
„Ja neskrývam, že môj pôvod je učiteľský,“ týmito slovami sa 
obraňoval Mikuláš Dzurinda na usvedčujúce dôkazy, že využíval 
školskú pôdu na šírenie vlastnej politickej propagandy. Dokon-
ca vyzval predsedu vlády, aby šli spolu na diskusiu na gymnázi-
um. Predseda SDKÚ by rád robil politickú diskusiu na stredných 
školách, ale takéto správanie musí každého súdneho človeka 
prekvapiť. Hádam Dzurindovi už nestačia médiá? Nestačí mu 
parlamentná pôda? Potrebuje ďalšie pole pôsobenia? A to všet-
ko potom, ako sa poslankyniam za ĽS-HZDS podarilo presadiť zákon 
zakazujúci požívanie alkoholických nápojov pre mládež do 18 rokov. 
Tak sa zdá, že by mal byť prijatý ďalší zákon zakazujúci Dzurindovi 
zneužívať školskú pôdu na šírenie vlastných ideológií, ktoré, ako vie-
me, viedli v praxi za osem rokov k nebývalému prepadu v prípade ži-
vota občanov. Ak sa teraz Dzurinda čuduje, za čo ho to vlastne Ro-
bert Fico kritizoval, tak onedlho by sme možno mohli byť svedkami, že 
bude chodiť úderka SDKÚ hádam na besedy aj na základné, či mater-
ské školy. Táto nová úchylka by sa možno mohla nazvať politickou pe-
dofíliou. Opozícii už zjavne nestačí, ak sa im darí zrejme vďaka vďač-
ným sponzorom z minulých ôsmich rokov presadzovať v mediálnom 
prostredí. Objavili novú pôdu na šírenie svojich myšlienok – školy. 
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Po pätnástich rokoch demokracie si 
môžu cynici povedať, že tak ako jes-
tvoval gulášový komunizmus, tak sa u 
nás vytvorila akási podoba gulášovej 
demokracie. Jej vonkajšie podoby sú 
dané tým, že národ má dostatok mož-
ností pracovať tak, aby si bral a splá-
cal úvery a lízingy a politická nomenk-
latúra má zasa dostatok funkcií doma 
či za hranicami, aby zastupovala verej-
nosť či národ podľa svojho najlepšie-
ho vedomia a svedomia. 
Jasne to vidno aj podľa deliacej čiary me-
dzi názormi médií a preferenciami voličov, 
ktoré sa nimi neriadia. Sú to dva rozdiel-
ne svety – a to vo všetkom. To dáva soci-
ológom živnú pôdu nepretržite už poma-
ly dvadsať rokov dumať o najrozličnejších 
podobách zaostalosti slovenskej verejnos-
ti a, samozrejme, politickej retardovanosti 
a nevkuse väčšiny slovenského národa.

Skutočnosť, v ktorej sa už dlhé roky priam 
potácame všetci, vedie ku kladeniu faloš-
ných otázok o tom, kto má vlastne pravdu. 
Všetci majú pravdu – samozrejme, každý 
tú svoju. Verejnosť dnešnou masovou 
podporou a podporou jednotlivých po-
litikov vládnej koalície vyjadruje vedo-
me i podvedome snahu mať na čele 
štátu konečne silu, ktorá jasne definu-
je národné ciele, dlhodobú koncepciu 
udržateľného rozvoja. To neznamená, 
že vláda ju musí splodiť na svojich za-
sadaniach, ale musí svojím postupom 
vytvoriť podmienky, aby taká koncep-
cia vznikla a bola zmyslom jej strate-
gického cieľa, jej existencie vo vlád-
nych kreslách. 
Napokon – a to je dnes už zrejmé – potre-

bujeme národné ciele. Či už ide o členstvo 
v aliancii, alebo v únii, alebo o to presadiť 
a udržať euro, nie je to úloha na jedno vo-
lebné obdobie. Ako voliči musíme tlačiť na 
to, aby politické strany spolupracovali tam, 
kde je to nevyhnutné pre štátny a národný 
záujem, a samozrejme takisto národnost-
ný záujem. Na to potrebujeme zodpoved-
nú a najlepšie väčšinovú vládu – aby všet-
ko nezhaslo pre jej členov i pre jej strany 
vo chvíli, keď už nebudú v kreslách. A aby 
o všetkom nerozhodovala stovka najsilnej-
ších firiem, alebo dokonca len záujmy ich 
manažmentu. Preto je neprijateľný postoj 
terajšej opozície – všetci vidíme ako ha-
nebným sporom okolo podpory prijatia Li-
sabonskej zmluvy spôsobila, že samotný 
obsah zmluvy, to, čo sme vlastne podpísa-
li takpovediac vlastnou suverenitou, osta-
lo úplne bokom. 
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Ani sme sa nenazdali a 
po preskákaní detstvom, 
mladosťou a ďalšími eta-
pami života sa už pred 
nami zreteľne črtá per-
spektíva dôchodcovské-
ho veku. Rád položartom 
– polovážne vravievam, 
že do novembra 1989 
sme boli začínajúci au-
tori, a potom sa z nás 
zo dňa na deň stali staré 
štruktúry. Pravdaže - zo 
skutočných ikon náhle 
skrachovaného režimu 
sa zo dňa na deň zväčša 
stali nové podnikateľské, 
politické a umelecké 
hviezdy obnovujúceho 
sa kapitalizmu.
Keď človek čo len trocha 
sleduje dianie na scéne 
slovenského verejného ži-
vota, nadobudne pocit, že 
sa pred dnes už takmer 
dvoma desaťročiami od-
razu zastavil čas. Áno, už 
20 rokov je hlavným prob-
lémom aktuálneho vývoja 
predchádzajúcich 40 ro-
kov odlišnej spoločensko-
ekonomickej formácie. 
Podľa elementárnej logi-
ky by 20 rokov pôsobenia 
neviditeľných rúk trhového 
systému už malo prekonať 
minimálne polovicu ťažkos-
tí, nahromadených niekdaj-
šou érou, ale politika a pro-
paganda očividne s logikou 
nijako nesúvisia.
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Na čo potrebujeme vládu a na čo opozíciu

PAVOL JANÍK

DUŠAN D. KERNÝ

Desaťročia

Členovia vlády SR počas jej rokovania: zľava Ivan Valentovič, minister zdravotníctva, Marek Maďarič, minister kultúry, Jaroslav Baška, minis-
ter obrany, Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva a Ján Počiatek minister financií nad návrhmi zákonov. Foto: Martin Petrenko

STANISLAV HÁBER

Upevňujú vzájomnú spoluprácu

politické preDnášky

Predseda vlády SR Robert Fico bol v minu-
lých dňoch na pracovnej ceste v Izraeli, kto-
rá sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia 
jeho vzniku. V Jeruzaleme absolvoval bila-
terálne rokovanie s izraelským preziden-
tom Šimonom Peresom, ktorému osobne 
zablahoželal k 60. výročiu vzniku štátu Izra-
el. V rámci spoločného rozhovoru prediskuto-
vali obaja predstavitelia bilaterálne vzťahy medzi 
Slovenskom a Izraelom, ktoré zhodne označi-
li za vynikajúce s veľkým potenciálom ďalšieho 
rozvoja v rôznych oblastiach. Predseda vlády 
SR Robert Fico zároveň zdôraznil, že i napriek 
bezproblémovým vzťahom medzi oboma kraji-
nami existuje mnoho nevyužitých rezerv najmä 
v ekonomickej a obchodnej spolupráci. Vyjadril 
presvedčenie, že slovensko – izraelská ekono-
mická spolupráca sa v budúcnosti bude rozvíjať 
čoraz intenzívnejšie a izraelskému prezidentovi 
predstavil Slovensko ako krajinu, ktorá ponúka 
ideálne podmienky pre investície izraelských fi-
riem z rôznych oblastí. Šimon Peres ocenil do-

terajší hospodársky rozvoj Slovenska a rovnako 
zablahoželal Slovensku k zvládnutiu všetkých 
potrebných kritérií, ktorými sa krajina úspeš-
ne kvalifikovala na vstup do eurozóny a za-
vedenie spoločnej európskej meny, ktorá 
začne platiť s najväčšou pravdepodobnos-
ťou už od 1. januára budúceho roka. Izrael-
ský prezident rovnako vyzdvihol angažova-
nosť slovenského premiéra R. Fica v jeho 
úsilí o to, aby sa 9. september – Deň obe-
tí holokaustu a rasového násilia – stal pa-
mätným dňom na Slovensku. Premiér SR 
pri tejto príležitosti opätovne pozval Šimo-
na Peresa na návštevu Slovenska, pričom 
mu tlmočil svoje osobné želanie, aby sa 
návšteva uskutočnila práve 9. septembra, 
t.j. v pamätný deň spomienky na obete ho-
lokaustu a rasového násilia.
Dôležitou súčasťou pracovného programu 
predsedu vlády SR bolo stretnutie s predsta-
viteľmi izraelskej spravodajskej služby Mos-
sad, ktorému dominovala téma boja proti tero-

rizmu. Vzhľadom k tomu, že boj proti terorizmu 
je aj jednou z priorít SIS, je podľa predsedu vlá-
dy SR celkom prirodzené, že výmena informá-
cií medzi spravodajskými službami oboch krajín 
bude v tejto oblasti čoraz intenzívnejšia. 
Predseda vlády SR sa zúčastnil aj na otvára-
com ceremoniáli konferencie „Facing Tomor-
row“. Vo svojom prejave reagoval na výzvy glo-
balizácie. Zdôraznil, že Slovensko ako malý 
globálny hráč sa musí proti negatívnym dôsled-
kom globalizácie brániť. Jednou z ciest je integ-
rácia v rámci Európskej únie, ale aj zavedenie 
eura k 1. januáru 2009. 
Podľa predsedu vlády SR R. Fica bolo pre 
konferenciu, ktorá sa pri príležitosti vzni-
ku štátu Izrael uskutočnila, príznačné naj-
mä to, že sa nevenuje minulosti a že samot-
ný izraelský prezident požiadal účastníkov, 
aby hovorili o budúcnosti, problematike 
globalizácie a o výzvach, ktoré stoja nielen 
pred regiónom, v ktorom sa Izrael nachá-
dza, ale pred celým svetom. (kr)

Je to takmer neuveriteľné – v ére, keď sa 
do vedomia každého dostal pojem recyk-
lácia, delený zber či delený odpad, keď 
v mnohých dedinách rastú ako huby po 
daždi rôznofarebné nádoby na delený 
zber osobitne plastov, papiera a skla je-
diné, čo by nemalo podliehať recyklácii 
je – človek. Teda, samozrejme, živý člo-
vek. Mnohí ľudia ako keby boli iba jednorázo-
ví, na jedno použitie. Vidno to názorne okolo 
najnovšej publicity okolo nástupu nového ria-
diteľa STV a jeho poradcu, ktorým je bývalý 
riaditeľ STV (vtedy Československej televízie 
na Slovensku) do roku 1990. A mimochodom 
jediný, zdôrazňujem jediný televízny riaditeľ, 

ktorý sedel v base. Kto si to nepamätá ako 
vtedy rozhodla revolučná spravodlivosť 
nežnej revolúcie: bolo to za neoprávne-
né zapožičanie 37 videorekordérov. Bolo 
by to dnes na smiech, keby to nebolo do 
plaču – odvtedy sa dokázateľne v televízii 
nahromadili stámiliónové straty bez toho, 
aby ktokoľvek niesol za to akúkoľvek zod-
povednosť! O väzení nemôže byť ani reči. 
To iba Hlinického pichli na dva či dokonca na 
tri mesiace do basy – a potom sa začalo veľ-
kolepé šafárenie, podpisovanie zmlúv na re-
klamu a zadávanie výroby za stámilióny do ex-
terného prostredia. 
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Posledná etapa recyklovania

Čím viac sa lepší kvalita fa-
rieb obrazoviek a mobilov, čím 
pestrofarebnejší je svet na jar 
2008, tým je čiernobielejší ob-
raz, ktorý poskytujú stále men-
šiemu počtu kupujúcich sloven-
ské printové médiá. Čím viac 
pixelov a teda výrazne lepšiu rozli-
šovaciu schopnosť majú digitálne 
fotoaparáty a mobily s fotografic-
kým aparátom, tým zjednoduše-
nejšie obrysy, často len kontúry 
obrazu sveta a Slovenska vidno 
na obrazovkách. Nevyhnutná pre-
výchova obyvateľstva a nových 
generácií k demokracii sa skon-
čila oslavou kapitalistického ego-
izmu nevídaných rozmerov. Obno-
va kresťanstva a cirkví ako keby sa 
scvrkla na zápas o výhradu sve-
domia, snaha o národnú obnovu, 
ktorá beží na plné obrátky v Ma-
ďarsku, Poľsku, Česku a Slovin-
sku (všade samozrejme inak) sa 
tu považuje div nie za historické 
smetie z 19. storočia. Solidarita 
generácií sa pestuje iba v uzavre-
tých spoločnostiach, ba klanoch, 
je neznáma ako spoločenský či 
národohospodársky pojem. Za-
beranie pôdy fabrikami azda nik-
dy nevídaným rozmachom nikoho 
netrápi na území, kde sa pred dvo-
mi generáciami bojovalo o každú 
škvarku, grap, medzu a jednu ge-
neráciu dozadu o každú záhradu 
či záhradku. A pritom každý vie, 
že s týmito auťiakmi sa to skončí 
ako s masovou výrobou tankov a 
obrnených transportérov pre Var-
šavskú zmluvu – hoci každý videl, 
že sa éra ich výroby na Sloven-
sku končí, stačí si prelistovať tlač 
spred dvadsiatych rokov – nikto 
nevedel kam z konopí industriali-
zácie Slovenska. Preto treba nie-
čo viac, oveľa viac ako dnes – a 
to schopnosť vidieť to, čo chceme 
dosiahnuť ako národ, teda čo je 
dôvodom našej európskej existen-
cie a pretrvania a prežitia v nej.

DUŠAN D. KERNÝ

čiernobielo
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Dokončenie z 1. strany
Ak Dzurinda nevie zaprieť v sebe učiteľa, mohol by sa deťom venovať 
nezištne. Trebárs by mohol bez nároku na odmenu spríjemňovať čas 
mimo vyučovania detí byciklovými výletmi do prírody. Mohol by deťom 
rodičov, ktorí doplatili na jeho reformy vedené Ivanom Miklošom kupo-
vať bycikle a dávať na nich pri byciklovaní pozor, aby sa im nič nestalo. 
Iná vec je, či by títo rodičia chceli, aby ich deti vychovávali práve títo vy-
chovávatelia. Lenže ako vieme, Dzurinda chodí na bycikli väčšinou po 
Slovensku v spanilých politických jazdách šíriac opäť svoju propagan-
du. A Mikloš, ak práve nebycikluje s ním, tak sa radšej venuje exotic-
kým dovolenkám s adrenalínovým pozadím, akým bola aj jeho nedáv-
na cesta na Aljašku, prípadne bycikluje v chránených územiach, kde 
je to bežnému smrteľníkovi zakázané. Dzurinda sa bránil tvrdením, 
že politika nie je zakázané remeslo a že bývalí politici sú dnes aj 
šéfmi katedier. Lenže katedry sú na vysokých školách a predse-
da SDKÚ chodí po stredných školách, teda hovorí svoje videnie 
sveta študentom, z ktorých mnohí ešte nemajú ani volebné prá-
vo. U vysokoškolákov je istota, že sú už plnoletí. Navyše vysoko-
školáci si môžu vybrať, či takúto prednášku poctia svojou návšte-
vou. Naopak, stredoškoláci sú v inom školskom režime. Musia 
viac menej nasilu počúvať prednášku politika, ktorú mu pripravia 
jeho pedagógovia a preto takéto konanie skutočne zaváňa poli-
tickou pedofíliou.
Politici z SDKÚ majú k mládeži skutočne čudný vzťah. Stačí si spome-
núť na vystúpenia trebárs poslanca Viliama Novotného pri rokovaní o zá-
kone zakazujúcom požívanie alkoholu do 18 rokov. Tento poslanec ini-
ciatívu poslankýň Kataríny Tóthovej a Ľudmily Muškovej zosmiešňoval 
tvrdeniami, koľko rodinných prípitkov je povolených vo východniarskej 
rodine. Lenže okrem toho, že Novotný pochádza z Košíc, je navyše aj le-
károm. Preto bola jeho aktivita namierená proti tomuto zákonu skutočne 
nepochopiteľná. Ako lekár by mal predsa vedieť, aké sú škodlivé účin-
ky alkoholu na človeka a navyše na dieťa, ktoré je do 18 veku života ešte 
vo vývoji. Takže počúvať politikov SDKÚ do 18 veku života môže byť pre 
mládež aj zdravotne škodlivé, veď títo politici pokojne hlásajú bludy. Ak 
by sa mládež správala podľa Novotného rád, tak by sme možno vycho-
vávali nové generácie alkoholikov. STANISLAV HÁBER

politické preDnášky

Je to pekný symbol, že si prí-
chod slobody, oslobodenie, uc-
tievame práve na Hviezdosla-
vovom námestí. Robíme tak v 
prítomnosti dvoch slovenských 
umelcov: veľkého básnika Pav-
la Orságha Hviezdoslava a v blíz-
kosti sochy, ktorej autorom je Jo-
zef Kostka. Hviezdoslav pre nás 
zanechal nádherný epos s ver-
šami plnými dôstojnosti o pokoj-
nom, mierovom živote: „Ó, vráť 
sa skoro mieru milený, / zaví-
taj s ratolesťou olivovou...“ A 
hodnotu návratu mieru, symbol 
samotnej slobody spodobil zase 
sochár Jozef Kostka ako sloven-
skú ženu. Keď stojíme v blízkos-
ti Kostkovej sochy, uvedomuje-
me si, že sme ako najvzácnejšiu 
hodnotu 

DOSTALI KRÁSU, NEHU
a lásku slovenských žien. Hneď 
na začiatku chcem vzdať úctu a 
vysloviť vďaku ruským oslobodite-
ľom, Červenej armáde aj Rumun-
skej armáde, ktoré na jar 1945 
priniesli slovenským matkám a 
ženám slobodu. Slovenskí muži 
sa konečne mohli vrátiť domov 
z hrôzostrašnej vojny. Červeno-
armejci vtedajšieho Soviet-
skeho zväzu niesli na svojich 
pleciach ako bájny Atlas naj-
väčšiu ťarchu druhej svetovej 
vojny. My máme v hlavnom 
meste pre osloboditeľov sku-
točne čestné miesto s nád-
herným názvom: Slavín. Len-
že, čo vedia o oslobodzovaní 
Slovenska naši mladí ľudia? 
Som veľmi sklamaný z dlho-
dobej jednostrannosti sloven-
ských elektronických médií, 
ktoré už desaťročia zámer-
ne nevysielajú nijaký vojnový 
film o bojoch na Východe. Fil-
my ako Syn pluku, Osud človeka 
alebo epopeja Oslobodenie ne-
nájdete v slovenských televíziách 
ani vo filmoch pre pamätníkov. 
Preto si mladí ľudia už ani neve-
dia predstaviť ako vyzeral Červe-
noarmejec. Manipulovaná jedno-
strannosť vždy viedla k tomu, aby 
sa bystrým ľuďom zámerne zu-
žoval ich obzor, aby dejiny vní-
mali pokrivene. Jednostrannosť 
médií nezmení fakt, že sa za slo-
bodu bojovalo na Východe aj na 
Západe.
„Vojna je“, ako to napísal španiel-

sky filozof Ortega y Gasset „ná-
prava vecí, ktoré sa inak nedajú 
napraviť.“ Túto myšlienku pocho-
pili aj stovky mladých Slovákov 
vychovaných v úcte k 

DEMOKRAcII A SLOBODE. 
Preto utekali z vlasti cez Maďar-
sko, Juhosláviu, Grécko, Liba-
non do Francúzska a do Veľkej 
Británie. Museli za veľkých stras-
tí podstúpiť ťažké noci, vyhnúť sa 
prenasledovaniu polície nepria-
teľských štátov, museli preplávať 
dravé rieky, precestovať svoje 
diaľky, aby mohli až vo vzdiale-
ných, ale priateľských krajinách 
spoločne s Francúzmi a Angli-
čanmi bojovať a ničiť hnedý mor 
fašizmu. 
Na prvom mieste spomeniem 
plukovníka, neskoršieho ge-
nerála RUDOLFA VIESTA, kto-
rý v juhofrancúzskom meste 
Agde (čítaj Agd) sformoval zo 
Slovákov a Čechov jednotku, 
z ktorej mnohí bojovali pro-
ti fašizmu ešte vo Francúz-
sku, a potom aj v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a 
Severného Írska. Práve gene-
rál Rudolf Viest v októbri 1944 z 
Británie priletel na územie, ktoré 
ovládali povstalci, aby viedol po-
vstaleckú armádu. Poruke mám 
aj príbeh jedinečného, špičko-
vého slovenského pilota Squad-
ron Leadera OTTA SMIKA, ktorý 
za dvanásť zostrelov nemeckých 
stíhačiek a riadených striel V l (čí-
taj fau jeden) dostal vyznamena-
nie Záslužný Kríž D.F.C. priamo 
od anglického kráľa Juraja VI., 
otca dnešnej anglickej kráľovnej 
Alžbety II. Zostrelili ho pri oslobo-
dzovaní Holandska nad mesteč-
kom Zwolle. 

