by za ním stálo 800 000 le-
gionárov v rusku! A to bola významná sila, ak 
si uvedomíme Kautského informácie z obdo-
bia vzniku čSr, keď bol aktuálny spor medzi 
francúzskou a talianskou vojenskou misiou 
nad ochranou novej československej repub-
liky. Taliansko aj Francúzsko chceli zo vzni-
ku čSr ťažiť, ako to Kautský dokázal podľa 
dobových dokumentov a sporili sa o vojen-
ský vplyv. No a Kautský podrobne zdokumen-
toval aj spor medzi Štefánikom a Benešom 
tesne pred generálovým návratom na Slo-
vensko. Štefánik chcel dodržať svoje slovo 
a trval na vojenskej ochrane Talianska, hoci 
bol francúzskym generálom a Francúzi si od 
čSr veľa sľubovali vďaka tomu, že vznikla s 
ich pomocou. A tento spor vtedajších európ-
skych veľmocí, v ktorom Beneš s Masarykom 
podporovali zväčšovanie francúzskeho vply-
vu, chcel Štefánik riešiť po svojom. Ako sám 
Masaryk priznal, chcel sa vyhlásiť za vicepre-

zidenta. Štefánik koketoval aj s monarchiou. 
Preto vznikla úvaha, či sa nechcel vyhlásiť za 
prvého slovenského kráľa, keď sa zasnúbil s 
markízou Benzoni, ktorá pochádzala z rodu 
savojských - talianskych kráľov. Preto dôvody 
na odstránenie Štefánika mohli mať aj moc-
nosti a ich vplyvné tajné služby.
Ďalšou nespornou výhodou Kautského knihy je, 
že vyvracia blud, ktorý o Štefánikovej smrti vypus-
til do sveta Jozef Husár vo svojom diele. Kautský 
vysvetlil tzv. čiernu skrinku, ktorá sa našla v podo-
be zápisníčka. Doňho účastníci Štefánikovho letu 
zapisovali svoje vety. Pomocou zápisníka sa doro-
zumievali, lebo vo vzduchu sa 

NeMohli rozPrÁvAť v STAroM
nekabínovom lietadle, kde bola teplota pod bo-
dom mrazu a fičal vietor. Tieto zápisky vznikli v 
inom čase, než si myslel Husár. Kautský to tech-
nicky v knihe zdôvodnil zostavením presnej mapy, 
kde všade nad Bratislavou lietadlo videli svedkovia 
z vojenskej vyšetrovacej komisie a v akom čase. V 
zápisníku je veta: „Mali sme pristáť vo viedni“. 
A spomína sa tam poškodené výškove a smerové 
kormidlo. Z toho Husár usúdil, že Štefánik letel s 
poškodeným lietadlom už od Viedne a preto ha-
varoval v Bratislave. Pravdu dokázal Kautský, kto-
rý zmapoval všetky vyjadrenia známych svedkov z 
vojenskej vyšetrovacej komisie zriadenej Masary-
kom pod vedením generála Čečeka a dokázal po-
mocou mapy, že Štefánikovo lietadlo nepriletelo 
nad Bratislavu poškodené. Inak by nemohlo lie-
tať hore - dolu nad Bratislavou a snažiť sa vyhnúť 
paľbe vojakov a nájsť miesto na pristátie. Pritom 
Čečekova komisia vyšetrovala udalosti priamo po 
ich vzniku 4. mája v roku 1919, teda vypočúva-
li a to veľmi prísne vtedajších svedkov. Takže vo-
jenské záznamy musia byť presné. Keby prilietalo 
lietadlo poškodené, nelietalo by ponad Bratisla-
vou taký dlhý čas, ale šlo by priamo na pristátie 
bez manévrovania vo vzduchu, lebo by manévro-
vať vôbec nemohlo.
Ďalej Kautskému potvrdili technici poznajúci 
lietadlá značky caproni, že rádiový drôt, kto-
rý mal kormidlo poškodiť a zablokovať, mu-
sel byť prestrelený, nemohol sa odtrhnúť sám 
nad viedňou a poškodiť lietadlo. Keby sa to 
stalo, muselo by lietadlo okamžite pristáť vo 
viedni a do Bratislavy by ani nedoletelo, čo 
takisto Kautskému potvrdili leteckí odborní-
ci na typ caproni. Teda veta, že mali pristáť 
vo viedni sa viazala na streľbu z rôznych kú-
tov Bratislavy znemožňujúcu pristátie lietadla 
a nie na poškodené kormidlo, ktoré bolo po-
škodené následne až nad Bratislavou, lebo 
inak by caproni nemohlo toľko manévrovať 
vo vzduchu, ako priznávali samotní svedkovia 
Masarykovej vyšetrovacej komisii.
No a nakoniec samotná komisia potvrdila známe 
vyjadrenia Michala Lechtu z Ivánky pri Dunaji, že 
na Štefánikove lietadlo sa nad Bratislavou strieľa-
lo zámerne. Masaryk výsledky tejto komisie po-
znal. Vedel, že je to 