SLOVENSKÝ HRDINA, 
generál Otto Smik leží dnes na 
cintoríne v Slávičom údolí v Bra-
tislave. A neďaleko od jeho hro-
bu by sme našli hrob ďalšieho le-
teckého velikána, generála JÁNA 
AMBRUŠA, veliteľa 312. česko-
slovenskej letky Royal Air Force. 
Pri pevnosti Dunkergue 11. aprí-
la 1945, teda doslova na prahu 
oslobodenia, padol odvážny mla-
dík z Bošáce ADAM ADAMOVIČ. 
Znie nám to možno nezvykle, ale 
nebojím sa to vysloviť: Áno, Slo-
váci oslobodzovali Európu. Naši 
mladí muži umierali pri oslobo-

dzovaní Belgického kráľovstva, 
Holandského kráľovstva, Spoje-
ného kráľovstva Veľkej Británie 
a Severného Írska, pri oslobo-
dzovaní Francúzska, oslobodzo-
vali sme Taliansko, Juhosláviu a 
bojovali sme v Svobodovej ar-
máde v Rusku. Chcem sa aj pri 
tejto príležitosti poďakovať všet-
kým spojencom, vrátane vojakov 
Spojených štátov amerických, 
ktorí padákmi zoskočili na Veľký 
Bok na pomoc v Slovenskom ná-
rodnom povstaní. My nikdy na 
svojich priateľov, ktorí nám 
pomáhali v najťažších, osudo-
vých chvíľach, nezabúdame! 
ceníme si túto pomoc a hlbo-
ko si ju vážime.
Slováci bojovali na východnom aj 
na západnom fronte. Ale do pa-
mäte demokratickej Európy sa 
zapísali najmä ozbrojeným Slo-
venským národným povstaním 
roku 1944, ktorým svoje 

POSTOJE PREUKÁzALI 
skutkami. Aj Povstanie aj vojna, 
ktorá v máji 1945 znamenala 
oslobodenie Slovenska, bola ná-
pravou vecí, ktoré sa inak neda-
li napraviť. 
Rád by som svoje úvahy za-
končil trošku poeticky. Keď 
som si minulý týždeň išiel uc-
tiť pamiatku veľkého Slováka, 
generála Štefánika na Brad-
lo, celou cestou od jeho rod-
ných Košarísk až po Brezovú 
sme sa viezli alejou rozkvitnu-
tých čerešní. Boli symbolom 
prichádzajúcej slobody v máji 
1945. Starý slovenský zvyk 
vraví, že ženy budú krásne a 
šťastné, ak ich muži práve na 
1. mája pobozkajú pod rozkvit-
nutou čerešňou. zachovajme 
si tento májový zvyk, zacho-
vajme si jeho čarovnú symbo-
liku slobody a lásky, ktorá pri-
chádza opakovane ako malý 
zázrak v rozkvitnutej jari. 
Želám všetkým národom Európy 
a sveta pokojný, mierový život! A 
želám šťastný život svojej milova-
nej vlasti, Slovenskej republike. 
Želám mladým ľuďom, rodinám 
veľa zdravia a lásky aj pokojnú 
starobu dôchodcom! Robím tak 
rád a úprimne práve 8. mája, keď 
sa pred vyše 60-timi rokmi slo-
boda natrvalo vrátila do sloven-
ských príbytkov. 

Manipulovaná jednostrannosť
Prejav R. Fica k výročiu oslobodenia 8. mája 2008 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

Už dávno vyprchal ošiaľ z ot-
vorenia hraníc, z nášho vstu-
pu do Schengenského prie-
storu. Už dávno sa rozplynuli 
bublinky zo šampanského, 
ktorým sa búchalo na osla-
vu tohto aktu. Spolu s týmito 
bublinkami spľasli aj naivné 
bubliny veľkých očakáva-
ní zo skvelých prínosov tej-
to premeny, ktorá bola veľ-
kou najmä v titulkoch novín. 
Ba ozvali sa už aj sklamané 
hlasy, že otvorenie hraníc 
pomohlo predovšetkým kri-
minálnikom a špekulantom, 
zatiaľ čo normálni občania 
nevyužívajú plynulý prechod 
cez hranice a z nedostatku 
času, chuti, no najmä peňa-
zí, ďalej zostávajú doma.
Je pravda, že colné kontroly 
boli otravné, nezriedka ponižu-
júce, nepríjemné. Predovšet-
kým pre ľudí, ktorí od nás den-
nodenne cestovali do práce na 

jódlujúci Západ, prípadne tak-
to putovali na začiatku týždňa 
a koncom týždňa sa zasa vra-
cali domov. Hoci sa s colníkmi 
vizuálne poznali pomaly lepšie 
ako s členmi vlastnej rodiny, 
boli ustavične kontrolovaní ako 
nebezpeční teroristi a kriminál-
nici. 
Pri turistických zájazdoch na 
ceste von sme zvyčajne museli 
vystúpiť z autokaru, ukázať pas 
i tvár. No a na ceste späť col-
níci o nás zvyčajne neprejavili 
nijaký záujem – zrejme z nad-
šenia nad tým, že sa tá postko-
munistická háveď vracia domov 
a že konečne vypadla z ich mi-
lovaného „faterlandu“.
Čo všetko v krajinách západné-
ho Schengenského priestoru 
smieme a čo nesmieme, o tom 
rozhodujú vlády jednotlivých 
štátov. Kto nie je zaslepený 
oslavnými ohňostrojmi ten vidí, 
že sa viaceré z nich ani veľmi 

neponáhľajú umožniť a lega-
lizovať našincom pracovné a 
predovšetkým rovnoprávne ak-
tivity. Západnú hranicu môže-
te prekonať bez brzdenia, ale 
potom, vo vnútri, vás už pribrz-
dia podľa ich demokratických 
predstáv v duchu hesla „Brat-
stvo, rovnosť, sloboda“!
zato však oni budú na na-
šom území ešte viac doma. 
Veselo si tu budú skupovať 
(pre nich za babku) pozem-
ky a nehnuteľnosti a voziť 
sa z „faterlandu“ do sloven-
ských haciend i nazad bez 
akéhokoľvek zdržovania či 
otravovania. Nádherný pocit 
rozšírenia ich vlasti, od Mo-
sely a Rýna až k Dunaju, Du-
najcu, Váhu a Morave!
Zvláštny druh nenápadnej, ti-
chej a dobrovoľnej anexie, 
perfektný ťah nežného „Drang 
nach Osten“. Je to bravúrny vý-
sledok neokolonialistickej poli-

tiky, pri ktorej domorodci, po-
stupne kultivovaní západnou 
civilizáciou, tlieskajú a pripíjajú 
na zdravie svojim rafinovaným 
tútorom. Priestor bruselskej to-
tality a byrokracie sa ďalej roz-
širuje a zjednocuje. Čo všet-
ko to porobí s našou národnou 
identitou, dozvieme sa v plnom 
rozsahu až po rokoch....
Oni u nás budú podstatne viac 
doma, ako my u nich. Nie vďa-
ka jazyku, ale vďaka peňažen-
ke. Oni u nás budú voľnejší 
a slobodnejší ako my u nich. 
Pretože sloboda, moji milí, je 
otázkou a výslednicou peňazí. 
Miera slobody je určená výš-
kou bankového konta. Výhody 
otvorených hraníc si dôkladne 
užijú majitelia tučných, otvore-
ných peňaženiek, nabitých eu-
robankovkami. A bohatých je u 
nás podstatne menej než tam, 
na Zlatom Západe.

MILAN KENDA

Triezvy pohľad na rozpílené hraničné rampy v Schengenskom priestore

Ohňostroje zatienili skutočnosť

Dokončenie z 1. strany
Nebezpečná logika nám to-
tiž podsúva ďalšiu neprehliad-
nuteľnú historickú paralelu 
– veď celá existencia legen-
dárnej prvej Československej 
republiky trvala len 20 rokov. 
A to bolo vari 20 rokov vyhová-
rania sa na 1000 rokov habs-
burgovskej či monarchistic-
kej totality, alebo 20 rokov 
dosahovania spoločenských, 
hospodárskych a kultúrnych 
úspechov, na ktoré budeme 
živo spomínať ešte najmenej 
100 rokov?
Ak si dokonca odložíme čier-
no-bielu optiku extrémnych 
odporcov socializmu, zba-
dáme aj preukázateľný kva-
litatívny vývoj, ktorý zásadne 
oddeľuje stav spoločnosti, 
priemyslu a umenia v rozpä-
tí rokov 1948 až 1968. A ak 
nebudeme postihnutý slepo-
tou aspoň na jedno oko, ne-
uniknú nám ani pozoruhodné 
sociálne vymoženosti, eko-
nomické výsledky a duchov-
né výkony, ktoré vznikli v me-
dzinárodne ponižujúcich a 
diplomaticky zložitých pod-
mienkach Československa 
okupovaného Sovietskou ar-
mádou od augusta 1968 do 
novembra 1989, keď na vr-
chole miestnej mocenskej py-
ramídy akrobaticky balanso-
val niekdajší politický väzeň z 
obdobia stalinizmu Dr. Gustáv 
Husák. A ak sa nevzdáme lo-
gického uvažovania, tak si pri-
pomenieme aj fakt, že stredná 
a východná Európa, vrátane 
Československa, sa dosta-
la do sféry bezpečnostných 
záujmov Sovietskeho zvä-
zu na základe dohôd najvyš-
ších predstaviteľov protihitle-
rovskej koalície o povojnovom 
usporiadaní, takže Ústav pa-
mäti národa by mal konečne 
obrátiť pozornosť správnym 
smerom a začať hľadať pô-
vodcov dvoch bývalých tota-
litných režimov v príslušných 
centrálach Berlína, Washing-
tonu, Londýna a Moskvy.

PAVOL JANÍK

Desaťročia

Prežijú euro 2009?
Novinový titulok „Prežijú rok 2000?“ bol v druhej polovici mi-
nulého storočia frekventovaný v médiách najmä nad článka-
mi o ohrozených druhoch, o ekológii, ale aj pri mnohých ďal-
ších. Prišlo mi to na um, keď som uvažoval o dôchodcoch 
a sociálne slabých skupinách obyvateľov Slovenska v súvis-
losti s pripravovaným a už aj schváleným zavedením eura od 
1.1.2009. Tak vznikla jeho parafráza: „Prežijú títo obyvatelia 
Slovenska euro 2009?“
Vysvetľovacia kampaň je už v plnom prúde. Veľa sa hovorí o 
tom ako sa majú pripraviť podnikatelia, nezabudne sa zdôraz-
ňovať množstvo mincí s ktorými budeme manipulovať a upo-
zorňujú nás aj na to, že jedno euro je minimálne tridsaťkrát 
viac ako koruna, dokonca i na to, že aj centy majú svoju ne-
zanedbateľnú hodnotu na rozdiel od halierov na ktoré sme už 
takmer zabudli. „Nechať sprepitné jedno euro, nie je ako ne-
chať korunu“ – počul som v diskusii od jedného experta.
Veľa sa hovorí aj o tom, že ceny neporastú ako následok prijatia 
eura, ale iba v rámci „normálneho“ zdražovania surovín. Lenže 
ceny sú spojené nádoby a pri rovnakej mene sa veľmi rýchlo vyrov-
najú s cenami v susednom Rakúsku. Pri cenách zmrzliny v centre 
Bratislavy sa to už stalo, ako to nedávno konštatovali v jednom te-
levíznom spote. Ale o tom, čo trápi viac ako tretinu obyvateľstva, sa 
stále nehovorí. Nehovorí sa o tom, že mzdy nie sú spojené nádoby 
a ich vyrovnávanie so susednými krajinami bude mierne povedané 
pozvolné. Závislé bude najmä od produktivity práce. Lenže čo dô-
chodky a sociálne dávky? Minimálny prídavok na deti v krajinách s 
eurom je okolo 3000 korún. U nás je prídavok 540 korún. Dôchod-
covia ani sociálne odkázaní nemôžu ovplyvniť výšku svojich príjmov 
zvýšením produktivity práce. Pýtam sa vlády aj za nich: Ako prežijú 
euro 2009?  JOzEF ŠUcHA

Foto: Martin Petrenko
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zásluhou dvadsiatich hlasov 
SMK máme Lisabonskú zmlu-
vu schválenú! Opozícia zahrala 
veľkolepé divadlo o zrade a o 
tom, ako sa pán csáky „otočil 
na opätku“. Hrali to dobre, naj-
mä, bývalý osemročný diktátor 
pán Dzurinda. Dokonca, pán 
Lipšic spomínal akýsi obchod v 
súvislosti s novým školským zá-
konom. Je známe, že poslanci 
SMK zvyšujú požiadavky týkajú-
ce sa počtu vyučovacích hodín 
maďarského jazyka a žiadajú 
používanie spoločného maďar-
sko – slovenského dejepisu! 
Netreba si robiť ilúzie, že zostane 
iba pri tom. Pán Csáky nie je neja-
ký „lacný Jožko“. Dejepis na ma-
ďarský obraz je už dávno utvore-
ný a používa sa na celom južnom 
Slovensku na všetkých stupňoch 
škôl s vyučovacím jazykom ma-
ďarským. Žiaci sa učia napríklad 
o tom ako Svätopluk predal svoju 
ríšu Maďarom za bieleho koňa, že 
maďarský národ je vyvolený národ 
s osobitným nadaním a má prá-
vo vládnuť v celej Karpatskej kot-
line...atď. Okrem toho majú žiaci 
neustále pred očami mapu „Veľké-
ho Maďarska“, v kostoloch spieva-
jú štátnu hymnu Maďarskej repub-
liky, po slovensky nevedia vôbec 
rozprávať, alebo veľmi zle.
Pán csáky zariadil schválenie 
Lisabonskej zmluvy s jasným 
cieľom, veď sám niekoľkokrát 
zdôraznil „my Európu potrebu-
jeme!“ Potreboval sa Európske-
mu parlamentu „zašmajchľo-
vať“, vyšliapať si cestičku doň a 
s pomocou vyslancov maď. ná-
rodnosti, (čo na tom, že sú tam 

za Slovenskú republiku!), pre-
svedčiť Európu o tom ako je 
tu maďarská národnosť diskri-
minovaná a jediné, čo ju môže 
zachrániť je územná autonó-
mia! Pán Csáky má, totiž, Koso-
vo pred sebou ako betlehemskú 
hviezdu a jeho prorok Duray je 
jeho pravá ruka. Potrebujú Európu 
na to, aby boli zrušené Benešové 
dekréty, a aby bolo stanovené od-
škodné všetkým Maďarom, ktorým 
bolo ublížené. (O ublížení spácha-
nom na Slovákoch si možno pre-
čítať mnoho kníh, ale aspoň knihu 
„Krvavá hranica“.) Neberú do úva-
hy skutočnosť, že fašistické Ma-
ďarsko bojovalo v jednom šíku s 
Hitlerom a až keď bola prehra Ne-
mecka jasná, veľmi „elegantne“ 
odskočilo od Nemcov a pridalo sa 
k osloboditeľom. 
Nový tlačový zákon Maďarov 
neveľmi zaujíma. Veď majú 
spústu svojej tlače v maďar-
skom jazyku a vlastné vydava-
teľstvá. Opozícia jednotne tvr-
dí, že „koaličný tlačový zákon 
ohrozuje slobodu slova“ a pán 
bývalý premiér ho považuje za 
„hanebný“. Akoby „deratizácia 
a odvšivenie STV“ v roku 1998 
neboli hanebné. Akoby nebo-
lo hanebné, že väčšina médií 
je v zahraničných rukách a pod 
vplyvom a výnimočne dobre 
platených inštitúcií a nadácií. 
Osem rokov boli úplne v službách 
Dzurindovej vlády, dnes sú naďa-
lej hlásnou trúbou tých istých ľudí, 
ktorí sú dnes v opozícii. Forma 
práce a ciele sú stále rovnaké. Sú-
stavne ovplyvňujú verejnú mienku 
zatracovaním všetkého, čo súčas-

ná vláda robí. Z obrazoviek sa nám 
prihovárajú stále tí istí „politologo-
via“ Mesežnikov, Kusý, Bútora, 
Samson a iní z menovaných nadá-
cií. Stále vystupujú bývalí ministri a 
jednotne útočia na súčasných mi-
nistrov. Na ich čele stojí pán Dzu-
rinda. Už sa prestáva ovládať 
a vyjadruje sa často veľmi ne-
slušne. O slobode slova už ani 
nemôžeme počúvať. Čo je najs-
mutnejšie a čo nás veľmi uráža 
v postoji opozície je to, že všet-
kých divákov a poslucháčov po-
važujú za nevzdelancov, ktorým 
sa môže hocičo a hocijako po-
vedať. Jednotná verejná mien-
ka za socializmu – jednotná ve-
rejná mienka za Dzurindizmu aj 
po ňom – to je cieľ médií! 
Takže aká sloboda slova? Elek-
tronické aj printové médiá (česť 
výnimkám) pracujú podľa zásady 
„Kto ťa lepšie platí, toho pieseň 
spievaj!“ Tlačový priestor je tak-
mer celý vyplnený bezduchým bul-
várom. Nejestvuje koaličný denník 
(a to je HANEBNÉ!), ktorý by pri-
nášal občanom informácie o tom, 
čo pre nich robí vláda, ktorú si zvo-
lili a čo ešte chce a musí podnik-
núť. Potrebujeme denník, v ktorom 
by novinári písali slušne, bez nená-
visti – a pravdu! 
Lebo nech čokoľvek a koľko-
koľvek dobrého pre Slovenskú 
republiku naša vláda urobí, ak 
nebude mať svoju tribúnu slú-
žiacu na verejné vysvetľovanie 
a rozoberanie otázok, v pove-
domí občanov zostanú iba je-
dovaté lži, klamstvá a vymysle-
né kauzy.

Mgr. BLAžENA KRIVOŠÍKOVÁ

„SlObOda“ SlOva?