PrAvDA overeNÁ PriAMo NíM
menovanou komisiou. A pravda je aj tá, že Vavro 
Šrobár ako minister pre správu Slovenska vedel, 
že 4. mája priletí Štefánik a aj napriek tomu od-
cestoval z Bratislavy a šiel do Skalice sadiť lipu, 
čo bol riadny nezmysel. Zjavne sa vyhýbal tomu, 
aby bol v Bratislave v deň, keď mal Štefánik zom-
rieť. Možno náš prvý slovenský kráľ. V každom 
prípade obeť. Pravdu o páde generála Štefá-
nika nemôžu priniesť záhrobné vyjadrenia od 
ľudí, ktorí neboli vo vtedajšej vojenskej vyšet-
rovacej komisii. Janin uviedol len svoj osob-
ný názor, pričom ho mohol uviesť z viace-
rých dôvodov. Mohol tejto predstave vďaka 
vlastnému pokročilému veku uveriť, ale mo-
hol mať i vlastný zámer, aby história ani v bu-
dúcnosti nepotvrdila škaredú teóriu vraždy. 
viac svetla do tejto záhady môže priniesť len 
exhumácia Štefánikových pozostatkov. A o tú 
by malo ísť rovnako všetkým historikom, ako 
aj všetkým Slovákom. Kultúrne národy sveta 
vďaka exhumáciám svojich velikánov dopĺňa-
jú biele miesta v ich dejinách. exhumácie ro-
bili Francúzi v prípade Napoleóna, ale aj česi 
vo viacerých prípadoch ich predkov. Je na 
čase, aby sme s nimi začali aj my.

STANiSlAv hÁBer

záhady okolo smrti generála Milana rastislava Štefánika trvajú aj v súčasnosti, 88 rokov po havárii lietadla

Pravdu môže objasniť exhumácia



	 INZERCIA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Máj	2008 11

Čítajte noviny 

SLOVENSKÝ ROZHĽAD
aj na internetovej stránke: 

www.slovenskyrozhlad.sk

Ďalšie číslo novín dostanete 
v stánkoch MEDIAPRESS v Bratislave,  

KAPA-PRESS KOŠICE a KAPA-DAB PREŠOV.

Únia slovenských 
novinárov v bratislave

má sídlo na novej adrese:
dobšinského 16, 
811 05 bratislava

tel.: 0903 927 689,  
0903 752 652, 0903 618 296

informácie o činnosti a aktivitách 
ÚSn čítajte aj na internete: www.uniasn.sk

  Stavebná činnosť
         Ekologické stavby
Letná 45, 040 01 Košice, tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73

mivaplus@iol.sk

Špeciálna ponuka 
pre našich čitateľov

maďarizácia 
O útlaku Slovákov v Uhorsku. Je doslova šokujú-
ce, ako málo vedia dnes ľudia o tom, čo všetko si 
museli vytrpieť naši predkovia. Autentické rozprá-
vanie pamätníka z roku 1910.  

80 str., 79 Sk, u nás len 59,-  

čo nám maďari ukradli 
Vzťahy Slovákov a Maďarov v histórii. Ako Slováci 
budovali Uhorsko, čo všetko urobili pre jeho roz-
voj a kultúru. Tendencie našich južných susedov 
všetko si privlastňovať.  

96 str., 99 Sk, u nás len 59,-  
 

utrpenie Slovákov 
Ako to vyzeralo na Slovensku za Rakúsko-Uhorska 
do roku 1914? Ako ľudia žili? Ako fungovalo škols-
tvo? Ako nás Maďari utláčali? Vykorisťovanie, ná-
silné pomaďarčovanie. 

220 str., 190 Sk, u nás len 99,- 
  

maďarské klamstvá  
Slováci a revízia hraníc. Bolo Maďarom ublížené 
pri Trianone? Ako sa mali Maďari v Českosloven-
sku a ako sa mali Slováci v Maďarsku? Aký je me-
dzinárodný význam Slovenska? Kto trvá na revízii 
hraníc? 

70 str., 79 Sk, u nás len 59,-  

medzi nami a maďarmi  
Ako oslobodili Maďari Maďarov na južnom Sloven-
sku. Brutálny národnostný útlak. Brutálna maďari-
zácia a bezbrehý maďarský šovinizmus. Buď budeš 
Maďarom, alebo zdochni hladom. Kto tu bol skôr? 

70 str., 109 Sk, u nás len 79,- 

Svoju objednávku pošlite na adresu: 
eKo-KoNzulT, P.o.Box 61, 850 07 Bratislava 57,  

alebo na e-mail: eko-konzult@chassco.sk

MIVA PLUS SPOL. S R.O.MivA
plus

Suchomlynská 9, 080 01 Prešov
tel.: 051-772 4509, 051-772 3900, fax: 051-772 0754

hobby@stonline.sk, www.stonline.sk/hobby

n budovanie bytových, občianských a inž. stavieb
n predaj el. ručného náradia
n požičovňa a servis elektrického ručného náradia
n bazár stavebného materiálu
n stavebniny - predaj všetkého stavebného materiálu
n nákladná doprava
n stavebné stroje
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Tchien-an-men - Námestie nebeského pokoja v Pekingu, najväčie na svete, 
v minulosti  slávne i neslávne preslávené...

Žilinské šípy vedľa
Tešili sme sa, aká bude futbalová 
liga dramatická, no Žilina sľubný 
súboj s Petržalkou vzdala sedem 
kôl pre koncom (!), keď mala iba 
tri body stratu za majstrovským 
titulom. Nech si hovoria funkcio-
nári čokoľvek, a vysvetľujú ne-
vysvetliteľné, urobili jednu z hru-
bých chýb. okamžite totiž uvoľnili 
z kádra štyri na Slovensku sláv-
ne mená, ktoré len nedávno víta-
li slavobránou: apača Porázika, 
všeumelca Deváteho, streleckú 
raketu Brešku a nádejného Anči-
ca. Koľko papiera sa len popísalo 
na ich slávu a zrazu sú v odpado-
vom koši. To by neurobil ani Man-
chester united s chelseou či real 
Madrid s Barcelonou dohromady. 
My u nás si to však môžeme do-
voliť, zahodiť za hlavu titul maj-
stra bez boja, lebo nijaký impulz 
ani body to neprinesie. Bol to zlý, 
školácky zásah do života klubu.

o dve miesta na oh
Program OH sa nedarí redukovať. 
MOV vypísal konkurz na ďalšie dve 
miesta pre rok 2016. Majú nahradiť 
bejzbal a softbal, ktoré vyradili. Už 
však vybrali sedem uchádzajúcich 
sa športov a bejzbal i softbal sa môžu 
opäť uchádzať. Okrem nich aj golf, 
ragby, squash, karate a korčuľovanie 
na kolieskových korčuliach. Kongres 
MOV bude o tejto otázke rokovať v 
októbri 2009 na zasadnutí v Kodani. 
Najväčšie šance sa opäť dávajú bejz-
balu a softbalu, ktoré majú už tradí-
ciu. Ďalej golfu a ragby, ktoré už boli 
tiež na olympijskej pôde. Golf v ro-
koch 1900 a 1904, ragby do roku 
1924. Kto bude chcieť byť olympij-
ským víťazom roku 2016, alebo sa 
aspoň v tom roku zúčastniť na LOH, 
može sa začať pripravovať najmä v 
týchto športoch. U nás na Slovensku 
nie sú však zatiaľ veľmi rozšírené. 