Hovorca ministerstva 
kultúry Slovenskej re-
publiky hodnotí zánik 
plurality médií na Slo-
vensku slovíčkom chva-
labohu.
Prvého apríla 1993 začal spo-
čiatku pod hlavičkou TASR vy-
chádzať denník REPUBLIKA a 
pod novým názvom Slovenská 
REPUBLIKA bol na minister-
stve kultúry zaregistrovaný 28. 
4. 1994. Zanikol 30. novembra 
2000. Rok predtým začal vychá-
dzať denník Nový deň. Nulté čís-
lo vyšlo 2. 11. 1999, posledné 
23. júla 2004.
Profiloval sa ako ľudové noviny, 
no verejnosť ho (podobne ako 
Slovenskú REPUBLIKU) vnímala 
ako stranícku tlač, za ktorou stá-
lo HZDS. Tu sa žiada pripome-
núť, že stranícka tlač je v Európe 
súčasťou štandardného mediál-
neho trhu, dokonca v niektorých 
krajinách dostáva ako jediná prís-
pevok zo štátneho rozpočtu.
zABRÁNIť MONOPOLIzÁcII 

MéDIÍ
Ak vezmeme do úvahy, že na 
Slovensku sú členmi Európ-
skej ľudovej strany KDH, SDKÚ 
i SMK, a HZDS sa roky uchádza-
lo o členstvo v tomto zoskupení, 
má ľudový denník veľký význam. 
Hospodárske noviny v novembri 
minulého roku uviedli, že „dianie 
na slovenskom mediálnom trhu v 
poslednom období svedčí o tom, 
že v stále sa globalizujúcejšom 
svete veľkých mediálnych domov 
je prežitie domácich vydavateľov 
čoraz ťažšie. Hoci sa mnohé zo 
spoločností vlastnené slovens-
kými podnikateľmi dostali na vr-
chol vo svojich segmentoch a za-
rábajú 

SVOJIM MAJITEľOM 
slušné peniaze, príchod veľkých 
zahraničných koncernov na náš 
trh je nezadržateľný“. 
Mesačník Slovenského syndiká-
tu novinárov v novembrovom vy-
daní z roku 2003 sprístupnil in-
formácie o subvencovaní tlače 
v niektorých európskych kra-
jinách pod výstižným názvom: 
Subvencie pluralite. Doslova sa v 
ňom píše: „Mnohé európske vlá-
dy podporujú pluralitu médií – a 
teda právo občanov na informá-
cie – rôznymi spôsobmi. Sub-
vencovanie tlače je iba jedna z 

foriem. Vládam sa tak čiastoč-
ne darí oddiaľovať monopolizáciu 
médií.“ Teda veľké zahraničné 
koncerny, ktoré sa na slovenský 
mediálny trh nezadržateľne hrnú. 
Zdá sa však, že rezort kultúry, 
pod ktorého gesciou médiá sú, 
situácia neznepokojuje, hoci by 
mala. Minister kultúry Marek Ma-
ďarič odmieta 

AKÚKOľVEK zMIENKU 
o straníckej tlači, lebo podľa 
neho sa na Slovensku neujala. 
Je pravda, že počas vlády dzu-
rindovcov prestali vychádzať Slo-
venská REPUBLIKA i Nový deň, 
nie však preto, že by nemali čita-
teľov, ale preto, že nemali pros-
triedky na vydávanie. Pritom pod-
pora straníckej tlače je už vari 
jediná možnosť, ako zabrániť to-
tálnej monopolizácii tlače. Takže 
otázka neznie, stranícka tlač áno 
alebo nie, ale kde hľadať mož-
nosti na jej vydávanie. Je abso-
lútne scestné tvrdenie obhajcov 
monopolizácie tlače, že straníc-
ke noviny čítali len starí či nedos-
tatočne vzdelaní ľudia, pretože 
aj oni sú občanmi tohto štátu a 
majú rovnaké práva. Ak by sme 
však zobrali do úvahy „len“ túto 
kategóriu ľudí, tak musíme kon-
štatovať, že Dzurindova vláda ob-
rala časť občanov o ich ústavné 
práva. 
Prečo zo seba robíme exotov?  
Rezolúcia Európskeho parlamen-
tu z roku 1996 žiadala predsedu 
vlády Mečiara, aby „zaručil všet-
kým občanom bez ohľadu na 

POLITIcKÚ TENDENcIU, 
ku ktorej sa hlásia, právo na slo-
bodu vyjadrovania v médiách a 
vo verejnom živote“. Lobistami 
v EP boli tak, ako aj dnes, poli-
tici opozičných strán. Logickým 
očakávaním občanov, ktorí volili 
dnešné vládne strany, je, že ich 
predstavitelia vo vláde napravia 
krivdy, spôsobené predchádza-
júcou exekutívou. Ministerstvo 
kultúry si však zvolilo svojský prí-
stup riešenia problému s plura-
litou. Nevenovalo sa podmien-
kam, za akých by mohli jestvovať 
periodiká pre tú časť obyvateľ-
stva, ktorá likvidáciou Slovenskej 
REPUBLIKY či Nového dňa priš-
la o možnosť slobodne vyhľadá-
vať informácie a vyjadrovať svoje 
názory. Radšej zakotvilo v návrhu 
tlačového zákona dosť nešikovne 
definované právo na odpoveď. 

Po ohlásení vydávania nového 
denníka Plus jeden deň (vyda-
vateľstvo 7 Plus) ho súčasný ho-
vorca Ministerstva kultúry SR Jo-
zef Bednár 17. marca 2006 takto 
privítal na svojom blogu v elek-
tronickom vydaní denníka SME: 
„Vývoj v oblasti celoštátnych den-
níkov na Slovensku je od roku 
1990 príkladom postupnej štan-
dardizácie celého trhu. V deväť-
desiatych rokoch bol segment 
denníkov 

TyPIcKÝ VÝSKyTOM 
mnohých viac-menej straníckych 
titulov. Týkalo sa to najmä novo-
vzniknutých denníkov, ktoré sa 
svojou náklonnosťou k politic-
kým stranám nijako netajili (a ich 
vznik bol priamo nimi vyvolaný a 
koordinovaný vrátane neskoršie-
ho vydávania a smerovania). Na 
Slovensku sme tak mohli zare-
gistrovať denníky ako Verejnosť, 
Nový Slovák, Koridor, Denný Te-
legraf, Slovenská REPUBLIKA, 
Nový deň. Väčšina spomenutých 
titulov však (chvalabohu) nema-
la dlhú životnosť, a ako atypic-
ké elementy na trhu postupne 
odišli na mediálne smetisko de-
jín“ (http://bednar.blog.sme.sk/
c/40981/Plus-alebo-minus-pre-
novy-dennik.html). 
Denníku Plus jeden deň však Jo-
zef Bednár dával šancu. Prizná-
va, že v deväťdesiatych rokoch 
jestvovala pluralita médií na v 
Slovensku, len nevedno, prečo 
jej zánik hodnotí slovíčkom chva-
labohu. Je pochopiteľné, ale ne-
ospravedlniteľné, že dzurindov-
com vyhovovala situácia, keď 
voliči ich politických oponentov 
stratili svoje médiá. Je však von-
koncom nepochopiteľné a nepri-
jateľné, ak voliči vládnych strán 
nemajú 

MOžNOSť VÝBERU 
informácií a informačných pros-
triedkov. Stranícke noviny nie sú 
na mediálnom trhu nijakým aty-
pickým elementom, ako si mys-
lí hovorca ministra kultúry. Ta-
liansko napríklad verejný tlačový 
fond rozdeľuje výlučne novinám 
politických strán a združení. Vo 
Fínsku 40 percent z objemu pria-
mej podpory tlače ide straníckym 
periodikám. Podobná situácia je 
aj v ostatných štátoch EÚ. Prečo 
teda sami zo seba robíme exo-
tov?  

EVA zELENAyOVÁ

Stranícka tlač ako východisko

Dokončenie z 1. strany
Kedysi, v rokoch zlomu, keď išlo o podobu ne-
závislosti Slovenska ako štátu, z Prahy znelo 
posmešne, aký to bude „nicotný státeček, kto-
rý nedosáhne širokého mezinárodního uznaní 
a nebude moci nikdy postavit svou vlasní sku-
tečne kvalifikovanou diplomacii, protože dejiny 
se vždy k nim (Slovensku a Slovákùm) jen tak s 
opoždením jaksi došplouchávali“.
Keď sa s odstupom pozrieme na to, ako sa 
u nás v parlamente zachádzalo s Lisabon-
skou zmluvou, 

AKO POSTUPOVALA OPOzÍcIA, 
ako jej text ostal vždy, pri každom schvaľo-
vaní v minulosti (za bývalej vlády) aj dnes 
v pozadí, tak si volič môže skutočne polo-
žiť otázku – aký je v skutočnosti rozdiel me-
dzi tým, keby to všetko za nás a bez nás 
odhlasovali kdesi v Prahe a tým, keď sa M. 
Dzurinda dodnes čertí na „zradu“ csákyho 
SMK? 
V čom je, preboha, európanstvo takejto opozí-
cie? Samozrejme, všetci vieme, že nešlo o Lisa-
bonskú zmluvu, čert s ňou, ide o to nachádzať 
stále nové a nové kauzy, ktoré by zrážali vysoké 
preferencie vládnej koalície, jej jednotlivých čle-

nov a politikov. Keď sa pozriete na tú sériu je to 
jedno či ide o Lisabonskú zmluvu, alebo tlačový 
zákon, alebo ústav pamäti, alebo o pravosť pod-
pisov poslancov SNS či, ako vždy, o kauzu po-
zoruhodných výrokov jej predsedu. 
Ide o mechanizmus čiernej propagandy, čierne-
ho public relation, techniky, ktorá sa úspešne 
presadzovala 
V IzOLOVANÍ JEDNOTLIVÝcH POLITIKOV

od médií v deväťdesiatych rokoch. Táto techni-
ka už porazila nejednu stranu, nie jedného po-
litika. V predchádzajúcom režime na Slovensku 
(pred prijatím do EÚ) dospela k mediálnej izo-
lácii najpopulárnejšieho predsedu najsilnejšej 
strany. 
Pokiaľ ide o najsilnejšiu stranu tejto vládnej 
koalície nepretržite jej čierna propaganda 
už tretí mesiac znižuje preferencie. Nie síce 
výrazne, ale predsa. Niektorí hovoria o voj-
ne proti médiám, iní o vojnách médií proti 
koalícii – my si musíme povedať čo to pri-
náša nám, voličom. Je nad slnko jasné, kto 
sa s kým neznáša a kto chce z čoho vytĺcť 
politický kapitál – ale čo z toho máme my? 
Bude chlieb lacnejší? Ako je to výhodné pre 
nás voličov, dáva nám priebeh tohto boja, me-

diálnych vojen, spôsobu parlamentnej diskusie 
záruku naozaj vecného riešenia našich problé-
mov a našej perspektívy v prudko sa meniacom 
svete úplne nových, iných hrozieb?  Rodí sa v 
tomto spore nová, kvalitná generácia, upevňujú 
sa morálne politické tradície, stavia vôbec nie-
kto takýto cieľ? Pýta sa na to niekto v Bratisla-
ve či v Bruseli? 
Na spôsobe aký si zvolila opozícia a časť médií 
a vydavateľov je príšerné to, ako sa tu pestuje to 
najprízemnejšie udavačstvo, práskačstvo, ako 
sa tu udržuje atmosféra, kto zaváha nežere, 

NAJPRIMITÍVNEJŠIE SPôSOBy 
myslieť na osobný prospech a výhody, ktorých 
by sme sa mali vystríhať o to viac o čo hlbšie sia-
ha táto mentalita až do dôb arizácie na tom úze-
mí, čo zostalo z okypteného Slovenska po Vie-
denskej arbitráži. 
Presadzovať svoj vlastný, úzkoprsý záujem 
či už udavačstvom pomocou kamier, či s po-
mocou zahraničia, nie je nevyhnutne preja-
vom otvorenej spoločnosti či demokracie a 
ani posilnením parlamentnej demokracie či 
európskych štandardov. V našich podmien-
kach môže byť aj recidívou toho negatívne-
ho, čo sa v spoločnosti práve tak, ako u je-

dincov nakopilo za desaťročia dvadsiateho 
storočia a na prelome XXI. storočia. 
Dnešná politická prax nás poškodzuje aj ako ná-
rod. Vytvorili sa nové spoločenské hranice, hra-
nice rozličných identít, ktoré nejdú iba podľa ja-
zyka či pôvodu. Spôsob politického boja, ktorý 
si zvolili opozičné strany a časť médií ako cestu 
porážky terajšej zostavy vládnej koalície a aj jej 
predsedu, má za cieľ rozdeliť verejnosť tak, aby 
nekomunikovala navzájom, nemala možnosť 
zjednotiť sa na spoločnom cieli. A samozrejme, 
aby nebolo možné takýto cieľ ani stanoviť. 
Najlepšie to vidno na eure – zaplatíme zaň všet-
ci a nebude to iba raz – ale mediálne sa každá 
strana trhá, že ona je strojcom toho úspechu. 
Pritom je to typický národný cieľ, nadstranícky. 
Výstavba diaľnic zasa druhý exemplárny a kaž-
dému zrozumiteľný príklad. Je jasné, že to nej-
de naraz, je jasné, že na to všetko potrebujeme 
podporu verejnosti, masovú podporu – a veľ-
kosť politikov by sme mali podľa toho aj merať. 
Podľa toho, ako dokážu pre neľahké úlohy v ne-
ľahkom čase získať ľudí pre to, aby do toho išli. 
Podľa toho by sa vlastne mala merať kvalita po-
litiky či politika.

DUŠAN D. KERNÝ

Na čo potrebujeme vládu a na čo opozíciu
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Na slovíčko,
 priatelia

MILAN PIOVARČI

Na náš svet sa rúti veľa pohrôm. 
Sústreďme sa na tú, ktorú pred-
stavujú gangy. nedávno aj u nás 
zavraždili mladého študenta len 
preto, že si gang chcel vyliať na 
niekom zlosť. O gangoch sa ho-
vorí na celom svete. Oživme si 
niektoré výroky. Nemecké no-
viny, vychádzajúce v Hambur-
gu oznámili, že nedávno mla-
dých ľudí cestou na diskotéku či 
z nej napadali gangy, používajú-
ce bejzbalové palice, nože a piš-
tole. Iné noviny zasa priniesli, že 
mladí ľudia, združení v gangoch, 
sa pustia do kohokoľvek, kto je 
očividne slabší, ako sú bezdo-
movci, telesne postihnutí, starí 
ľudia, ale aj študenti. V Španiel-
sku noviny napísali, že ich gangy 
sliedili po „zahraničných prasa-
tách, prostitútkach a homosexu-
áloch.“ Noc bez násilia bola pre 

nich premárnená. aj u nás sa 
stretávame s gangmi. Je zbytoč-
né hovoriť o tom, že tie „naše“ 
nie sú také zlé ako tie v zahrani-
čí. Nie je to tak – sú v nich rovna-
kí násilníci. Preto treba pred nimi 
chrániť nielen nás, ale aj naše 
deti. Bojovať proti ním treba ne-
milosrdne a sústavne s čo najšir-
ším záberom: výchovou, zákon-
mi a spravodlivým trestom. Súdy 
majú dosť právomocí, len ich tre-
ba uplatniť v praxi. Občania by 
mali byť nápomocní svojou in-
formáciou nielen pri ohlasova-
ní, ale mali by svedčiť aj v súd-
nych procesoch. Strach tu nemá 
miesto, veď máme možnosť byť 
utajeným svedkom a svojou vý-
poveďou dostať členov gangu 
tam, kam patria. Súčasťou och-
rany detí je správna výchova a 
správny pohľad na týchto „noč-
ných hrdinov“, silných keď sú 
spolu, ustráchaných pred sú-
dom. Kým ich však tam dostane-
me, mali by sme byť silní aj my v 
predsavzatiach: v rámci ochrany 
nás všetkých urobiť, čo je v na-
šich silách.

KONEČNE O OSOBNOSTIAcH
Pojem osobnosť médiá v ostat-
nej dobe dehonestovali, preto-
že zaplavili svoje stránky a éter 
plejádou postáv, ktoré sa „vy-
znamenali“ najmä škandálmi, 
množstvom peňazí alebo tým, 
že sa objavili na televíznej obra-
zovke. Dnes sú vo všetkých mé-
diách a zajtra o nich nikto nič 
nevie, nič po nich nezostalo.
Definícií o tom, kto je osobnosť, 
je viac ako sto, ale v podstate 
sa zhodujú na tom, že charak-
teristickými znakmi pre osob-
nosť je psychická jednota vlast-
ností, jedinečnosť. Osobnosť je 
otvorený súbor sociálnych kva-
lít ľudského indivídua čiže oso-
by jeho názorov, schopností, 
potrieb, záujmov a morálneho 
presvedčenia.
z tohto pohľadu hodnotím po-
čin Slovenskej televízie odvy-
sielať v nedeľu podvečer na 
prvom programe Galériu elity 
národa (GEN) – teda profily ži-
júcich slovenských osobností, 
ktorých prínos je, nie len v slo-
venských pomeroch, nezmaza-
teľný, ako výborný nápad. celý 
projekt je apolitický a nadčaso-
vý. celkove sa uvažuje o tristo 

profiloch, ale to číslo nemusí 
byť konečné. Medzi prvými sú 
mená zora Palová, akademic-
ká sochárka, známa svojou sk-
lárskou tvorbou v celej Európe, 
Jozef Kelemen, matematik, Ser-
gej Kopčák operný spevák sve-
tového mena, spisovateľ Dušan 
Dušek a Hilda Múdra, krasokor-
čuliarska trénerka Ondreja Ne-
pelu. Formát relácie je podľa 
Českej televízie, kde GEN bežal 
už niekoľko rokov. Každý pro-
fil trvá 13 minút a je postave-
ný na výpovedi osobnosti a jej 
blízkych priateľov, rodiny, kole-
gov, bez komentárov a hodno-
tení. Očakávam ako zareagujú 
médiá, ktoré tak radi predsta-
vujú „osobnosti“. Budú kritizo-
vať prečo ten a nie onen, alebo 
preberú štafetový kolík a pozrú 
sa svojim pohľadom možno aj 
na tie isté osobnosti slovenské-
ho národa, ktoré sú určite lepší 
príklad pre mladých ako „smo-
tánka“.

POzEMKy 
LEN PRE BOHATÝcH
Slovenský pozemkový fond je 
opäť, alebo ešte stále, na progra-
me dňa. Diskusie sa točia najmä 

okolo toho, ako zabrániť špekulá-
ciám s prevodmi. Po celý čas som 
však nepočul nič o tom, ako uspo-
kojiť stovky malých reštituentov, 
ktorí čakajú na jeden-dva hektáre 
pôdy aj viac ako desať rokov. Pre 
nich sa ani v novom zákone neuva-
žuje o prijatí opatrenia, aby sa ich 
problém vyriešil. Možno preto, že 
psí hlas do neba nedôjde.
Máme v redakcii niekoľko konkrét-
nych príkladov, kedy na pridelenie 
náhradného pozemku čakali „iba“ 
na podpis ústredia. Napríklad od 
roku 2005 sa nikto, ani po niekoľ-
kých výzvach neobťažoval reštitu-
entovi odpovedať v čom je prob-
lém. Ako aj mohol, keď mal plnú 
hlavu „veľkých“ prípadov.
Poslanci si pri schvaľovaní záko-
nov neuvedomujú, že štátny úrad-
ník, ktorý nemá určenú lehotu na 
vybavenie pod sankciou - nevyba-
vuje. Pozemkový fond nie je jediný 
prípad. Aj v zákone, podľa ktorého 
sa riadi Sociálna poisťovňa existu-
je prípad, kedy úradníkovi neply-
nie lehota. Nezabudnite páni po-
slanci, že úradník nie je platený za 
množstvo práce, ale za čas strá-
vený v práci, a ten sa dá využiť aj 
príjemnejšie ako vybavovaním spi-
sov.