nedôvera k Slovensku 
Ani naše stávkové kancelárie prí-
liš nedôverujú slovenským hoke-
jistom na majstrovstvách sveta. 
Naše mužstvo má nižšie kurzy ako 
Kanada, rusko, Švédsko, česko, 
uSA i Fínsko. Ale aj tak, keby sa 
Slovensko stalo majstrom sveta, 
mohol by tipujúci za tisícku zís-
kať asi 10 až 17 000 korún. Kto 
by však vsadil napr. na Kanadu, 
mohol by získať až trojnásobok 
vloženej sumy. Dobrý kurz majú 
aj rusi, kde sa dá vyhrať za tisíc 
korún od 4500 do 4700 Sk. Švé-
di by mohli zarobiť svojim verným 
päť až šesťnásobný návrat vsade-
ných peňazí. Tipujúci to majú zrej-
me všetko dobre preštudované a 
vedia, že stávka na titul česka by 
tisícka mohla priniesť až 8000 
korún, na Fínsko až 13 000 ko-
rún a Amerika by priniesla osem 
až jedenásťnásobok vkladu. A te-
raz už iba uhádnuť. 

Žena prvá v Indy Car
Indy Car sú veľké motoristické pre-
teky v USA. Po prvý raz však v nich 
stála na najvyššom stupienku žena, 
Američanka Danica Patricková, keď 
vyhrala preteky Indy Japan. Prven-
stvo získala o šesť sekúnd pred H. 
Castronevesom a uvidíme, ako skon-
čí celkovo. Patricková nie je za volan-
tom neznáma. Vlani v Detroide obsa-
dila druhé miesto a celkovo jej patrila 
siedma priečka medzi najodvážnej-
šími mužmi. Musí to byť čert-baba. 
Už pred tromi rokmi získala cenu pre 
najlepšieho nováčika, keď v Indiano-
polise bola prvou ženou, ktorá sa do-
stala do čela v histórii Indy Car. Vtedy 
si však prvenstvo neudržala a skon-
čila štvrtá. Rodáčka z Visconsinu sa 
objavila aj v inakšej pozícii než v mo-
toristickej. Časopis Sport Illustrated 
ju zaradil do čísla najkrajších žien v 
najkrajších plavkách tohto roka.

Stranu pripravil iGor MrÁz

O Z v e n y

Mestská časť bez predmestí má 8,5 
milióna obyvateľov a táto časť bola 
osídlená už v praveku. Mesto vznik-
lo pred 5000 rokmi a jeho základy 
budovali a architektonickú koncep-
ciu mu dali Mongoli za ich dynastie v 
rokoch 1271 - 1368. Odvtedy z jed-
nou výnimkou bol Peking pod rôzny-
mi menami hlavným mestom ríše. Od 
roku 1403 sa volá Peking. Je to dru-
hé najväčšie priemyselné centrum 
ČĽR. Slávnu má najmä elektroniku, 
hutníctvo, strojárstvo, automobilový, 
petrochemický, farmaceutický, textil-
ný a stavebný priemysel. Od čiar vlá-
dy Mongolov v 13. storočí má mes-

to štvorcový pôdorys a šachovnicové 
usporiadanie ulíc. Bolo obohnané 
múrmi. Najznámejší je Cisársky palá-
cový komplex - tzv. Zakázané mesto, 
vybudované v rokoch 1046 - 1420. 
Je to najväčší palácový komplex na 
svete. Pri ňom je najväčšie mestské 
námestie sveta - Námestie nebeské-
ho pokoja a pri ňom obrovské múze-
um. Celkom isto budú mať účastníci 
OH nezabudnuteľné zážitky, vrátane 
našich.
Zatiaľ je 40 športovcov so sloven-
ským pasom, ktorí si účasť v Číne 
vybojovali. Nejakí možno ešte pri-
budnú, ale nie je to veľa, slovenská 

špička sa stále zužuje a šéf štábu pre 
OH Vladimír Miller sa už teraz obáva, 
koho vyšleme na OH 2012 do Lon-
dýna. Strediská vrcholového športu 
znížili svoje stavy, útvary talentovanej 
mládeže pozanikali a tak je výchova 
nádeji stále problematická, základňa 
sa zužuje. Budeme preto radi, ak 
by naši reprezentanti získali as-
poň toľko medailí ako naposle-
dy v Aténach. Samozrejme, čaka-
jú sa úspechy najmä od starých 
známych z vody a zo strelnice. 
Najmä pre vodných slalomárov 
na čele s Martikánom sú naplá-
nované rovno dve zlaté. cestu 
do číny majú zatiaľ istú športoví 
strelci (7), rýchlostní kanoisti (7), 
vodní slalomári (7), atléti (9), cyk-
listi (3), vzpierači (2), plavci (2), 
džudisti, jachtári, zápasníci (1). 
Naša výprava bude do číny od-
lietať po skupinách, ako prví vod-
ní slalomári už 24. júla a hneď po 
nich aj rýchlostní kanoisti. Boli by 
sme radi, keby nás výsledky z ďa-
lekého štátu čo najpríjemnejšie 
prekvapili.

uŽ zA Necelé Tri MeSiAce SA zAčNÚ v číNe oh 2008

Zoznámte sa s Pekingom  

ide o územie, ktoré patrí k oblastiam prvotného formovania sú-
časného človeka. Pekinský človek žil blízko dnešného mesta už 
pred 450 000 rokmi. čína obohatila svet množstvom vynálezov, 
vynikajúcich umelcov, filozofov, umeleckými dielami, liečebnými 
metódami... hlavným olympijským mestom, kde sa začnú už za 
necelé tri mesiace letné olympijské hry, je Peking, po čínsky Be-
ijing, s významom ako Severné hlavné mesto. Budú v ňom všet-
ky olympijské súťaže s výnimkou jachtingu, jazdectva a čiastočne 
futbalu. Peking s predmestiami na severovýchode číny má 15,2 
milióna obyvateľov a je jedným zo štyroch veľkých miest, ktoré 
majú osobitný štatút a sú priamo podriadené vláde. od mora je 
vzdialený 160 km. 

oj, keby tie staré brezy okolo štadióna, vysade-
né už pred 110 rokmi vedeli rozprávať... Dvesto 
ich vtedy vysadili páni Štefan Naháč a mladý 
profesor telocviku Ferenc Pethe so svojimi štu-
dentmi. Mesto podarovalo plochu a oni ju chce-
li skrášliť. Keby tie stromy vedeli rozprávať... Do-
zvedeli by sme sa všetko o sláve prešovského 
futbalu, ale aj o smútkoch, starostiach, bohat-
stve i chudobe, o radosti i bôle. Bolo by toho 
na knihu, no veľa zo 110-ročnej histórie sa už 
ani nedozvieme, čas mnoho zavial a veľa vygu-
movala smrť aktérov. lebo Tatran Prešov, to je 
v našich pomeroch futbalová veličina. 34 roční-
kov v čs. lige, 938 zápasov, 1208 nastrieľaných 
gólov. iba majstrovských. Siedme miesto medzi 
čs. velikánmi, spomedzi 66 klubov. iba Sparta, 
Slavia, Dukla Praha, ostrava a Bohemians boli 
z česka lepší. zo Slovenska len Slovan, Trnava 
a inter. Aj za Slovenského štátu 1939-44 boli 
Prešovčania sedemkrát v majstrovskej súťaži 
medzi najlepšími, ďalších 120 zápasov a 276 
gólov. Teraz, po menšom zakolísaní opäť zele-
no-bieli postupujú s náskokom medzi najlep-
ších. Konečne, lebo tam patria, sú to nástupco-
via futbalových gigantov. reprezentanti klubu a 
mesta, kde sa hral na našom území prvý futba-
lový zápas. Áno, pred 110 rokmi. 
Ako to vtedy vlastne bolo? Historické údaje sú pre-
riedené, ale predsa. Celkom isté je však, že novi-
ny Pressburger Zeitung vtedy napísali, že „Prešpu-
ráci videli prvý futbal 25. mája 1898 na telocvičných 
slávnostiach v Prešove.“ Hajrá, hajrá sa vtedy kriča-
lo. Bolo tu totiž Horné Uhorsko a hral sa prvý ukáž-
kový zápas medzi budapeštianskými mužstvami BTC 