KAUzA zIMNÝ ŠTADIóN
Čínsky filozof Konfúcius kedy-
si povedal, že politika si vyžadu-
je tých najlepších. Lenže tí tam 
akosi nie a nie vojsť. Ako ináč si 
totiž vysvetliť tanečky okolo no-
vého zimného štadióna o kto-
rom mestskí poslanci niekoľko-
krát hlasovali, aby sa nakoniec 
rozhodli postaviť ho v prehuste-
nej časti Bratislavy, pričom ešte 
treba aj zbúrať fungujúcu špor-
tovú školu. K dispozícii boli, ok-
rem iného, aj pozemky na okraji 
Petržalky, kde by sa dalo stavať 
na zelenej lúke. Bratislavský žu-
pan Bajan na jednej tlačovke 
predstavil aj možnosť spoluprá-
ce so zahraničnou spoločnos-
ťou, ktorá má podobné štadióny 
vo svete a vedela by zabezpe-
čiť aj jeho následné využívanie. 
Spočiatku Slov. zväz ľadového 
hokeja so stavbou nechcel mať 
nič spoločné, teraz sa do nej 
zapája aspoň prostredníctvom 
svojho šéfa. zatiaľ sa nestavia 
a čas do konania majstrovstiev 
sa kráti. Tak prečo toľko podiv-
ných rozhodnutí? že by za tým 
boli peniaze, o ktoré ako pove-
dal Václav Klas „ide vždy až v pr-
vom rade?“ JOzEF ŠUcHA

GlOSÁR Slovenského rozhľadu
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PAVOL JANÍK

UTLÁČANÝ DEVÍzOVÝ  
cUDzINEc
Devízový Kurd.
BANKA – ŠTÁT V ŠTÁTE
Kurzistan.
POLITIKA I
Čo ľavý, to kľavý.
POLITIKA II
Čo ľavý, to chudorľavý.
POLITIKA III
Ani pravý to nenapraví.
POLITIKA IV
Čo ľavý, to pravý.
POLITIKA V
Čo pravý, to ľavý.
NA MUŠKE MUcHy I
Spray proti lietajúcemu  
hmyzu.
NA MUŠKE MUcHy II
Kritický pohľad na  
súčasnosť.
KOMBINÁcIE NÁcIE
Stredoeurópsky mischung.
zÁKONNé OPATRENIE
Zatrhnutý trh.
NA LODI
Chcú s nami vždy vykývať.
HISTóRIA
Z tých, čo boli podlí,
stali sa dnes modly.
VyNÁLEzcA
Vynašiel sa v každej situácii.
zVOLEBNIEVANIE
Takže zasa vraj
zajtra bude raj.
SPOMIENKA NA VOľBy I
Víťazstvo na celej mečiare.
SPOMIENKA NA VOľBy II
Za Veľkomoravčíkovu ríšu!
Spomienka na budúcnosť
To sme zase my!
ŠOK
Porážka z víťazstva.
PRIVATIzAČNÝ SONG
Privat Slovakia.
KOMPLEXNÁ  
INFORMÁcIA
Ivan Komplexa.
REzEŠ I
Ty ma rezeš!
REzEŠ II
Tvárny a švárny!
REzEŠ III
Dvakrát meraj, raz rezeš!

Blíži sa významné výročie v de-
jinách dvoch národov – Čechov 
a Slovákov. August pred štyrid-
siatimi rokmi výrazne ovplyv-
nil život v podstate všetkých, 
ktorí už v tom čase žili na úze-
mí vtedajšieho Česko-Sloven-
ska. Jedných viac, iných me-
nej. O tragických udalostiach 
mnohých rodín i jednotlivcov 
možno ešte dlhé roky nakrúcať 
celovečerné filmy, či písať ro-
mány. Niekto síce môže namie-
tať, že o osudoch mnohých z 
nás sa už popísalo dosť. Najmä 
po roku 1989. Napriek tomu sa 
však uskutočnia opäť mnohé 
vedecké konferencie na tému 
AUGUST ´68, pričom na každej 
z nich sa bude hovoriť o neča-
kanej vojenskej akcii Sovietskej 
armády a jej poskokov – armád 
NDR, Bulharska, Maďarska a 
Poľska. Moment prekvapenia, 
nečakaný úder, nepripravenosť 
celej našej spoločnosti na ten-
to doslova prepad pod rúškom 
noci – tieto výrazy sa budú sk-
loňovať vo vyjadreniach histori-
kov, či pamätníkov. žiaľ, aj šty-
ridsať rokov po tomto vpáde 
cudzích vojsk na naše územie 
to nebude pravda.
Takmer deväť mesiacov v roku 
1968 som strávil v Sovietskom 
zväze. Od januára do polovice 
septembra. Pražskú jar som mal 
možnosť sledovať z tej druhej stra-
ny – reakcie oficiálnych soviet-
skych miest, ale aj jednoduchých 
ľudí na udalosti v ČSSR. Do mája 
sa takmer nič nedialo. V mesiaci 
lásky sa organizovali mimoriadne 
stranícke schôdze, na ktorých in-
formovali o demokratizácii u nás 
veľmi jednostranne a neobjektív-
ne. Mal som možnosť rozprávať sa 
s mnohými ľuďmi, členmi KSSZ, 
ktorí už po skončení týchto schô-
dzí boli tak naladení „brániť so-
cializmus u nás“, že sa z vlastnej 
iniciatívy už pripravovali na „inter-
nacionálnu pomoc českosloven-
skému ľudu“. Znie to síce úplne 
smiešne, ale týmto radovým so-
vietskym komunistom stačilo pove-
dať, že vtedajšie západné Nemec-
ko (SRN) sa pripravuje na útok na 
Česko-Slovensko, ktoré chce nie-
len obsadiť, ale aj pripojiť k NATO. 
Nuž, ani 23 rokov po skončení II. 

svetovej vojny ešte nezahojili všet-
ky rany, spôsobené Nemeckom 
počas Veľkej vlasteneckej vojny. 
Nielen komunistom, ale aj nestra-
níkom stačilo vtedy spomenúť, že 
Nemci chcú opäť vojnu a na nie-
koho zaútočiť – a už boli priprave-
ní a najmä ochotní ísť bojovať pro-
ti „fašistom“. To síce nie je nijaké 
ospravedlnenie, iba vysvetlenie 
toho, čo si vtedy väčšina obyvate-
ľov ZSSR myslela: Pomôcť pria-
teľom v nebezpečenstve, kedy 
hrozí nielen strata slobody, ale 
aj socializmu – to je naša inter-
nacionálna povinnosť! Predbeh-
nem trochu dobu a zdôrazním, 
že keď v decembri 1979 soviet-
ske vojská vstúpili do Afganistanu, 
tak ešte aj vtedy si väčšina soviet-
skych ľudí myslela, že je to ich in-
ternacionálna pomoc. Až táto „po-
moc“, ktorá sa zmenila na takmer 
deväťročnú vojnu, otvorila mno-
hým Rusom, Ukrajincom, Bieloru-
som a príslušníkom ďalších náro-
dov ZSSR oči: Pochopili, že sem 
prišli ako okupanti, že ich tu Afgan-
ci jednoducho nechcú a na svoju 
slobodu si nedajú siahnuť.
Vráťme sa ale do jarných a letných 
dní roku 1968 v ZSSR. Po stra-
níckych schôdzach sa už soviet-
ski komunisti začali neoficiálne i 
oficiálne pripravovať na to, ako u 
nás „obnovia poriadok“. V podsta-
te im to nemožno vyčítať ani dnes, 
veď uvažovali na základe informá-
cií, ktoré dostali. S pribúdajúcimi 
dňami sa však pozornosť obyva-
teľov sústredila na vojenské sprá-
vy. Pred nimi vo dne aj v noci 
bol nebývalý ruch. Prichádzali 
k nim vojaci i dôstojníci v zálo-
he a od nich odchádzali priamo 
k útvarom, rozmiestneným v zá-
padnej časti Ukrajiny. Už medzi 
týmito, nie veľmi informovanými 
záložníkmi sa rozprávalo, že do 
armády ich povolali preto, lebo 
pôjdu bojovať do Česko-Slo-
venska a západného Nemec-
ka! Nie náhodou si potom mno-
hí z týchto „osloboditeľov“ mysleli, 
že sa nachádzajú nie v ČSSR, ale 
v tej „zlej“ časti Nemecka, v ktorej 
sú len fašisti a americkí imperialisti. 
A to už bol jún a júl! Napriek tomu 
u nás nikto nič nevedel. Písalo 
sa a hovorilo síce o nespokoj-
nosti vedenia KSSz s vývojom 

v ČSSR, ale to všetko brali zod-
povední na ľahkú váhu. „Veď to 
predsa sovietom vysvetlíme a 
oni to budú musieť pochopiť“, 
presvedčovali sami seba naši 
najvyšší predstavitelia. Čiastoč-
ne však za to nemohli. Tí, kto-
rí boli v tom čase veľmi dobre 
platení na našom veľvyslanec-
tve v Moskve nič neinformovali 
o čiastočnej mobilizácii v zSSR, 
i keď o nej aj vrabce štebotali 
na strechách. žiaľ, na túto sku-
točnosť nepoukázal u nás žiad-
ny historik, ktorý sa cieľavedo-
me venoval udalostiam okolo 
21. augusta 1968.
Bolo dosť času odstrániť všetky 
biele miesta v našich dejinách, tý-
kajúcich sa Pražského jara a najmä 
21. augusta. Žiaľ, nepodarilo sa 
to, i keď snaha tu bola. Aspoň zo 
strany niektorých historikov a pub-
licistov. Znechutila ich však mlčan-
livosť mnohých politikov, ktorí však 
po novembri 1989 už mohli byť ot-
vorenejší a zhovorčivejší. Okrem 
toho celá energia niektorých zain-
teresovaných, ktorí chceli spoznať 
pravdu, sa celé roky sústreďovala 
na tzv. pozývajúci list, pritom asi ki-
lometer od našich štátnych hraníc, 
v ukrajinskom Užhorode si na túto 
tému možno prečítať nemálo spo-
mienok očitých svedkov toho, ako 
Vasiľ Biľak osobne odovzdal „po-
zvanie“ vtedajšiemu prvému ta-
jomníkovi Zakarpatského oblast-
ného výboru Komunistickej strany 
Ukrajiny J. Iľnickému!
Toto je len jeden z unikátnych 
skutkov, ktoré sprevádzali vtedaj-
šie udalosti. Autorovi tohto prís-
pevku sa podarilo už v roku 1990 
absolvovať cestu po známych sto-
pách únosu vtedajších členov 
Predsedníctva ÚV KSČ na Zakar-
patsko, odkiaľ lietadlom pokračo-
vali do Moskvy. Nové skutočnos-
ti odhalili však až nedávno vydané 
memoáre J. Iľnického, ktoré si za-
sluhujú zvýšenú pozornosť našich 
politológov a historikov. Blížiace 
sa jubileum – 40. výročie vstupu 
vojsk Varšavskej zmluvy na územie 
ČSSR a jej okupácie si zaslúži aj 
prínos niečoho nového, nielen ne-
ustále opakovanie toho, čo už dáv-
no vieme a dokonca to nie je úpl-
ná pravda ...

VLADIMÍR MEzENcEV

Pred blížiacim sa výročím 21. augusta 1968

koMU slÚŽili čs. spraVoDaJské slUŽby?

Krátka pamäť Tatiany
Mladí sociálni demokrati považujú aktivity poslankyne za SDKÚ  
T. Rosovej, týkajúce sa vyberania školného na univerzitách, 
za výsmech celému Slovensku. Poslankyňa sa snaží navonok 
pred médiami zastávať študentov proti vyberaniu školného uni-
verzitami, no na druhej strane akoby zabudla na fakt, že práve 
bývalá vláda M. Dzurindu s ministrom školstva Froncom v roku 
2002 prijala a zakotvila v zákone o vysokých školách ustano-
venia, týkajúce sa školného a poplatkov, spojených so štúdi-
om na vysokých školách. Pani poslankyňa už asi pozabudla, že 
od 1.8. 2000 – 31.1. 2001 pracovala na Úrade vlády SR ako ex-
terná poradkyňa predsedu vlády, že od 1.1.1997 - 31.12. 2002  
pracovala ako riaditeľka výskumu verejnej mienky pre výskum-
nú agentúru Markant, a že v rokoch 2003 – 2006 bola porad-
kyňou predsedu vlády M. Dzurindu na Úrade vlády SR. Prečo 
sa vtedy nezastala vysokoškolských študentov v boji so škol-
ným, keď mala v roku 2002 v SDKÚ v gescii prieskumy verejnej 
mienky a komunikačnú stratégiu? Určite musela poznať verej-
nú mienku na poplatky za štúdium na vysokých školách u väč-
šiny mladých ľudí, alebo si to vtedy nevšimla?  Vtedy mala zada-
nie iné: radiť M. Dzurindovi ako obhajovať poplatky!
Je paradoxné a smiešne, že určitá skupina mladých ľudí, ktorá 
v roku 2002 obhajovala poplatky za štúdium na vysokých ško-
lách spolu s SDKÚ i s KDH, dnes vystupuje i spolu s T. Rosovou 
proti tomu, čo bývalá vláda schválila a mediálne obhajovala. 
Mladí sociálni demokrati, ktorí v roku 2002 spolu so Štrajkovým 
výborom študentov a s ostatnými študentmi verejne protestova-
li proti zavedeniu poplatkov na vysokých školách, týmto verejne 
vyhlasujú, že študenti nezabúdajú. Sme presvedčení, že SDKÚ 
stratila témy, ktorými by zaujala verejnosť a jej aktivity, týkajúce 
sa  školného, sú zjavným pokrytectvom. SDKÚ si zvolila novú 
taktiku: najskôr sa podieľa na zavedení nejakej reformy a po-
tom ju v opozícii alibisticky kritizuje. (kr)

ČÍTaJÚ ZadaRMO Milióny ľudí dostávajú denne noviny s naj-
čerstvejšími a najzaujímavejšími správami zadarmo. Niekde im stačí iba na-
staviť ruku, inde si ich vziať z police. Tieto noviny majú k dispozícii v super-
marketoch, ale najmä na staniciach podzemných dráh. Asi práve preto vyše 
20 miliónov exemplárov denne vychádza s názvom METRO. Pritom denný 
náklad všetkých bezplatných denníkov na svete je 40,8 milióna kusov. Ešte 
donedávna boli mediálni experti presvedčení o tom, že mladá generácia po-
važuje čítanie novín za staromódnu záležitosť, pretože mladá dáva prednosť 
internetu. Dnes už to tak vraj nie je. Práve moderné bezplatné noviny zauja-
li mladých a okrem toho svoje zobrali aj nové technológie tlače, ktoré vyda-
vateľov a typografov vyšli za posledné dva roky „iba“ na sedem miliárd ame-
rických dolárov ...

STÁlE TÁ ŠTaTISTIKa O štatistike sa hovorí, že je to pres-
ný súhrn nepresností. Na druhej strane bez nej nemôže existovať žiadna vy-
spelá spoločnosť. Napriek tomu, čo si o nej myslíme. Tak napríklad prie-
merná mesačná mzda na Slovensku už prekročila 20 000 Sk a v niektorých 
rezortoch dokonca 30-tisícovú hranicu! Napriek tomu prevažná väčšina za-
mestnancov, konkrétne 60% zarába menej ako tých dvadsaťtisíc... Alebo 
sa pozrime na našich západných susedov: V Českej republike tradične volí 
komunistov takmer každý piaty občan a bez komunistických poslancov ne-
prejde ani jeden návrh ústavného zákona. Tak to platí v ČR už dlhé roky a to 
nie je žiadna štatistika, to je jednoducho konkrétny život. Na druhej strane 
oficiálne štatistiky hovoria, že priemerný vek člena najpočetnejšej politickej 
strany v Česku – KSČM je 70 rokov a v Prahe dokonca 75!

UŽ Za PaMIaTKaMI... Tí občania Slovenska, ktorí bývajú ne-
ďaleko hraníc s Českou republikou, by o tom vedeli veľa hovoriť. Teda o 
tom, ako ešte donedávna chodili na výhodné nákupy potravín k svojim su-
sedom na Moravu. Kto však po dlhšom čase pricestoval do Čiech, tak bol 
nemilo prekvapený cenami potravín. Ich jednotlivé komodity sú teraz v po-
rovnaní s jeseňou 2007 drahšie o desiatky percent! Výrazne vyššie sú ceny 
mlieka, masla, múky, ryže, chleba ... teda všetkých druhov základných po-
travín. Len samotná múka v priemere zdražila až o 60%! A tak tí, ktorých u 
západných susedov zaujímali iba hyper a supermarkety, majú teraz možnosť 
cestovať do ČR a spoznávať napríklad ich hrady a zámky.

VLADIMÍR MEzENcEV

vŠIMlI SME SI ...
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Dokončenie z 1. strany
Ani jeden riaditeľ STV, ani jeden menežment, a bolo 
ich neúrekom za každej vládnej formácie, neodišiel 
z STV bez diskusií a obvinení o tom, akú spúšť za-
nechal, aké materiálne škody či deficit, alebo nevý-
hodné zmluvy za sebou zanechal – a vždy išlo o mili-
óny, desiatky, ba stovky miliónov. Hlinický si dakedy, 
za starého režimu 37 videorekordérmi zrejme kupo-
val priazeň vrchnosti, ktorá rozhodovala o všetkom, 
vrátane rozpočtu a prideľovania kapacít či strategicky 
dôležitých devíz. Kto po ňom za to 

cHcE DNES HODIť KAMEňOM 
nech sa najprv spýta, čo sa robilo a robí pre bývalých 
a terajších sponzorov či politických patrónov. Jedi-
nou výnimkou v tomto príbehu je Roman Kaliský – ale 
to je jediný charakter, ktorý radšej odišiel sám, než 
aby riadil hniezdo pahltných vreteníc.
Aby bolo jasné – nejde mi o obhajobu Jarosla-
va Hnilického, ani jeho minulosti a takisto ani o 
Štefana Nižňanského, nového riaditeľa, ktorý si 
ho vybral za poradcu. Nejde mi ani o nejaké za-
hmlievanie pokiaľ ide o bývalý režim, jeho prakti-
ky a jeho kádre (samozrejme nomenklatúrne). 
Ide spôsob kritiky, ktorý sa rodí aj za pomoci prud-
kých útokov o. i. istej poslankyne bývalej vládnej stra-
ny, ktorú sme v bývalom režime mohli vidieť na plátne 
či obrazovke ako ju Boh stvoril, nahú, bez terajšieho 
zahalenia do hávu demokracie, slobody slova, čo je 
po desaťročiach samozrejme priliehavejšie. 
Keďže Slovenský rozhľad zverejnil pred časom v 
dvoch pokračovaniach názory Jaroslava Hlinického, 
bolo by na mieste, aby nemlčal ani teraz. Predovšet-
kým náš dvojtýždenník sa nestotožňuje s tým, čo sa 
v STV robí a nie je ani advokátom terajšieho vedenia. 
Je však rozhodným advokátom názoru, že po tom 
všetkom, čo sa vystriedalo v STV od roku 1990 dote-
raz, terajšieho riaditeľa a jeho poradcu bývalá skúse-
nosť nediskvalifikuje, ba možno naopak.
Každému je jasné, že kolosom STV a tam zakore-
nenými praktikami nepohne nijaký riaditeľ – ide len 
o to, ako sa pokúsi reformovať STV a o to, že sa ne-
dopustí ani politickej, ale ani jej ekonomickej defor-
mácie, akých 