a Obudai TE, pri Toryse. A to bol už deň, keď vznikol 
aj futbalový odbor, zaregistrovaný v novembri 1898. 
Vznikol v telocvičnej a šermiarskej jednote Eperjesi 
Torna és Vivó Egyûtelés - ETVE. Jeho zakladateľom 
bol učiteľ Ferenc Pethe. Ten, ktorý pozval na ukáž-
kový zápas aj prvé mužstvá z Budapešti. Boli to sláv-
ne Turíce v ten pekný slnečný deň. 
A začalo sa hrať. Nie hneď, po niekoľkých týž-
dňoch, pretože chlapci ešte nevedeli kopať do 
toho koženého čuda a museli sa učiť aj pravidlá. 
Pre dobré styky s Budapešťou pozvali jedného z ta-
mojších hráčov Karola Iszera, aby ich prišiel podu-
čiť ako kopať, chytať, brániť i útočiť. Zaznamenaj-
me teda, že to bol prvý prešovský tréner. Mužstvo 
už chodilo do okolitých mestečiek i dedín hrať, uči-
lo nasledovníkov a víťazilo, riadneho klubu totiž ešte 
nebolo. Doma sa neodvážilo vystúpiť, aby si pri po-
rovnávaní s pešťskými mužstvami neurobilo výkon-
nostnú hanbu. Vedenie sa preto rozhodlo, že prvý 
oficiálny zápas zohrajú hráči vonku, a to 22. mája 
1899 v Bratislave. Najprv zháňali peniaze na vlak, 
potom na prenocovanie v Žiline. Po dvoch dňoch 
boli pri Dunaji, kde ich v Petržalke čakala jedenástka 
PTE (Pozsonyi Torna egyelet), vtedy jediný futbalo-
vý klub v Hornom Uhorsku, založený už roku 1880, 
ale futbal mal až po zhliadnutí ukážkového zápasu v 
Prešove a založení odboru 7. júna 1898, teda ako 
druhý po Prešove! Východniari prehrali po štrapá-
ciach z cesty s PTE na ihrisku terajšej Artmedie 1:2, 
ale neurobili si hanbu. Zachovalo sa, že v bránke 
bol Römer, v obrane Mattiasovsky s Dahlströmom 
a na krídlach Pethe a Lajossy. To sú teda prví prie-
kopníci. 
Pred prešovským futbalom sa vtedy ponížili aj Ko-

šičania. Požiadali susedov, aby im to prišli ukázať. 
Stalo sa a zápas sa roku 1903 uskutočnil v mest-
skom parku pri železničnej stanici za veľkého záuj-
mu. Hostia zvíťazili nad KAC Košice jasne 8:0. Zá-
ver bol tiež jednoznačný: založiť futbalový klub KAC. 
V tých rokoch už budovali na prešovskom štadióne 
kabíny i klubovňu a vyrastala aj tribúna pre 400 di-
vákov. Roku 1905 hrali domáci prvé medzinárod-
né zápasy, doma i vonku s TVE Budapešť. Žiaľ vý-
sledky sa nezachovali. V ročníku 1907-1908 hral 
už ETVE Prešov v majstrovstvách uhorského vidie-
ka (boli 4 skupiny). Vyhral s prevahou a už pred kon-
com mal taký náskok, že na posledný zápas proti 
KAC do Košíc necestoval, trochu aj z velikášstva. 
Kontumačná prehra mu neublížila. Dlho sa však ne-
dalo posmievať. KAC potom vyhral v tejto súťaži päť-
krát za sebou. Roku 1910 hral ETVE iba v krajskej 
súťaži. Hrával v modro-červených dresoch, teda 
ešte nie v zeleno-bielych s týmto kádrom, ktorý si 
treba zapamätať, lebo patril k priekopníckym: Bavo-
ľár - Dahlström, Kontra - Vajda, Kriebehl, Parkányi 
- Javor, Cipárik, Glatter, Kissócy, Rákosi. (Ungár - 
Tydor, Gamauf, Lefkovič, Borodáč, Husár, Horný). 
V Prešove bol v tých rokoch rozkvet futbalu. V šľa-
pajách ETVE pokračoval Törekvés - Snaha. Spo-
mínaný Št. Naháč založil roku 1903 nakrátko klub 
Rambleri, roku 1913 začak fungovať obchodnícky 
EKASE, roku 1920 SC Prešov, roku 1922 SK Mak-
kabi a roku 1931 vznikla SK Slávia, ktorá fungovala v 
prvom Slovenskom štáte a hrala v lige. I. svetová voj-
na na niekoľko rokov umlčala šport, no po nej, ako 
vidieť, sa všetko rozbehlo opäť naplno. Zeleno-biely 
Tatran Prešov mal odvtedy v čs. futbale vážne slovo. 
To je však už novšia história...