SVEDKAMI SME BOLI
v minulosti. Práve preto, že Nižňanský a Hlinický poz-
najú útroby toho mechanizmu, majú na to predpo-
klady. Hlavná hrozba nevychádza z ich minulosti či 
ich politického zázemia, ale z toho, že budú priveľmi 
opatrní, znechutení či unavení veľkosťou problémov 
nevyhnutnej premeny. Alebo skĺznu do protokolárne 
nezávadného bufetenia, lebo všetci napokon vieme, 
že čokoľvek sa deje, mrakodrap STV nepadne.
Odpisovanie ľudí, ktorí prešli uplynulé dve desať-
ročia bez toho, aby sa akokoľvek znečistili tým 
všetkým čo sa medzitým odohralo v STV a boli 
dobrými menežérmi inde, je len dôkazom istého 
druhu zvrátenosti na Slovensku. Ako keby tu ľu-
dia boli ovce a všetci tí hlinickí či nižňanskí boli tí 
istí ako v roku 1989. Dnes sú to všetko iní ľudia 
a merať ich treba uplynulými dvomi desaťročia-
mi. Hlinický bol menežér vydavateľstva, muž do kaž-
dého počasia a takmer do každého režimu – Felde-
ka resp. Feldekovcov. Nevybrali si ho preto, lebo bol 
pako, ale preto, že veľmi dobre mohli recyklovať jeho 
menežérske schopnosti, známosti a bystrosť. A pre-

to, lebo sa poznali z úspešných projektov z minulosti, 
z minulého režimu. A keď to platilo v súkromnom sek-
tore, prečo by to malo neplatiť vo verejnoprávnom? 
Prečo má byť Feldek dobrý a Hlinický zlý?
Rozhovorom s J. Hlinickým, ktorý zverejnil Slo-
venský rozhľad na pokračovanie, sme dali veľ-
ký priestor názorom človeku, aby bolo jasné ale-
bo jasnejšie s čím je schopný prispieť dnes STV. 
Ak iným médiám neodpovedá, je to preto, lebo 
sa zrejme nechce nechať účelovo znemožňovať. 
Slovenskému rozhľadu išlo a ide len o jedno – 
poukázať na to, že na veci sa dá pozerať aj inak 
a najmä, že otázka o minulosti ľudí môže stáť aj 
inak. Vždy sa musí robiť inakšia deliacia čiara – 
a to je o tom, kto mal a kto nemal osobnú vinu.
V Nemecku bol autor týchto riadkov očitým svedkom 
historických zmien – médiá, rozhlas a televízia býva-
lej NDR, východného Nemecka, dnes šiestich no-
vých spolkových krajín skončili jedným vrzom, po-
dobne to bolo aj s ministerstvom zahraničných vecí 
NDR, ktorého budovu 

UPROSTRED BERLÍNA 
pre istotu ešte aj zrútili. Až na jednotlivé výnimky ľu-
dia bývalého režimu skončili vo svojom pôvodnom za-
mestnaní, k nijakej recyklácii kádrov nedošlo. 
U nás sa stal presný opak s tým rozdielom, že skutoč-
né uplatnenie sa ušlo len postupne vyberaným kád-
rom nového nomenklatúrneho poriadku. Ten mož-
no dodnes vidieť na tom, ako pružne nastupujú ľudia 
pred kamery a mikrofóny a tvária sa, že sú novinári, 
aby sa po odchode ich materských strán do opozí-
cie stali hovorcami lukratívnych súkromných spoloč-
ností a nadácií. Pravda s výnimkou tých, ktorým by 
sme zjednodušene mohli dať pod jednu strechu pro-
národných novinárov, tí zväčša skončili bez akejkoľ-
vek výslužky. Ale to je iný príbeh. 
Našim dnešným cieľom je síce, aby sa nové vedenie 
STV súdilo výlučne podľa toho, čo vo funkcii či už ria-
diteľa alebo poradcu dosiahne, ale hlavne o čo nám 
ide je, aby výsledky, a nie mediálne a zväčša veľmi 
účelové kádrovanie boli normou. 
V prípade STV veľmi dobre vieme, teda tí, čo ve-
dia, aký je to trpký chlieb. Preto dobrý znalec 
vecí Ján Fülle kedysi navrhol úplne popustiť bu-
dovu a personál a vybudovať úplne novú televí-
ziu. Po dlhých rokoch sa pred voľbami, v ktorých 
zvíťazil SMER zviditeľnil Fülle návrhom na vytvo-
renie jedného mediálneho útvaru – a to zlúčené-
ho rozhlasu, televízie a tlačovej agentúry. Tento 
názor – či už je Fülle jeho autorom alebo len šíri-
teľom vznikol aj preto, lebo dobre poznal brucho 
toho nereformovateľného podniku. Podniku, kto-
rý v mnohom zažíval svoje hviezdne časy v ére, 
keď ich zažíval aj dnešný poradca riaditeľa. 
Sme zrejme svedkami poslednej éry, posledného zách-
vevu návratu slovenského menežéra. Bol svedkom a aj 
autorom hviezdnych projektov v čase, keď sa nimi hrdi-
la Bratislava v celoštátnom, federálnom rozsahu. Je to 
skúška v takej po všetkých stránkach zmenenej dobe, 
v dobe tvrdej nemilosrdnej konkurencie, najmä reklam-
nej, nesmierneho výberu médií a nosičov. A zároveň v 
ére, keď Slovensko ešte stále nemá – na rozdiel od nie-
ktorých iných nových štátov Európskej únie – skutoč-
nú verejnoprávnu televíziu s príslušným počtom kaná-
lov. Nie je to chyba terajšieho riaditeľa a jeho poradcu, 
že to tak nie je.  DUŠAN D. KERNÝ

Posledná etapa recyklovania

Podporíme návrh zákona, ale 
osobne by som počkal na ústav-
ný súd - nesmelo a skromne si 
zamrmlal pod nos podpredseda 
KDH Martin Fronc v nedeľu 11. 
mája v relácii STV O 5 minút 12. 
Reagoval tak v diskusii na otáz-
ku, či bude KDH za návrh Vla-
dimíra Palka a spol prijať ústav-
ný zákon o preukazovaní pôvodu 
majetku. Vladimír Mečiar ako 
prvý na koaličnej rade poukázal 
na rozpor, že momentálne leží 
už dva roky na Ústavnom súde 
SR prijatý zákon o preukazovaní 
pôvodu majetku, ktorého účin-
nosť ústavní sudcovia pozastavili 
do ich konečného rozhodnutia. 
Lenže Palko sa rozhodol pred-
ložiť návrh toho istého zákona, 
ale vo vyššom rangu a to ako ná-
vrh ústavný. Tým by bol Ústavný 
súd SR odblokovaný od rozho-
dovania. Zákonodárcovia by tak 
zamedzili v činnosti predstavite-
ľom súdnej moci, aby rozhodli, 
čo je pre právny systém Sloven-
ska správne.
Či má platiť retroaktívny zá-
kon a nemá platiť prezumpcia 
neviny. Teda nie štát má do-
kazovať, odkiaľ získal podoz-
rivý majetok, ale podozrivý 
má dokazovať, odkiaľ ho má 

a to spätne, hoci v čase, keď 
majetok získal, takúto povin-
nosť nemal, aby si odkladal 
doklady o nadobudnutí ma-
jetku. Palko však už oznamu-
je, že ak nebudú koaliční po-
slanci za Smer za jeho návrh, 
tak vraj došlo v koalícii k po-
litickému obchodu. Je to lac-
ná politická propaganda, kto-
rá usvedčuje naopak Palka.
Froncove priznanie popod fúzy 
hovorí za všetko. V KDH budú 
zjavne za Palkov návrh zákona, 
aj keď osobne by podpredseda 
tejto strany radšej počkal na roz-
hodnutie Ústavného súdu SR. 
Ide teda o to, že sa v opozícii po-
slanci navzájom vydierajú, aby 
zahlasovali za veci, ktoré nie sú 
správne. A ak to neurobia, tak sú 
obvinení z údajnej kolaborácie s 
koalíciou. Dokonca koalícia sa-
motná je obvinená z vnútorných 
obchodov, ako spravil Palko.
Dá sa však aj povedať, že podľa 
seba, súdim teba. Teda, že Pal-
ko bol zjavne zvyknutý na vydie-
ranie v koalícii, keď bol minis-
trom vnútra. Bol možno naučený, 
že právo vzniká vďaka politickým 
obchodom. A tak to teda vidí aj 
v súčasnej koalícii, hoci by prav-
da bola úplne iná. Zdravý rozum 

totiž zo všetkých strán hovorí, 
že existencia a platnosť zákona 
o preukazovaní pôvodu majetku 
s ustanoveniami, aby obvinený 
dokazoval svoju nevinu a to ešte 
spätne, je právnym nezmyslom. 
Vlastný je hádam len v totalitných 
štátoch. Je zábavné sledovať, že 
za tento zákon v takýchto tota-
litných pravidlách sú súčasné 
opozičné strany, ktoré sa tvária, 
že sú demokratické.
SDKÚ už túto aureolu definitívne 
stratila potom, ako Mikuláš Dzu-
rinda spolu so svojím podpredse-
dom Ivanom Miklošom a ďalšími 
členmi vedenia zatočili s kritikmi 
vo vlastnej strane. SDKÚ sa k to-
talite vyslovene hlási a zjavne tak 
aj Palkovci. V KDH sú k tomu vy-
dieraní, ako vyplýva z Froncov-
ho priznania. Exminister školstva 
by počkal na rozhodnutie Ústav-
ného súdu SR, ale zrejme budú 
v KDH za Palkov návrh ústavné-
ho  zákona. Takéto totalitné typy 
k akým zjavne patria Palko, Dzu-
rinda, či Mikloš, by už mali asi z 
politickej scény definitívne odísť 
do minulosti. Totiž ako v čase, 
keď boli vo vláde, tak aj v opozí-
cii, krútia právny systém Sloven-
ska nesprávnym totalitným sme-
rom. STANISLAV HÁBER

Froncove priznanie usvedčuje totalitné typy

Do neuveriteľného marazmu sa 
dostala naša spoločnosť po ro-
koch insitného, protiľudového 
a arogantného vládnutia dvoch 
čudných koalícií pod vedením 
Mikuláša Dzurindu. Hrôza musí 
chytať takmer každého pri počú-
vaní rozhlasu, sledovaní televízie 
a najmä pri čítaní novín o udalos-
tiach druhoradého významu. 
Zvrátená hodnotová orientácia v na-
rábaní so slovom niektorým novi-
nárom priam diktuje povinnosť in-
formovať čitateľov predovšetkým 
o negatívnych javoch v našej kraji-
ne. Spochybňovať všetko pozitívne 
a dokonca aj hodnoty, ktoré ľudia 
na rôznych úsekoch svojou profe-
sionálnou prácou vytvárajú. V hlav-
ných správach jednej televízie majú 
dominantný priestor vraždy, lúpe-
že, podvody, znásilnenia, drobné 
krádeže, vydieranie, ale aj spory 
susedov o štvorcový meter pôdy. 
K prioritám spravodajstva pat-
rí ospevovanie „celebrít“ z vlast-
ných radov, ktoré divákom pri-
pomínajú mydlové bublinky. Ako 
chrípková epidémia sa v mno-

hých médiách rozšírila nákaza 
za každú cenu hľadať a vymýš-
ľať, najmä na adresu vládnej ko-
alície rôzne kauzy, škandály a 
pravidelne prekrúcať skutoč-
né fakty o situácii v našej spo-
ločnosti. Niektorým bezduchým 
mediálnym skupinkám a ich ve-
liteľom vôbec neprekáža, že 
väčšina ich klamstiev, lži a ne-
presnosti spľasne ako jarmočný 
balónik. Vypúšťajú ho ako otravný 
jed, najmä nedovzdelané a všetké-
ho schopné dlhoročné novinárske 
elévky. Toto konštatovanie jed-
noznačne dokumentujú mnohé 
ospravedlnenia, uvádzanie vecí 
na správnu mieru a súdne spo-
ry, ktoré viaceré média až príliš 
často prehrávajú a poškodeným 
občanom platia vysoké finančné 
odškodnenia. V ostatnom čase 
niektoré noviny úmyselne vyostru-
jú vzťahy medzi politikmi, stranami, 
medzi občanmi a dokonca medzi 
priateľmi a rodinami. Boj o postave-
nie na mediálnom trhu aj v niekto-
rých redakciách, kde začínajúca 
mladá generácia veľmi veľa chce, 

lenže takmer nič nevie a neraz sa 
doslova strápňuje neznalosťou ve-
cía nízkou jazykovou kultúrou, pris-
pieva k znižovaniu dôveryhodnosti 
médií a počtu čitateľov. 
Škoda, že z novinárskych radov 
sa doslova vytrácajú skutočné 
osobnosti, ktoré aj tú najostrej-
šiu kritiku jednotlivca a problé-
mu dokázali vždy napísať prav-
divo, kultúrnym spôsobom, na 
patričnej jazykovej úrovni, bez 
akéhokoľvek spoločenského, či 
profesionálneho vybočenia. 
Mediálna škodoradosť, zloba, 
surovosť, vulgarizmus, primitív-
ne zosmiešňovanie, znevažo-
vanie politikov a významných 
osobností spoločenského, eko-
nomického, kultúrneho a špor-
tového života vo vyspelej spo-
ločnosti nemajú miesto ani 
nárok na prežitie. zlovestní pisa-
telia sú síce žalostné postavič-
ky na politickej a spoločenskej 
scéne, ale ich odsúdeniahodné 
móresy dostávajú do zlého svet-
la celú krajinu.  

JOzEF KUcHÁR

Žalostné mediálne postavičky Deň daňovej 
slobody
Podľa Nadácie F. A. Hayeka a 
Združenia daňových poplatníkov 
bol 22. máj dňom daňovej slobo-
dy. Dovtedy sme robili na štát, od 
23. mája už robíme na seba.
Nadácia vyrátala tento deň pod-
ľa podielu verejných výdavkov 
na hrubom domácom produkte. 
To znamená, že čím skôr príde 
deň daňovej slobody, tým menej 
spotrebuje štát na svoje výdavky. 
Počas dvoch vlád Mikuláša Dzu-
rindu  v rokoch 1999 – 2005 bol 
deň daňovej slobody rôzne od 3. 
do 9. júna. Posledný rok Dzurin-
dovej vlády, ktorá sa vychvaľovala 
„vynikajúco zvládnutou ekonomi-
kou“ a pri nástupe ktorej sľuboval 
jej predseda dvojnásobné platy, 
bol deň daňovej slobody 7. júna. 
V prvom roku vlády Roberta Fica 
nastal deň slobody o sedem dní 
skôr – 1. júna a po dva a pol roku 
vlády Ficovho kabinetu bol deň 
daňovej slobody už o ďalších  de-
väť dní skôr, teda 22. mája. Tak-
že, ktorá vláda iba deklarovala 
a ktorá skutočne znížila výdavky 
štátu? JOzEF ŠUcHA

Pásová výroba lží v Zlíne
V krásne obnovenom Baťovom mrakodrape č. 21, kde na 16 poscho-
diach za 307 oknami sídlia namiesto produktívnych zamestnancov 
Jana Antonína Baťu úradníci Zlínskeho kraja, rozdávajú propagačné 
brožúry. Velebia Baťovu starostlivosť o robotníkov, ktorí produkovali 
jeho bohatstvo. Baťa samozrejme potreboval robotníkov zdravých a 
nakŕmených; takí pri páse vyrobili viac topánok ako hladní a dengľa-
ví. Napokon v „zásadách budovania baťovských miest“ nájdeme hneď 
z kraja bod: „lacná pracovná sila“. Podľa graficky vkusne upravenej 
skladačky sa Baťov zamestnanec Hugo Vavrečka, starý otec prvého 
buržoázneho prezidenta Václava Havla, vraj „pred vypuknutím vojny 
stal ministrom, povereným protinacistickou propagandou“. Hugo Vav-
rečka naozaj bol ministrom, ale ministrom propagandy (teda bez prí-
vlastku) a jeho podpis sa skvie, okrem iného, pod výnosom, ktorým 
bolo zakázané Osvobozené divadlo práve z dôvodu, že robí nemiest-
nu protinacistickú propagandu.
V zdôvodnení z 8. novembra 1938 sa uvádza: „Voskovec a Werich 
vo svojich najnovších hrách zvlášť zdôrazňovali ľavicové tendencie... 
Celým svojím súborom a smerom sú orientovaní až za hranice komu-
nizmu a ich námety sa zväčša zaoberali zosmiešňovaním politiky a 
úradov... Nezdá sa tunajšiemu úradu (to znamená úradu ministra pro-
pagandy Ing. Huga Vavrečku - poznámka autora) za vhodné, aby v te-
rajšom období, keď celý národ volá po zjednotení, bola časť občian-
stva, a najmä mládež vychovávaná v tomto smere.“
Ukážkou vrcholnej manipulácie je však veta z letáku: „V zlíne viedlo 
40 rokov socialistického hospodárstva k zániku obuvníckej veľ-
kovýroby po roku 1989.“
Áno, po roku 1989 bola výroba topánok zlikvidovaná, ako napokon je 
a bude zlikvidovaná všetka produkcia. Česká republika bude len do-
vážať, až sa premení na nesplatiteľnou hypotékou zaťaženú banánovú 
republiku!  KAREL SÝS

(český týždenník pre literatúru a kultúru Obrys-Kmen č. 19/2008), preložil PJ
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Letné ráno pod Michalskou bránou v Bratislave.   Foto: M. Petrenko

Tajomník Spolku slovenských spisovateľov Pa-
vol Janík v Slovenskom rozhľade č.9/2008 rea-
guje na rozhovor, ktorý som poskytol Literárne-
mu týždenníku (Stínanie hláv si kultúra nemôže 
dovoliť, Literárny týždenník, č. 9 - 10/2008). 
Človeka vždy poteší, ak na jeho slová čitatelia re-
agujú, čo i polemicky. Svedčí to prinajmenšom o 
tom, že si jeho text prečítali. Škoda, že to nepla-
tí v prípade Pavla Janíka. On totiž nepolemizuje s 
tým, čo som v rozhovore pre Literárny týždenník 
povedal ja, ale tváriac sa tak, vychŕlil zo seba všet-
ko, čo si o situácii v našej kultúre myslí on. Vcelku 
chápem ak Pavol Janík využíva príležitosť, aby ve-
rejnosť upozornil na skutočnosť, že v inštitúciách 
rezortu ministerstva kultúry sa po parlamentných 
voľbách v roku 2006 neuskutočnili politické čist-
ky a na svojich postoch zostali politickí nominanti 
predchádzajúcich dvoch koalícií. Ak ale napíšem, 
že Janíkovo znepokojenie chápem, neznamená 
to, že sa s ním plne stotožňujem! Vždy som sa to-
tiž usiloval, aby politika neprekročila prah profesi-
onálnej kultúrnej inštitúcie. Úprimne povedané, je 
mi úplne jedno, či sopranistka, s ktorou spievam 
v Lehárovi či Offenbachovi volí pravicu, alebo ze-
lených, ide mi v divadle vždy o to, aby sme všet-
ci podali maximálne kvalitný umelecký výkon. A 
rovnako budem tlieskať vydavateľovi, ktorý vykoná 
záslužný edičný čin, či riaditeľovi galérie, ktorému 
sa podarí pripraviť dobrú výstavu a nebudem pred-
tým skúmať, či volí sociálnu demokraciu alebo ob-
čianskych konzervatívcov. 
V tom je asi rozdiel medzi mnou a Pavlom Janí-
kom, ktorý neobyčajne zjednodušuje a veľmi úče-
lovo nezasväteného čitateľa zavádza, ak tvrdí, že 
„výber doteraz úradujúcich riaditeľov a (riaditeliek) 
v rezorte kultúry teda uskutočnili predchádzajúce 
vládne koalície M. Dzurindu na základe svojich po-
litických kritérií a straníckych predstáv o ich odbor-
nosti“ a že z toho „vyplýva, že v koreňoch dnešnej 
kľúčovej vládnej strany Smer-SD je rozličným spô-
sobom a v rozdielnej miere zakódovaná kontinuita 
kolaborácie s pravicovými politickými garnitúrami“. 

Ja som na rozdiel od Pavla Janíka stál na zadnej 
chodbe ministerstva medzi vrcholovými predstavi-
teľmi slovenskej kultúry v to potupné jesenné po-
poludnie v roku 1998, ktoré nový minister kultúry 
Milan Kňažko zavŕšil povestným výrokom „neodvo-
lal som niektorých, odvolal som všetkých!“ 
A dodnes to považujem za čierny deň slovenskej 
kultúry a demonštráciu neobyčajne hrubých, ba 
primitívnych spôsobov, akými možno politickú 
moc uplatňovať. Ak sa Smer-SD po prevzatí vlád-
nej zodpovednosti vyvaroval podobných excesov, 
považujem to za dôkaz zrelosti a etickej vyspelos-
ti reprezentantov tejto strany a vládnej koalície. Ale 
zasa - ak som proti politickým čistkám, nezname-
ná to, že som so všetkým v rezorte (v rámci perso-
nálneho obsadenia jednotlivých inštitúcií) spokoj-
ný a stotožnený. 
Aj ja si myslím, že v niektorých ministerstvom zria-
dených organizáciách by mohli byť vo funkcii ria-
diteľa odbornejšie erudovaní ľudia a vonkoncom 
nepokladám za akt toľko omieľanej „politickej kul-
túrnosti“, ak minister odchádzajúci podať s celou 
vládou demisiu ešte medzi dverami podpíše me-
novací dekrét riaditeľa inštitúcie s celoslovenskou 
pôsobnosťou... Nazdávam sa, že je čas, aby sa v 
rezorte kultúry pristúpilo k dobrej praxi uzatvárania 
kontraktov so štatutármi organizácií na vopred sta-
novené funkčné obdobie, dostatočne dlhé na re-
alizáciu zámerov, s ktorými sa v konkurze prezen-
tujú a súčasne garantujúce prirodzenú obmenu. 
Rovnako si myslím, že netreba fetišizovať spôsob 
výberu kandidátov cez konkurzy, pretože sa tým 
pripravujeme o možnosť ponúknuť tieto posty vyni-
kajúcim odborníkom, ktorí svojim praktickým pôso-
bením trvale a nespochybniteľne osvedčujú pred-
poklady na výkon takýchto funkcií. 
Akurát ľudí - na rozdiel od Pavla Janíka - neposu-
dzujem podľa toho, či ich do funkcie ustanovil ten 
či onen minister, ale podľa toho, ako svoje povin-
nosti vykonávajú. 

DUŠAN JARJABEK, operný spevák, 
bývalý riaditeľ Novej scény, poslanec NR SR 

ad: v politike bez hyperbol 
(Slovenský rozhľad, č. 9, 14. 5. 2008) 

V spojitosti s doterajšími literárnymi aktivitami 
Miloša Ferka vznikol apriórny predpoklad, že 
jeho knižný debut ŠťASTIE zA DVERAMI (Vy-
davateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 
2007) bude mať ambíciu vniesť do imanentné-
ho vývoja kreatívnych výbojov nášho písomníc-
tva badateľne originálny vklad či zreteľný osob-
nostný posun. Z naznačených hľadísk napriek 
zrejmej suverenite autorského výkonu román 
nie je prelomovým príspevkom či citeľným vývi-
novým impulzom v procese aktuálnej literárnej 
komunikácie. Vzhľadom na uvedené skutoč-
nosti a súvislosti by nebolo vhodné dielo vy-
hlasovať za literárnu udalosť, pretože by to ne-
zodpovedalo jeho primeranej kritickej reflexii a 
nadhodnocovalo by to dosiahnuté kóty prezen-
tovaných autorských úsilí.

Tvorba Pavla Garana organicky kombinu-
je erupciu prirodzeného lyrického talentu so 
spontánnym zvládnutím tradičných poetických 
foriem, čo sa prejavuje aj v jeho debute SMRť 
zAHROTENÝM PRSTOM (Vydavateľstvo Spol-
ku slovenských spisovateľov, 2007). Intelektu-
álne dimenzie jeho kreatívnych vzopätí ohrani-
čuje nevysoká vzdelanostná hladina, čo však 
neznamená, že autor nie je relatívne slušne 
poučený o technike viazaného verša, ako aj o 
metaforických a imaginatívnych osobitostiach 
moderného či postmoderného básnenia. S pri-

hliadnutím na uvedené faktory niet pochýb, že 
aj v budúcnosti bude svojrázny hlas samorastlé-
ho autora výrazne znieť v polyfónnej konfigurá-
cii našej národnej lyriky. Jeho dielo treba prijať 
pozitívne v záujme povzbudenia autora, ale zá-
roveň s kritickými výhradami v záujme toho, aby 
si autor uvedomil vlastné rezervy a cieľavedome 
ďalej rozvíjal svoj talent.

Debut zusky Minichovej ČREPINy z OB-
LOHy (Vydavateľstvo Spolku slovenských spi-
sovateľov, 2007) je vyústením jej predchádza-
júcich literárnych pokusov v rámci slovenskej 
fantastiky, v ktorej sa už dostatočne etablovala 
a získala renomé i v zainteresovaných kruhoch 
priaznivcov zvolenej tvorivej metódy v okolitých 
krajinách. Súbor poviedok svedčí o jej špecific-
kých talentových predpokladoch, žánrových a 
druhových literárnych preferenciách, ako aj o 
erudovanosti v prírodovednej sfére. V kontex-
te predpokladaných kvalitatívnych parametrov 
serióznych umeleckých hodnôt však treba kon-
štatovať, že jej dielo svojou podstatou a apliko-
vanými kreatívnymi postupmi inklinuje k polo-
hám poklesnutej literatúry. 

V debute ľubice Somolayovej PRIžMÚRENÝ-
MI OČAMI (Ars poetica, 2007) absentujú ele-
mentárne znaky básnického talentu, obrazot-
vornosti, emocionálnej pôsobivosti a zmyslovej 

konkretizácie lyrického posolstva. Jej texty po-
tvrdzujú, že na Slovensku v súčasnosti niet ani 
približných estetických kritérií, na základe kto-
rých možno stanoviť, čo je vhodné prezentovať 
v podobe knižnej publikácie, čo môže získať fi-
nančnú podporu Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky, kto môže pôsobiť ako odborník 
v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej aka-
démie vied, kto môže reprezentovať slovenskú 
lyriku v medzinárodných reláciách a podobne. 
Smutnou odpoveďou na mnohé nevyslovené 
otázky je všeobecné preferovanie pseudoume-
leckého kváziintelektuálstva.

Debut zuzky Šulajovej DžÍNSOVÝ DENNÍK 
(Slovenský spisovateľ, 2007) je umeleckým 
omylom roka 2007 v edičnej činnosti akciovej 
spoločnosti Slovenský spisovateľ, hoci je zrej-
me pokusom renomovaného vydavateľstva o ko-
merčný objav. Dielo azda prispeje k marketingo-
vým úspechom vydavateľského domu, ktorý sa 
kedysi orientoval na publikovanie solídnej literár-
nej produkcie, ale analyzovať atribúty gýča po-
kladám za rovnako nešťastné ako snahu vysvet-
ľovať anekdotu, na ktorej sa niekto nezasmeje. 
Závažným problémom kapitánov slovenského 
knižného priemyslu je ľahkovážne podliehanie 
nízkym limitom malígneho rozmnožovania slov, 
povrchnej popisnosti a lacného úsilia o tzv. po-
pulárnu literatúru.  PAVOL JANÍK

Päť debutov v literatúre

spisovatelia s rudolfom schusterom
Prominentný člen Spolku slovenských spisovateľov a niekdajší prezi-
dent Slovenskej republiky Ing. Rudolf Schuster, cSc., sa 14. 5. 2008 
stretol s predstaviteľmi SSS – predsedom PhDr. Jánom Tužinským, 
PhD., podpredsedom SSS a šéfredaktorom LT PhDr. Jozefom Bo-
bom a tajomníkom SSS Mgr. art. Pavlom Janíkom, PhD. Účastní-
ci rokovania si vymenili informácie o najnovšej literárnej a publicistickej 
tvorbe a sústredili sa predovšetkým na kľúčové otázky dlhodobo ab-
sentujúcej štátnej kultúrnej politiky s dôrazom na konkrétne chronické 
problémy v oblasti štátnej podpory umelecky a myšlienkovo hodnotnej 
pôvodnej nekomerčnej literatúry. Osobitnú pozornosť venovali zotrvač-
nosti nesprávne nastaveného grantovému systému Ministerstva kultú-
ry SR, v rámci ktorého aj v súčasnosti (v piatom mesiaci roka 2008) 
ešte kultúrne organizácie typu SSS nemajú k dispozícii nielen finančné 
prostriedky na tento rok, ale ani zmluvy, na základe ktorých by im mali 
byť poskytnuté dotácie na jednotlivé projekty a okruhy činností. Kritic-
kým prejavom pretrvávajúcich nepriaznivých ekonomických podmienok 
je aj pokračujúca nemožnosť obnoviť týždennú periodicitu Literárneho 
týždenníka. Rudolf Schuster počas výkonu funkcie hlavy štátu vyvíjal vo 
vzťahu k vtedajším ministrom kultúry SR maximálne úsilie optimalizovať, 
racionalizovať a zefektívniť spôsob podpory vydávania a sprístupňova-
nia (propagácie a distribúcie) slovenskej umeleckej literatúry a jej me-
dzinárodnej prezentácie.  (pj)

zomrela poetka Rimma Kazakovová
Známa ruská poetka Rimma Kazakovová zomrela v pondelok 19. mája 2008 
vo veku 76 rokov. Je autorkou desiatok poetických zbierok. Je tiež známa ako 
prekladateľka poézie. Veľa síl venovala prekladom veršov Miroslava Válka. Na 
jej texty je zložené veľké množstvo populárnych piesní, niektoré z nich sa te-
raz pokladajú za ľudové. Narodila sa 27. januára 1932 v Sevastopole. Publi-
kovala od roku 1955. V roku 1958 vydala prvú poetickú zbierku Stretneme 
sa na Východe. Tešila sa veľkej autorite v spoločnosti. Moskovskí spisovate-
lia ju zvolili za prvú tajomníčku svojho tvorivého zväzu. Momentálne v Rusku 
niet novín, ktoré by nepriniesli správy, články alebo verše tejto veľmi obľúbe-
nej poetky, ktorá vedela povedať výstižné slovo pravdy o láske, šťastí a trpkos-
tiach nášho života.  MIcHAIL PISMENNyJ

UČIŤ Sa, UČIŤ Sa... Keby som ešte raz zopakoval to „učiť sa“, tak by 
si tí skôr narodení spomenuli na slávny výrok Lenina. V detstve sme ho 
videli všade okolo seba a na niektorých mal skutočne blahodarný vplyv. 
Na to, že učiť sa človek musí celý život prišli aj účastníci XVIII. Snemu 
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Síce trochu neskoro, ale 
predsa. Či mi niekto verí, alebo nie, osobne poznám asi stovku starostov 
a primátorov. Sú medzi nimi ľudia vzdelaní i životom skúsení, ale aj takí, 
ktorí školu už od detských rokov považovali iba za nutné zlo a neskôr, sa-
mozrejme ako nekvalifikovaní robotníci, dávali veľký pozor na to, aby sa v 
práci náhodou nezapotili a nezašpinili. Každodenný život, predovšetkým 
v obciach, kde ťarcha všetkého diania leží na pleciach starostu, potvr-
dzuje, že prvý muž v dedine je úspešný iba vtedy, keď má patričné práv-
nické, ekonomické alebo technické vzdelanie. Samozrejme, aj tu platí, 
že výnimka potvrdzuje pravidlo... Oficiálne konštatovanie snemu ZMOS, 
že „miestna územná samospráva sa má viac informatizovať a vzdelávať“ 
hovorí za všetko. Ešte dlho však potrvá, kým v našich obciach nebude-
me mať takých starostov a poslancov, ktorí  sa nechali  zvoliť iba zo svo-
jich zištných dôvodov a o úlohách samosprávy vedia toľko, koľko prie-
merný Slovák o stravovacích návykoch obyvateľov Hornej Volty ...

KTO SKôR PRÍdE Ani tí naši najskúsenejší cestovatelia spred roku 
1990, ktorí mali šťastie na devízové prísľuby, kúpy lukratívnych zájazdov 
a ani ŠTB im nerobila problémy pri vybavovaní tzv. doložiek k pasom, nič 
nevedeli o last minute, či first minute. Dnes už to vedia deti základných 
škôl – ide predsa o termíny kupovania zájazdu. Tí s pevnými nervami dá-
vali prednosť kupovaniu na poslednú chvíľu, teda „last“ a často sa im po-
darilo takto získať cestu niekam za hranice všedných dní veľmi lacno – 
v znamení reklamného sloganu, že lacnejšie je už iba zadarmo! Zájazdy 
kupované v zime, teda „first“ síce tiež boli so zľavami, ale nie tak výraz-
nými ako tie na poslednú chvíľu. Teraz však tí, ktorí sa spoliehali na kúpu 
zájazdov v lete, si v duchu poriadne na seba ponadávali. Totiž bez ohľa-
du na to, v ktorej cestovke si hociktorý letecký zájazd zakúpia, zaplatia 
teraz aspoň o tisícku viac! Darmo, ropa je drahšia a od jej ceny sa už po-
maly odvíja všetko, dokonca aj cena lístka do kina! Okrem toho lietadlá 
vo všeobecnosti, aby ušetrili, budú lietať pomalšie a občerstvenie na ich 
palube už nebude také bohaté, ako doteraz ...

vŠETKO PREJEME? Patrím medzi tých, ktorí pri nákupe v hypermar-
ketoch si všímajú nielen ceny, ale aj pôvod tovaru. Nie náhodou najčas-
tejšie krútim hlavou pri ponúkanej zelenine. Už sa mi podarilo objaviť ka-
pustu z Juhoafrickej republiky(!), mrkvu z Holandska, cibuľu z Talianska, 
úplnou samozrejmosťou je už pre mňa cesnak z Číny, zemiaky z Grécka, 
Egypta, či Maďarska, kyslá kapusta z Poľska... Tak by sme mohli pokra-
čovať ešte veľmi dlho. Slovensko pritom rozhodne nepatrí medzi boha-
té krajiny. Napriek tomu, že sme v EÚ, už aj v eurozóne. Naše prírodné 
bohatstvo je už takmer vyčerpané. Niečo také si môžu dovoliť Rusi, kto-
rí majú ešte stále obrovské zásoby ropy, zemného plynu, zlata a ďalších 
drahých kovov. Zdá sa, že prejedáme všetky zásoby valút, ktoré má štát-
na pokladňa. Škoda, že si neberieme príklad od susedov z Poľska. V ich 
hypermarketoch, na rozdiel od našich, je minimálne množstvo zahranič-
ného tovaru. Nuž, keď už sme u Poliakov: ich výrobky zaplavujú naše ob-
chody a tržnice pomaly tak, ako čínske. Poľsko vôbec nemá lepšie pod-
mienky pre poľnohospodársku produkciu ako Slovensko. Napriek tomu 
je naša obchodná sieť plná poľskej hydiny, zeleniny, poľských zemia-
kov... Akoby u nás už ani poľnohospodárstvo neexistovalo...

JÁN SLIAČAN

ZaUJalO NÁS

politické 
sentencie

MILAN KENDA

SME A TAKÍ zOSTANEME 
Slobodne SME ťa v našich 
novinách nakopli. A ty chceš 
porušiť slobodu slova tým, že 
sa pokúšaš brániť? Nastav aj 
druhé líce, ty neznaboh!
IDE IM O DEMOKRAcIU
Naozaj im ide o demokra-
ciu. Ale výberovú – pre čle-
nov SDKÚ.
NAJDRAHŠÍ
Najdrahší poznámkový pa-
pier? Vybielené prvé strany 
svetoobčianskych denníkov.
POVEDANé JEDNOU 
VETOU
SME za právo na inzultáciu 
bez práva na odpoveď.
PARADOX IBA zDANLIVÝ
O svetoobčianskych mé-
diách na Slovensku platí: 
Čím sú kúpenejšie, tým lep-
šie sa predávajú.
POHľAD SKÚSENéHO 
SKEPTIKA
SME-tiari si vždy nájdu ces-
tičky a finty, ako ďalej cynic-
ky zosmiešňovať zosmiešne-
ných a urážať urazených.
NAOzAJ AKTUÁLNy 
PROBLéM
Vo svete stále viac ľudí nemá 
čo jesť. A to by nás malo 
denne žrať!
NA SKOK DO PARÍžA
Francúzsky prezident Sarko-
zy, prezývaný Sarko, stráca 
doma popularitu. Nebudú ho 
Francúzi naostatok prezývať 
Sarkóm? 
POSUN O JEDNU 
STRANU?
Po uplatnení nového tlačo-
vého zákona SME-tiari a im 
podobní azda nebudú môcť 
štvať proti vláde na prvej stra-
ne. Ale môžu si to vynahra-
diť od druhej strany až pred 
šport. Ibaže – nie je Fico 
zodpovedný aj za naše futba-
lové a hokejové prehry?
POKROK NIK NEzADRžÍ
Voľakedy stačilo vyhýbať sa v 
noci neosvetleným uličkám. 
Dnes už sa treba vyhýbať aj 
internetu.

Ľahko pochopiteľné
Ten Slotov výrok o „šašovi na 
koni“ naozaj vzrušil našich juž-
ných susedov, ale skôr ako 
vzrušil bol vhodnou zámienkou, 
aby sa stretnutie maďarského 
a slovenského premiéra oddia-
lilo. Slovenskí politici by mali 
pochopiť, že našim južným su-
sedom nejde o nejaké dobré 
vzťahy, vždy v histórii a aj v no-
vodobej hľadajú zámienky, ako 
vzájomné vzťahy vyhrocovať a 
nie utužovať. A budú v tom po-
kračovať, lebo kto chce psa biť, 
palicu si nájde. V tomto spočí-
va politika našich južných su-
sedov, v minulosti i v súčasnos-
ti. Lebo koho a čo mohol uraziť 
svojim výrokom Ján Slota, veď 
králi mali vždy svojich šašov 
a šašom bol často kráľ a kráľ 
zasa šašom. (dk)
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Koncom apríla si pripomínali 
poľnohospodárski seniori vý-
ročie združenej strednej poľ-
nohospodárskej škole v Iván-
ke pri Dunaji. Vyše 200 z nich 
z regiónu Bratislava privítal 
Ing. Justin Skaličan, riaditeľ 
odboru kontroly projektových 
podpôr na PPA Bratislava. Na 
tradičnom podujatí sa zúčastni-
li rôzni odborníci, ktorí pracovali 
v poľnohospodárstve. Bol to na-
príklad bývalý námestník minis-
tra poľnohospodárstva Ing. Ján 
Šabík, pracovníci ministerstva 
Ing. Ján Adamovič, Ing. Ján Ba-
binský i ďalší. No najpočetnejšiu 
skupinu tvorili bývalí predsedo-
via a funkcionári JRD agronomo-

via, ekonómovia a zootechnici. 
Z mnohých treba spomenúť as-
poň predsedu JRD Gusta Kras-
ňanského z Mysleníc, terajšia 
Grinava. Nechýbali tu ani pe-
dagógovia bývalých poľno-
hospodárskych škôl a učilísť. 
Dokonca aj profesor Tomov-
čík, bývalý rektor Vysokej 
školy poľnohospodárskej v 
Nitre. Prišli aj pracovníci rôz-
nych organizácií, ktoré robi-
li služby poľnohospodárstvu 
– medzi nimi bol aj dlhoroč-
ný a stály rozhlasový poradca 
záhradkárov Ferko Bilčík, pro-
fesor Alojz Vereš z Výskumné-
ho ústavu vinohradníctva, Ing. 
Pavol Ďurišin z Poľnohospo-

dárskeho ústavu Bratislava.
RNDr. Kamil Vajnorský, predse-
da Jednoty dôchodcov Sloven-
ska informoval o jej aktivitách. 
Široká diskusia prebehla o všet-
kom čo v minulosti i dnes hýbe 
poľnohospodárstvom – o býva-
lých výsledkov i o súčasných. 
A bolo aj veselých spomienok. 
Treba ešte spomenúť, že toto 
tradičné každoročné stretnutie 
zvolávajú Regionála poľnohos-
podárska a potravinárska ko-
mora v Bratislave, Poľnohos-
podárska platobná agentúra v 
Bratislave za spolupráci Jednoty 
dôchodcov v Bratislave.