chuLiGáni
Vieme, že Slovenský pohár vo fut-
bale vyhrala v Žiline Artmedia Petr-
žalka nad Spartakom Trnava 1:0. 
Známe sú však aj hanebné výtrž-
nosti, ktoré sa konali počas zápasu 
i po konečnom hvizde. Bola v nich 
zapletená väčšina z asi 3000 „fanú-
šikov“ Trnavy. Pokrikovali neslušné 
skandovačky, pričinili sa o preruše-
nie zápasu hádzaním delobuchov i 
vystrájaním po prehre. Zranili poli-
cajta i 12 usporiadateľov, trafili svet-
licou hráča Buráka, zdemolovali 
vyše 260 sedačiek, reklamy, zniči-
li sociálne zariadenia. Škoda milión 
korún a hanba európskeho dosahu. 
Kapitán Spartaka Doležaj nazval 
účastníkov správne grázlami, opil-
cami a psychopatmi. Pripojili sa aj 
tréneri a ďalší hráči. Konečne, lebo 
doteraz ich len vychvaľovali, ozna-
čovali za najlepších, hráči sa im po 
zápase chodili klaňať, dokonca aj 
teraz, Trnavčania i Bratislavčania, 
lebo oni robia „dobrú atmosféru“. 
Nie je to pravda, sú to nespratníci 
najväčšieho zrna a rázne zakročiť 
bolo treba proti ním už dávno. Ve-
rejnosť žiada prísnejšie tresty, lebo 
doteraz sa nič nedialo a zadržaní 
(teraz dvanásti z Trnavy) si zo všet-
kého robia žarty, vyťahujú sa tým. 
Pretože nikto nebol ešte za mreža-
mi, nikto neplatil škody a všetci sa 
vysmievajú húfom policajtov a uspo-
riadateľov. Tomu treba urobiť rázny 
koniec, ináč pokoj nebude. Vanda-
lizmus bude prekvitať naďalej. To to-
tiž nie sú fanúšikovia (nielen trnav-
skí), ale vandali futbalu.

Tatran Prešov oslavuje 110. výročie zrodu i postup do najvyššej súťaže

Zeleno-bieli priekopníci futbalu

hala stále v nedohľadne
Kocúrkovo s výstavbou tzv. „národných“ športových hál pre hokej, futbal a cyk-
listiku v Bratislave pokračuje. Je z toho už veselohra. Po rokoch nie je stále nič 
jasné. Hokejové sídlo pre MS 2011 je azda najžeravejšie. Už hrozí svetová han-
ba, lebo čas beží. Iné predstavy má hokejový zväz, iné mesto Bratislava, odliš-
né vyšší územný celok, ba aj zainteresované ministerstvá a celkom iné obyvate-
lia mesta. Nie je ešte definitívne miesto, nie sú investori, peniaze, plány, ba nie 
je ešte celkom nič, iba nezhody Svätoplukových bratov. Dokonca už kolujú chý-
ry, že Bratislava je neschopná a treba popremýšľať nad variantou B a postaviť 
halu v Poprade! „Štát chce halu postaviť, no ak sa poslanci mesta a samosprá-
vy nedohodnú a nebude pozemok, nebudú ani majstrovstvá sveta,“ povedal mi-
nister školstva SR Ján Mikolaj. A to by bola katastrofa. Podobne zlá je situácia s 
výstavbou futbalového štadióna a ako cez kopirák aj cyklistického. Slovan chát-
ra naďalej a v Lamači by najradšej postavili cirkusové šapitó, než 250 m dlhý a 
primerane vysoký cyklistický ovál. Takí sme my majstri. V jednej ankete redaktor 
E. Korda povedal, že možno by stálo za to pouvažovať, či by nemohla stáť hoke-
jová hala na Bahamách. To trefne vystihuje situáciu.