Ing. VÍT GERGELy, 
člen Únie slovenských novinárov

Hľadajme súlad generácií
Časy sa menia a my sa meníme s nimi. Túto myšlien-
ku sme mali na maturitnom table. Vtedy sme ju neve-
deli tak precítiť ako teraz, keď maturitné roky sú dáv-
no za nami a my sa prispôsobujeme – či chceme, 
alebo nie – iným myšlienkam, názorom, tvrdeniam. 
Hovorí sa, že generačný súlad „mladých“ a „starých“ 
nie je možný. A predsa si myslím, že to tak nie je.  
Starší kolega nám ako mladíkom hovorieval, že „my, 
starší, nie sme múdrejší ako vy, mladí, ale sme skú-
senejší“. Bolo to sympatické. Podľa tejto filozofie je 
možný partnerský vzťah mladej a staršej generácie. 
Jeden z mladíkov sa vyjadril: „Moji dedkovia sú dob-
rými rozprávačmi. Ich príbehy mi pomáhajú pocho-
piť vlastné pocity.“ A čo keby sme  si zasa my, star-
ší, povedali, že príbehy našich synov, dcér i vnukov 
nám pomáhajú pochopiť naše detstvo i súčasnosť. 
Nech je to tak či onak, nemyslím si, že niekoľko po-

dobných úvah ako je moja sa dostane do súčasných 
novín a ak sa tak náhodou stane, že všetci tí, čo si 
to prečítajú, nezatúžia po ničom inom ako po zblíže-
ní so svojimi rodičmi i prarodičmi, keď si neraz ne-
majú čo povedať ani mladší rodičia s ich ratolesťa-
mi. Nuž čo, ani svet si neraz nemá čo povedať, hoci 
problémov je na našej planéte až-až. A svet v malom 
- rodina – napodobňuje tieto spôsoby a zvyky de-
liť sa na bohatých a chudobných, členov ej či onej 
strany, mužské či ženské kolektívy, ak chce byť „in“, 
ako mladí medzi sebou hovoria; a generačne bude 
aj naďalej dobre nepoznať a ani sa nesnažiť spoz-
návať svojich rodných, ktorí im boli oporou, kým sa 
nepostavili na vlastné nohy a nehrali sa na pánov za 
peniaze tých, ktorí sa ešte stále nazývajú rodičmi. Až 
neskôr pochopia svoj omyl.

Za pultom sú aj odborníci so srdcom
Kúpil som si tenký letný blu-
zón zlacnený na sto korún len 
preto, lebo mal pokazený zips. 
Dievčina za pultom mi poradila, 
že o poschodie nižšie mi naši-
jú nový za nejakú stovku. Poslú-
chol som, lenže tam za našitie 
zipsu žiadali 240 korún. V neďa-
lekej tržnici sa suma už vyšplha-
la na 260 korún... Ďalej som už 
nešiel. Rozhodol som sa kúpiť si 
nový zips a riešiť to dajako svoj-

pomocne... Keď som v galanté-
rii na Špitálskej ulici v Bratislave 
akosi nerozhodne vyberal zips, 
pani od pultu sa ma spýtala, čo 
ma tak trápi. O chvíľu už bluzón 
držala v rukách. Poučila ma, že 
zips, čiže mechanický uzáver, 
sa skladá z tzv. bežca a dvoch 
radov zúbkov, po ktorých sa 
bežec posúva, a tým spája rad 
zúbkov. Bluzón podľa nej nepo-
treboval vymeniť zips, ale iba 

bežca. Vymenila ho za pár ko-
rún z lacného zipsu, ktorý som 
zaplatil... 
Odchádzal som s dobrým po-
citom, lebo som zistil, že nie 
všetci ľudia za pultom vás chcú 
ošklbať, ale sú aj takí, čo chcú 
nezištne pomôcť. Tá ochotná a 
dobrosrdečná pani bola ľubica 
Lechmanová. Vyzná sa vo svo-
jej práci a má srdce na pravom 
mieste... 

Nie sú facky ako facky, ale bolia rovnako
Neďaleko obce, kde je rómska osada, prišlo k dop-
ravnej nehode. Mladá vodička zrazila rómske dieťa, 
ktoré znenazdajky vbehlo pod auto. Nehode už ne-
mohla zabrániť. Bola z toho otrasená. K ranenému 
dieťaťu vyšiel muž z auta poskytnúť prvú pomoc. Z 
davu však pribehol nahnevaný Róm a fyzicky napa-
dol muža... 
Prenesme sa odtiaľto predopokladám do kultúrnej-
šieho prostredia, do nášho parlamentu. Tam tiež lie-
tajú ,,facky“, aj keď, našťastie,  zatiaľ len slovné. 
Často lietajú aj ,,len tak“ a na nepravých ľudí. Kaž-
dý z poslancov však musí vedieť, keď útočí hlava-
nehlava, že mnohé z toho, čo vraví, sú poloprav-
dy, dohady či vymyslené konštrukcie, ale v zápale 
,,straníckosti“ musí svojmu odporcovi „naložiť“. Či je 
to naozaj pravda, alebo nie, na tom nezáleží, zajtraj-

šok zasa prinesie niečo „nové“. Skrátka, ,,fackovať“ 
- aspoň slovne - sa bude ďalej.
Ako sa hovorí, príklady priťahujú. A „facky“, hoci len 
slovné, sa učíme dávať aj my, ostatní, keď podľahne-
me takýmto rečiam, šíriacim sa prostredníctom tla-
če, televízie, rozhlasu a bez rozmyslu ich opakujeme 
ako cudziu ozvenu. Len preto, že sú z inej politickej 
strany či hnutia, ktoré nám „nevonia“? 
Pri prvej skupine ľudí človek privrie oči, pretože tra-
gédia nesie so sebou silné emócie, v druhom prípa-
de sa „fackujú“ vzdelaní ľudia len preto, že sú vládni 
či opoziční, alebo patria k tej či onej strane...  Lenže 
my, tí „ostatní“, nemali by sme byť ich ozvenou, ale 
spomenúť si pri tom na starý sedliacky rozum našich 
rodičov a prarodičov. 

Dr. MILAN PIOVARČI

Ústav pre výskum verejnej 
mienky pri ŠÚ SR uskutočnil 
v dňoch 1. až 9. mája sociolo-
gický prieskum skúmajúci vo-
lebné preferencie politických 
strán pôsobiacich na Sloven-
sku. Občania, ktorí sa zúčast-
nili prieskumu, odpovedali na 
nasledujúcu otázku: „Pred-
stavte si, že by sa voľby do Ná-
rodnej rady SR konali už teraz. 
Ktorú stranu, hnutie, koalíciu 
by ste volili?“      
V politickej súťaži o poslanec-
ké mandáty je situácia vypro-
filovaná už od parlamentných 
volieb v júni 2006 – kreslá si 
delia výhradne zástupcovia 
šiestich strán. Nie inak je tomu 

aj podľa aktuálneho politické-
ho barometra. Podľa neho by 
SMER – sociálnu demokra-
ciu zastupovalo 68 poslancov, 
SDKÚ – DS by mala nárok na 

23 kresiel, SMK by pripadlo 18 
mandátov, SNS 16, ľS – HzDS 
by v NR SR obhajovalo 13 po-
slancov a 12 zástupcov ľudu 
by malo KDH.

Politický subjekt:
údaje v %

marec 2008 apríl 2008 máj 2008
SMER-SD 42,8 40,5 42,9
SDKÚ-DS 14,7 15,1 14,2
SNS 13,8 13,5 10,1
ĽS-HZDS 8,1 10,4 8,5
SMK 8,9 9,7 11,4
KDH 6,9 7,6 7,7
KSS 2,5 1,1 1,7
SF 0,7 1,1 1,0
HZD 0,8 0,5 1,7
ANO 0,5 0,1 0,1
Iná politická strana 0,3 0,4 0,7

V relácii „O 5 minút 12“ v STV besedovali 
ústavní predstavitelia SR Ján Mikolaj, minis-
ter školstva SR a Lászlo Szigeti, poslanec NR 
SR o pripravovanom zákone o školstve. Pred-
staviteľ maďarských strán, p. Szigeti, uviedol, 
že pripravovaný zákon skryto uvažuje o asi-
milácii Maďarov v prospech Slovenska. Úva-
ha ničím nepodložená!
Aká je však skutočnosť na území Slovenska 
s maďarskou menšinou? Podľa štatistiky od-
borníkov asimilácia existuje, ale v opačnom 
garde. Na tomto území za posledných desať 
rokov stúplo počet občanov hlásiacim sa k 
maďarskej národnosti. Od 0,2 do 4,5% v zá-
vislosti od regiónu Slovenska.
A ešte k materinskému jazyku a právam men-
šín na jeho užívanie. Áno, toto právo u nás za-
bezpečujú príslušné zákony a tieto sa plne vy-
užívajú, ale často i zneužívajú!
Veď ako je možné, že po ukončení štúdia na 
menšinových školách (rozumej maďarských) 

podstatná časť absolventov nevie takmer po 
slovensky. Také niečo nie je možné v štátoch 
Europskej únie, či už v Nemecku, Francúzsku, 
Taliansku, Veľkej Británii, atď., nehovoriac už 
o USA. Veď štát, v ktorom žijem, jeho jazyk 
musím dokonale ovládať ak chcem byť v ňom 
úspešný, žiť normálnym životom občana tejto 
spoločnosti, ktorá je mojím domovom. Alebo 
to tak nie je a potom ignorujem všetky sku-
točnosti a realitu života. Tu už nejde o práva 
menšín, tu sa zámerne mieša „politický gu-
ľáš“ pod kepienkom ich práva a spravodlivos-
ti voči väčšinovému národu, doslova a dopís-
mena, vyvolávanie zámerne nespokojnosti vo 
verejnosti, nielen na území domovského štá-
tu – Slovenska, ale i v zahraničí, na pôde Eu-
rópskej únie.
To už zaváňa iridentou, či sa to niekomu páči, 
alebo nie. A to na Slovensku trpíme už roky – 
a vraj, nie sme tolerantní. 

FRIDRIcH SVITEK, Prakovce

Do tragického Mníchovské-
ho diktátu tam vlastne žiadna 
hranica nebola, ale práve ten-
to dokument zrady rozdelil ro-
diny, priateľov a – Slovensko. 
Neskoršia železná opona a stu-
dená vojna urobili z tejto čiary 
prakticky nedobytnú stenu, aj 
napriek predstieranému politic-
kému priateľstvu. Aká je reálna 
situácia  na dnešnej slovensko-
ukrajinskej hranici, ktorá už päť 
mesiacov nosí titul schengen-
ská? Čiastočnú odpoveď na to 
dalo stretnutie na hraničnom 
terminále Ubľa-Veľkyj Bereznyj, 
ktoré sa uskutočnilo v sobotu 
24. mája. Na hranici s porado-
vým číslom sedem, na priecho-
de Ubľa-Veľkyj Bereznyj po prvý 
raz. Rovnaké číselné označenie  
má aj stretnutie na schengen-
skej hranici. 
Je nutné konštatovať, že schen-
genský hraničný režim  živým kon-
taktom na hranici vôbec nepridal, 
skôr naopak. V súvislosti s s jeho 
prípravou sa už pred rokom pod-
písali vrcholní predstavitelia Zakar-
patskej oblasti Ukrajiny a Prešov-
ského samosprávneho kraja pod 
spoločnú žiadosť o umožnenie 
tzv. malého pohraničného styku, 
ktorý by prísny schengenský re-
žim aspoň čiastočne zmiernil voči 
obyvateľom prihraničného pásma. 
Žiadosť bola adresovaná minister-

stvám zahraničných vecí oboch 
štátov. Po bezmála roku predseda 
Prešovského samosprávneho kra-
ja Peter chudík s úsmevom kon-
štatoval, že so susedskou zmluvou 
o malom pohraničnom styku súhla-
sila pred nedávnom aj naša vláda a 
teda že po oboch stranách hrani-
ce bude vytvorené pásmo o šírke 
50 km. Aj keď návštevníci z oboch 
štátov (žijúci v etablovanom 50 km 
pásme malého pohraničného sty-
ku) nebudú potrebovať víza, budú 
si musieť obstarať špeciálne povo-
lenia, oprávňujúce ich k pohybu na 
cudzom území. 
Nová situácia bola určite podne-
tom k tomu, že atmosféra sobot-
ňajšieho stretnutia v rámci tradí-
cie Dňa dobrého susedstva bolo 
úsmevnejšie a príjemnejšie ako 
vlani. Pocítil to zrejme aj predse-
da Národnej rady SR Pavol Paš-
ka, ktorý stál na čele slovenskej 
delegácie. Okrem eurokomisára 
Jána Figeľa (ktorý bol aj pri vlaňaj-
šom podpise spominanej žiados-
ti) v nej boli predsedovia košickej 
a prešovskej krajskej samosprávy 
zdenko Trebuľa a Peter chudík, 
poslanec NR SR Stanislav Kubá-
nek, Michal Lukša, Peter Ob-
rimčák, štátni tajomníci Obrim-
čáková a Jaduš, ako aj primátori 
spoluorganizátorských miest Sob-
rance a Snina. Ukrajinskú delegá-
ciu priateľstva viedol predseda Za-

karpatskej oblastnej rady Michajlo 
M. Kičkovskij. Prítomná bola aj 
veľvyslankyňa Ukrajiny v SR Inna 
Ohnivec. Pavol Paška zhodnotil si-
tuáciu reálne, s prihliadnutím k po-
trebám tamojších ľudí: 
- Nesmieme dopustiť, aby  táto hra-
nica rozdeľovala aj naďalej! Je na 
všetkých zainteresovaných, aby sa 
podieľali na vytvorení kvalitatívne 
novej situácie, hodnej modernej 
strednej Európy v 21. storočí...
Okrem krátkych oficiálnych preja-
vov prišiel na rad aj kultúrny prog-
ram (našu stranu zastupoval Pod-
dukliansky umelecký ľudový súbor 
a folklórne telesá z okolia), ale za-
plietali sa tu aj ďalšie siete spo-
lupráce a partnerstva. Napríklad 
Spišskej Novej Vsi a ukrajinského 
Chustu. Niektoré projekty sú však 
už poriadne rozbehnuté. Počas 
nedávnej návštevy zástupcov  Za-
karpatskej štátnej administrácie a 
ďalších oficiálnych štátnych inštitú-
cií Ukrajiny v Prešove sa už hovo-
rilo o ďalších krokoch pri zriadení 
slovenského kultúrneho strediska 
v Užhorode a ukrajinského v Pre-
šove. Obe strany už majú vyčlene-
né budovy, ktoré by sa mali dostať 
do účelových rekonštrukcií. Pred-
seda Zakarpatskej štátnej adminis-
trácie Oleg O. Havaši konštatoval, 
že finančné zabezpečenie vzniku 
nového kultúrneho stánku nebude 
na ich strane žiadnym problémom. 
Predseda PSK Peter Chudík vtedy 
pre zmenu informoval, že v Prešo-
ve je už budova uvoľnená, ale že 
na jej rekonštrukciu bude musieť 
prispieť Bratislava. Nebude to však 
jednoduchá cesta, pretože aj tento 
projekt bude musieť prejsť rokova-
niami a schvaľovacími procesmi na 
úrovniach oboch ministerstiev zah-
raničných vecí. 
Pre mnohých ľudí bude žijúcich v 
blízkosti slovensko-ukrajinskej hra-
nice 24. máj bude pamätným nie-
len ako deň dobrého susedstva, 
ale aj ako deň nových nádejí...  

MILAN ORSzÁGH

Stretnutie priateľstva na schengenskej hranici

deň dobrého susedstva

Foto: Marta SiBaLoVÁ

SMER-Sd zvýšil kredit

Poľnohospodárski seniori spomínali

VraJ nie sMe tolerantní
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Stranu pripravil 
MILAN GROFČÁK

Nepotrebný a úplne zbytočný 
boj medzi pravicovými poslan-
cami krajského parlamentu a 
predsedom Prešovského samo-
správneho kraja Petrom Chudí-
kom o umiestnenie Knižnice P. 
O. Hviezdoslava v dôsledku re-
konštrukcie objektu (vytvorenie 
medzinárodného informačného 
a podnikateľského centra) je za-
tiaľ nerozhodný. Centrálna poži-
čovňa knižnice  bola po výmene 
riaditeľky úspešne presťahovaná 
do priestorov v mestskom objek-
te Župný dom a naďalej slúži ve-
rejnosti. Ide o dočasné riešenie, 
pretože knižnica potrebuje pre 

svoje široké aktivity ďalšie stov-
ky metrov štvorcových prevádz-
kovej plochy. Spolu s knižnicou 
bolo presťahované aj Britské 
centrum v Prešove, ktoré bolo 
vytvorené s pomocou diploma-
tických kruhov Veľkej Británie a 
ktoré je informačnou základňou 
pre získavanie vedomostí o sve-
te anglického jazyka.
Rokovania o definitívnom rie-
šení umiestnenia prešovskej 
knižnice stále pokračujú a či 
dôjde k ideálnemu riešeniu 
(knižnica je teraz na dvoch 
rôznych miestach), je zatiaľ 
nejasné...

Košice, Martin, Nitra a Prešov, to je štvo-
rica miest, ktorá sa prebojovala do dru-
hého „slovenského“ kola  v kontinen-
tálnej súťaži o získanie titulu Európske 
hlavné mesto kultúry v roku 2013. Opro-
ti minulosti je to dnes už vážna súťaž, v 
ktorej kultúrne a spoločenské aktivity 
adeptov na zisk titulu preverujú komisári 
únie, pričom kritéria zápolenia sú veľmi 
prísne. Každé mesto hrá za seba, i keď 
počet pomocníkov nie je určený. Aj preto 
už v júni 2007 primátori Prešova, okres-
ných miest kraja a mesta Vysoké Tatry, 
podpísali spolu s predsedom Prešovské-
ho samosprávneho kraja memorandum 
o pomoci súťažiacemu krajskému mestu 
a práve v Deň Európy, v podvečer 9. mája 
spojili svoje sily, aby spoločne zarachotili 
do celej Európy. 
Na prvý pohľad neišlo o veľa, bola to však 
akcia, aká doteraz nemá v kraji obdobu. 
Presne o 18.30 h sa na dve minúty ozval na 
hlavných námestiach  trinástich miest Pre-
šovského kraja rachot,  ktorý mal dosiahnu-
tými decibelmi priniesť nový zápis do Guin-
nessovej knihy rekordov. Zúčastnení ľudia 

kričali, pískali, spievali, búchali do rôznych 
nástrojov (i nenástrojov), len aby bol hluk čo 
najväčší. Ale keďže nominovaných komisá-
rov knihy nebolo nikde vidieť, rekord zrejme 
zaznamenaný nebude. V Prešove merali in-
tenzitu hluku zamestnanci Úradu verejného 
zdravotníctva, ktorí zachytili najvyššiu inten-
zitu 106,9 Db, s dvojminútovým priemerom 
102,4 decibelov.  
Či už rekord bude alebo nebude uznaný, 
obyvatelia Prešovského kraja sa v podvečer 
9. mája dobre zabavili a pomáhali im k tomu 
aj renomovaní slovenskí speváci a skupiny, 
ktorí majú svoje korene práve na území kraja. 
V Prešove Katka Knechtová a Peha, v Levo-
či Peter Lipa, v Stropkove Katka Koščová, vo 
Svidníku Drišľak atď. 
Presne o týždeň neskôr prebiehal v cen-
tre mesta ďalší pokus o zápis do knihy 
rekordov, tentoraz v tanci štvorylka. Po-
kus sa uskutočnil v rámci sedemročnej 
tradície European Quadrille Dance festi-
val, v rámci ktorého  sa malo v rôznych 
európskych mestách vykrúcať na námes-
tiach približne 40 tisíc tanečníkov. V Pre-
šove sa do štvorylkového pokusu zapojili 

žiaci, študenti a pedagógovia z 29 škôl. 
Už onedlho, 3. a 4. júna, budú v centre 
Prešova zápoliť družstvá všetkých šty-
roch slovenských kandidátskych miest, 
kedy si to rozdajú vo „Férovke“. Mimo-
chodom, bude to pre každého od kolísky 
známa hra Človeče nehnevaj sa!
V tomto meste už dlho fungujú aj ďalšie 
aktivity, regionálneho i európskeho roz-
meru. V tzv. Infotrolejbuse, premávajúcom 
na najdlhšej mestskej linke, spájajúcej 
dve najväčšie sídliská, môžu sa cestujú-
ci v priebehu tohto mesiaca učiť  počas 
jazdy francúzske i anglické slovíčka a ok-
rem nich aj rýdzo šarišské tradičné výra-
zy, ktoré už mladá generácia Prešovčanov 
pomaly a isto zabúda. Práve v Infotrolej-
buse pribudne onedlho ďalšia novinka – 
hlasové informácie o pamiatkach mesta, 
okolo ktorých tento dopravný prostriedok 
prechádza. Jednoducho – Prešovčania to 
s kandidatúrou myslia vážne!