vyhrali boj o záchranu
Po dvoch nevydarených prípravných zápasoch v Skalici, odchádzali naši hoke-
jisti na 72. MS v hokeji do Kanady bez fanfár a s nedôverou fanúšikov. Za oce-
ánom si to veľmi nevylepšili. Začali síce proti Nórsku slušne (5:1), ale potom 
si všetko pokazili v zápase s Nemeckom (2:4). Videli sme to na obrazovkách a 
komentátori všetko potvrdili. Nemci slovenských hráčov ako jednotlivcov i ako 
kolektív vo všetkom prevýšili a vyhrali zaslúženým pre nás milosrdným výsled-
kom. Už v prvej tretine naši prehrávali 0:2, prijali tvrdú hru súpera, neukázali nič 
z techniky a veľmi slabo zakončovali. Boli pomalší v korčuľovaní, nepresní v pri-
hrávkach a ani v bojovnosti sa súperom nevyrovnali. Dostali tri góly zo štyroch v 
oslabení, stále boli vylučovaní a nebyť brankára Lašáka, boli by odišli s debak-
lom. Bol to najhorší výkon proti Nemcom na MS po ktorom sa ocitli na hrane 
bojov o záchranu medzi elitou. S Fínskom sme prehrali 2:3 po veľmi dobrom 
výkone, ale Nemci prehrali s Nórskom, a Slovensko hralo iba o záchranu so 
Slovinskom. V prvom zápase zvíťazilo po dobrom výkone 5:1, a v druhom až po 
samostatných nájazdoch 4:3. Slovensko skončilo na nelichotivom 13. mieste. 
A to sú naši hráči sú takmer všetci legionári, profesionáli, aj keď nehrajú v NHL. 
Zatiaľ však potvrdzujú, že sú skutočne slabí, ba tvoria najslabší kolektív, aký 
sme kedy na MS mali. Bolo až neuveriteľné, ako hrali proti Nemcom. Višňovský 
to ohodnotil vetou, že hrali ako baletky a tie na MS, uznajte, vôbec nepatria.

isté je, že slovenský reprezentant Martin Škr-
teľ (23-ročný rodák z Prievidze) urobil do futba-
lovej európy dieru. Nikto z našich hráčov sa vo 
veľkom klube neuchytil po príchode tak pevne, 
ako on. Ani Dubovský, či Greško, Mintál či vittek, 
Karhan, alebo čech. Azda iba ľ. Moravčík by sa 
mu mohol rovnať. Martin nastúpil za slávny Fc 
liverpool hneď po príchode z Petrohradu v se-
demnástich zápasoch za sebou, stal sa oporou 
obrany a tréner ho ako jediného vôbec nestrie-
dal, okrem výnimky po zranení. Skutočne ojedi-
nelé. Chvály na neho sa sypú zo všetkých strán. Od 
trénera Beniteza, cez spoluhráčov, redaktorov mé-
dií, nášho J. Kociana i bývalých reprezentantov. Oso-
bitné cenné sú chvály od nášho najlepšieho stopéra 
J. Popluhára, A. Ondruša, L. Jurkemika, Ľ. Luhové-
ho...
V čom je Martin silný? Má Angličanmi obdivovanú, 
Popluhárovi podobnú robustnú postavu, takmer rov-
naký pohyb, hlavičkovanie, ak treba aj rýchlosť, ra-
zantné odkopy, nesmiernu bojovnosť, perfektné 
vkĺzačky, sústredenie i zodpovednosť. Samozrejme, 

na poste stredného obrancu vie hrať na európskej 
úrovni. Má šťastie na bezvýhradnú podporu trénera 
Beniteza, ktorú si získal hrou a aj u svojich spoluhrá-
čov. Dokázal už vo veľkých zápasoch elimovať napr. 
Drogbu i Anelku z Chelsey, Owena z Newcastlu, 
Adebayora a van Persieho z Arsenalu, Ibrahimoviča 
z Interu Milánu atď. Dokázal si zabezpečiť isté mies-
to v mužstve pred takými obrancami ako sú Carrag-
her, Hyppyä, Riise, Mascherano, Arbeola. S výnim-
kou štandardných situácií chodí málo dopredu. Jeho 
pasy ešte nie sú ballakovské ani gerrardovské. Málo 
hrá s loptou, iba hneď odkopáva. Viac plní úlohy a 
hoci dobre, z pasie si veľmi nezahrá. Málo komuni-
kuje s okolím, čo azda príde. V pokutovom území sú-
pera veľmi „nehrá“ iba čaká či príde lopta k nemu. 
Po odohratí rohu sa vracia pomaly na svoje mies-
to. Šprintuje v plnej rýchlosti iba vtedy, keď je to nut-
né. Nenabehá toľko kilometrov ako jeho spoluhráči. 
Je síce pilierom, ale zatiaľ nie vedúcou osobnosťou 
mužstva. A to všetko, ba ešte viac, sa od hráča sveto-
vej triedy vyžaduje. Budeme to od neho čakať, má na 
to všetky predpoklady.

Škrteľ pod drobnohľadom