Že východniari a medzi nimi aj „koňare“ z Prešova sa vedia aj uži-
točne zabaviť, svedčí nedávna súťaž Komunitnej nadácie v Prešo-
ve, ktorá sa volala kone na korze. Bola určená pre rodiny a nezisko-
vé mimovládne organizácie, vytvárajúce podmienky pre riadny život 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hlavnou cenou súťa-
že, ktorú sponzorovala prešovská firma Kronospan,  bolo zariadenie 
do detskej izby v hodnote 20 tisíc Sk. Ako však na našej fotografii vi-
díte, potknúť sa môže aj kôň, ktorý má osem a nie len štyri nohy...

pribudnú ďalšie
pracovné miesta
V Sabinove by malo pribudnúť 
v blízkej budúcnosti 150 pra-
covných miest vďaka anglic-
kej firme WBB, ktorá je v tomto 
meste už etablovaná. Nedávne 
rokovania o rozšírení výrobné-
ho programu medzi firmou vy-
rábajúcou recyklovateľné kar-
tónové potravinárske obaly a 
vedením mesta skončili s pozi-
tívnym výsledkom, WBB bude 
stavať nové výrobné haly.
Sabinovská radnica sa pripra-
vuje aj na postupné riešenie 
novej vizáže centra mesta. O 
tomto probléme, ale aj o postu-
pe a opatreniach na zavedenie 
jednotnej európskej meny na 
území mesta rokovali vo štvrtok 
22. mája členovia sabinovskej 
mestskej rady.

Nezvyčajný priebeh a dozvuky malo rokovanie 
poslancov Mestského zastupiteľstva v hornoša-
rišskom meste Lipany, ktoré sa konalo v stredu 
7. mája. Po niekoľkomesačných predchádzajú-
cich rokovaniach medzi mestom a investorom 
začala verejná prezentácia projektu novej inves-
tície talianskej strojárskej spoločnosti Fonderia 
di Torbole, ktorá v priestore lipianskeho priemy-
selného parku za traťou bude stavať fabriku na 
výrobu brzdových prvkov pre automobily. Nový 
strojársky závod by mal zamestnať cca 250 ľudí, 
z toho 60 technikov! A keďže v Lipanoch dote-
raz vládne 16% miera nezamestnanosti, vedenie 
mesta tento zámer talianov víta s radosťou. 
Talianský investor spolupracuje s desiatkou najväč-
ších automobiliek sveta a lipiansky závod bude pod-
ľa prezentácie replikou domácej výrobnej základne, 
postavenej a úspešne fungujúcej pri Brescii. Prípra-
va výstavby by mala prebiehať 8 až 12 mesiacov, do 
36 mesiacov má začať trojsmenná prevádzka. Aby to 
však nebolo jednoduché, v rámci približne 1,4 miliar-
dovej investície by mala byť postavená aj vlastná zlie-
vareň, v dôsledku jej energetickej náročnosti však 
bude nutné rekonštruovať podstatnú časť elek-

trickej rozvodnej siete celej oblasti. 
Aj keď záväzný podpis zmluvy medzi investorom a 
mestom je naplánovaný až na december, po preko-
naní všetkých administratívnych prekážok, Fonderia 
di Torbole si už prenajala 80 tisíc metrov štvorcových 
v spomínanom priemyselnom parku. Je to už druhá 
firma, ktorá začne pôsobiť v tomto novom priemysel-
nom parku. 
Iný problém sa javí v oblasti dostatočne kvalifikova-
ných odborných pracovníkov, keďže strojári v regió-
ne Šariša absentujú už dlhšiu dobu. Primátor Eduard 
Vokál je však optimista:
- Veríme, že veľa odborníkov sa nám teraz vrá-
ti zo zahraničia a opäť sa spoja prácou rozdele-
né rodiny. 
Jeho slová potvrdzuje skutočnosť, že z nedávno roz-
delených 40 nových parciel pre individuálnu bytovú 
výstavbu bolo v krátkom čase predaných 37. Doba 
rozkvetu Lipian však má ešte iba prísť. Pričiniť by sa 
o to mal geotermálny vrt, ktorého výdatnosť a ďalšie 
technické parametre, získané dôkladnými testami, 
by mali byť známe už v júni. Vo výhľade je teda ďalšia 
obrovská investícia, do turistami a domácimi vyhľadá-
vaného aquaparku... 

UnproFor v krajskom múzeu
Výstava, zostavená z autentických dokumentov priamych 
účastníkov slovenských mierových síl OSN, je v týchto dňoch 
k dispozícii širokej verejnosti v Krajskom múzeu v Prešove. Ide 
o osobné doklady, korešpondenciu, dobové mapy a množstvo 
fotografií, ktoré poskytli členovia slovenskej Asociácie veterá-
nov UN mierových misií a ktoré majú pripomínať vlaňajšie 15. 
výročie vzniku slovenských misií v službách OSN v rôznych čas-
tiach vojnami zmietaného sveta, od Afriky, cez prednú Áziu po 
Balkán. Svedčia nielen o vážnosti tohto poslania a splnenia 
množstva úloh, ktoré podnietili vysoké medzinárodné uznanie 
slovenským vojakom zo strany civilných i vojenských kruhov, 
ale aj o vzájomnej dôvere medzi členmi jednotlivých misií, ich 
priateľstve a pomoci v ťažkých chvíľach. Pripomeňme si, že za-
čiatok vojenskej činnosti Slovákov pre OSN siaha až do roku 
1992, do balkánskej nacionalisticko-náboženskej tragédie ná-
rodov bývalej Juhoslávie. Slováci tam strávili celých päť rokov a 
tam začala aj sláva našich ženistov. Do oblasti Balkánu sa naši 
vojaci vrátili v súvislosti s kosovským problémom a práve táto 
misia sa pre našich vojakov zmenila na nezabudnuteľnú letec-
kú tragédiu. Samotná výstava na východnom Slovensku končí 
svoju púť po republike, verejnosť si ju bude môcť prezrieť ešte 
v dvoch posádkových mestách, Trebišov a Michalovce. 
Viceprezident Asociácie UN-V-Slovakia Dušan Ščevík je však 
patrónom aj ďalšej výstavy v prešovskom Krajskom múzeu. Aj 
tentoraz ide o bývalú Juhosláviu, i keď v umeleckej podobe. 
A ktorá svojou podstatou tiež dokumentuje vzájomnú dôveru 
bývalých členov misií, tentoraz na medzinárodnej platforme. 
Predajná výstava obrazov „Kovačická a Padinská insita“ bude 
verejnosti prístupná do 30. júna a je zložená z diel svetovo zná-
mych majstrov insitného umenia. Vo svojom rozsahu a skladbe 
je k videniu prakticky posledný raz. 
Okrem týchto výstav ponúka Krajské múzeum v Prešove svojim 
návštevníkom novú stálu etnografickú expozíciu, archeologic-
kú expozíciu, expozíciu historických hodín, zbraní (ich vývoj od 
praveku po novovek), známych soľnobanských paličkovaných 
čipiek a ďalšie.

Drvivá väčšina historických objektov a turistických magnetov 
prešovského kraja už odštartovala svoju tohtoročnú sezónu a 
sú k dispozícii domácim i zahraničným návštevníkom. Mnohé z 
nich boli vynovené, mnohé si pripravili sériu príťažlivých progra-
mov. Široký okruh záujemcov je očakávaný aj v stredovekom vo-
jenskom tábore pod hradom v Starej Ľubovni. V piatok 30. mája 
sa tam uskutoční prezentácia štvorice slovenských kráľovských 
miest – Bardejova, Levoče, Kežmarku a domácej Starej Ľubov-
ne. Aj v tomto prípade pôjde o bohatý kultúrny program a bo-
haté kulinárske zážitky vďaka severošarišsko-spišskej kuchyni. 
Najväčšie zážitky tam čakajú najmä na malých chlapcov, ktorí 
sa budú môcť zoznámiť aj so stredovekými strelnými a oblieha-
cími vojenskými zariadeniami.

odobrili vlaňajšie hospodárenie
Najdôležitejším bodom 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešov-
ského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 20. mája, bolo ro-
kovanie o návrhu Záverečného účtu PSK za rok 2007. Výsled-
ky hospodárenia krajskej samosprávy za vlaňajší rok už predtým 
prešli kontrolou nezávislej auditorskej organizácie i rozborom 
na útvare hlavného kontrolóra PSK, s ktorého správou a koneč-
ným stanoviskom sa poslanci oboznámili počas rokovania. Keď-
že celkový zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2007, 
ktorý bol prevedený do rezervného fondu, predstavoval 436 mi-
liónov a 800 tisíc korún,  poslanci na návrh hlavného kontrolóra 
súhlasili s celoročným hospodárením PSK bez výhrad. 
Vlaňajší rok sa niesol v PSK v znamení racionalizácie vzdeláva-
nia, do tejto oblasti smerovala aj najväčšia časť výdajov, až 49% 
z bezmála 3,5 miliardy. Z vyše 1,2 miliardy kapitálových výdav-
kov bolo najviac použitých na dopravu (55%). V správe k zá-
verečnému účtu bolo zároveň konštatované, že Prešovský sa-
mosprávny kraj disponoval k poslednému dňu vlaňajšieho roka 
majetkom vo výške 6,548 miliardy Sk. 
Poslanci prešovského krajského parlamentu sa najbližšie stret-
nú 1. júla, aby okrem iného rokovali predovšetkým o progra-
me hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja na roky 2008 až 
2015 a o príprave a implementácii regionálnej inovačnej stra-
tégie.

Do lipian mieri investor z talianska

V snahe o zápis do Guinnessovej knihy rekordov pomáhal Prešovu celý kraj

dve minúty rachotu i štvorylka

Stretnutie pod hradom

Britské centrum má v historickej budove Župného domu ele-
gantné priestory. 

knižnica i britské centrum presťahované
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Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Kresba: Andrej Mišanek

Kauza zrušenia ÚPN vyhúkla z ničoho nič, ako 
burina na jar v záhradkách. Takzvaní slovenskí 
politici okamžite spustili bubnovú paľbu vzneše-
nými slovami kikiríkali, že „Pamäť národa nám 
treba“. Nuž, treba, to je pravda. Ale ak majú byť 
„pamäťou národa“ výplody príslušníkov ŠtB, ktorí 
nemali ani morálku, ani česť a robili si právnický 
rýchlokurz niekde v Prahe, kde ich učili ako ver-
bovať, bez hodnôt, bez cti, bez zábran, tak slová 
„takzvaní slovenskí politici“ treba opraviť na „ha-
raburdy slovenskej politiky“. ÚPN, ten vznešený 
výtvor nemá ani len dovetok „Slovenského“ (národa). 
Zrejme ide o internacionálny ústav v ktorom sa „plan-
tajú“ akési detičky, ktoré si robia na svojom piesočku, 
dotovanom vládou, čo sa im zapáči. Pritom si hovo-
ria historici. Skúmajú zločiny komunizmu. To naozaj 
treba, ale v súvislostiach. Mám naozaj ďaleko od 
komunistickej ideológie, ale v šesťdesiatych ro-
koch som bol v dnešnom okrese Svidník, a tak-
mer som skolaboval. To bolo niečo hrozné, vô-
bec tam aj žiť. Nuž títo komunistickí zločinci ten 
okres potom vybudovali, aj vďaka svojmu sláv-
nemu rodákovi V.B. Samozrejme aj tam boli prí-
slušníci ŠtB, ktorí strážili, aby sa tam nebodaj ne-
dostal triedny nepriateľ, a od svojich abonentov 
kupovali bony, aby si potom v Tuzexe kúpili nie-
čo z produkcie triednych nepriateľov. Ak na nich 
chceme stavať „pamäť národa“, tak potom bude 
slovenský národ na tom v budúcnosti naozaj zle. 
Ešteže Američania neurobili podobnú hlúposť a 
nezriadili ÚPN, lebo potom by museli skúmať zlo-
činy, ktorých sa dopustili na prapôvodných oby-
vateľoch Ameriky. Komunizmus nebol nič iné, len 

istý druh ortodoxného náboženstva, a ako v každom 
podobnom náboženstve sa hľadali strigy, bosorky, 
upaľovalo sa a bohviečo ešte. V dnešnej demokracii 
sa tiež dejú veci, ktoré nemajú nič spoločné s morál-
kou či hodnotami desiatich božích prikázaní a v mene 
demokracie sa zabíjajú ľudia, vedú sa vojny, v mene 
nastolenia demokracie, aj keď sa niektorým národom 
do tejto demokracie príliš ísť nechce. Komunistickí 
papaláši sa aj tak po revolúcii dostali k tomu, k čomu 
sa chceli dostať a dnes sa podobným ÚPN môžu aku-
rát vyškierať spoza rohu. Podobne vysokopostave-
ní dôstojníci ŠtB, ktorí už mali viac IQ ako verbova-
či, ale aj tak dokázali napísať pivo s tvrdým y. Dnes 
majú firmy, vlastnia majetky o ktorých sa obyčajnému 
človiečikovi ani nesníva, ale ÚPN pracuje podľa slov 
jeho predstaveného dobre, plní si svoje povinnosti, 
všetci berú dobré platy. A tak sú spokojní vlastne 
všetci: aj bývalí ŠtB, aj tí, čo „odhaľujú“ ich zlo-
činy. A už vonkoncom neviem prečo máme „pa-
mäť národa len od roku 1939, dovtedy sme ne-
boli národom? Ani za Masaryka, ani za Rakúsko 
– Uhorska? Áno, treba nám „Pamäť národa“. Ale 
nie ústav, lebo tých už tu bolo a aj je dosť a nie-
ktoré vyvolávajú rôzne asociácie. Podobne ako 
inštitúty. Až dojímavo sa proti zrušeniu ÚPN oz-
val Konzervatívny inštitút M. R. Štefánikaa, kde fi-
gurujú páni Dostál, zajac, Šebej, Tatár a samoz-
rejme Gál. Podľa nich v 20. storočí existovali dva 
zločinecké režimy. 
zabudli na násilnú maďarizáciu a tzv. Masaryko-
vu demokraciu, či Benešove ignorovanie sloven-
ského národa. A táto organizácia nesie meno M. 
R. Štefánika. Skutočne neskutočné.

Znie to naozaj vznešene „pamäť národa“

Vo Francúzsku to už existuje 
stáročia, keď sa namiesto ná-
jomného platí inými službami, 
konkrétne sexuálnymi. Tento 
trend sa dostal postupne do 
celej Európy a neobišiel pocho-
piteľne ani Slovensko. A tak tu 
máme nový druh vykorisťova-
nia ženského tela. Nenápadné 
inzeráty, prijmem dievča, ženu, 
študentku do podnájmu, po-
moc pri upratovaní a iné služ-
by v domácnosti – pod týmto 
kepienkom sa schováva pres-
ne to, čo sa deje vo Francúz-
sku už stáročia bez povšim-
nutia. Jednoducho, tam je to 
zvyk. U nás je to novinka, ktorá 
samozrejme nepatrí do hodno-
tového rebríčka a nepatrí ani 
do slovenskej mentality. Príči-
nou podobného javu nie je ani 
tak predávanie sa, ale skôr ťa-
živá sociálna situácia. Dievča, 
ktoré nemá dosť peňazí na in-
ternát, chce študovať, rodičia 
sú nezamestnaní, jednoducho 

využije podobnú ponuku, kde 
platí minimum a ostatok si jed-
noducho odpracuje „domáci-
mi prácami“ rôzneho druhu. 
Keď slovenský premiér odpo-
rúčal slovenským devám, aby 
sa bozkávali pod rozkvitnutou 
čerešňou, myslel to romantic-
ky, ale troška sa minul účin-
kom. V stovkách a možno už v 
súčasnosti tisíckach prípadov 
podobným devám a ženám nie 
je do bozkávania pod čereš-
ňou, pretože ich realita je iná. 
Nikto u nás nevidí dievčatá, obe-
tované v domoch tučniakov, gran-
dov a mocných tohto sveta. Kto 
cíti aspoň troška ľútosti nad tými-
to mladými ženami, ktoré čaka-
jú, hľadajú, oddávajú sa ilúziám a 
ktoré čoskoro zvädnú a odkvitnú 
zásluhou špinavých chúťok zvie-
rat s plnou peňaženkou. Aj táto 
palica má dva konce. To, že dá-
vame mladým mamičkám viac pe-
ňazí na prvé dieťa nie je to pra-
vé orechové, pretože vieme, že 

to zneužíva presne istá skupina 
žien. Veľké sľuby pred nástupom 
súčasnej vlády na adresu mla-
dých sa jednoducho akosi vytra-
tili. Treba si postaviť otázku, čo 
sme urobili, aby sa z panny po-
stupne nestala vydržovaná sú-
ložnica, prostitútka, kupliarka? 
Čo sa urobilo pre mladých, aby 
sa ich láska začala pod rozkvit-
nutou čerešňou a skončila man-
želstvom, v novom byte? V tomto 
smere málo rukolapné. 
A tak sa netreba čudovať, že 
Slovák je v Európe ohrozený 
druh, ktorý pomaly ale isto vy-
kape, po meči aj po praslici. 
Je rovnako jasné, že ak v tom-
to smere nezačne vláda niečo 
robiť, obráti sa to proti nej ako 
bumerang. Mladí ľudia majú dosť 
otvorené oči a vidia napríklad aj 
to, čo politici prehliadajú. Verej-
ne sa hovorí o diskriminácii 
„bielych“ na Slovensku, pritom 
sa verejne poukazuje na to, že 
vláda vyhadzuje peniaze von ok-

nom na darebákov, ktorí iní nebu-
dú. Iste, sme sociálny štát a k ta-
kému sa hlásime, ale nemožno 
byť až takým samaritánom, kto-
rému je jedno, že denne vyho-
dí von oknom milióny, len preto, 
aby sme v hanbe nezostali. Práve 
spomínané Francúzsko doplatilo 
na svoju ľúbivú sociálnu politiku 
a dnes za to platí tým, že vo veľ-
kých mestách sa potulujú tisíce 
darebákov, ktorí využívajú sociál-
ny systém a okrem toho zvyšujú 
krivku kriminality do absurdna. 
Všetko so všetkým súvisí, aj 
čerešne s láskou, aj Samari-
tán s láskou k blížnemu. Ale 
byť Samaritánom darebáko-
vi od kolísky až po hrob je na-
ozaj sociálna politika pritia-
hnutá za vlasy. 
Na Slovensku je to vidieť, len 
sa treba pozerať pozorne a 
zblízka na život okolo seba. 
Ale cez prekáračky v posla-
neckých laviciach nemožno 
nič vidieť. Ani realitu.

naiVný siZyFos
Niektorí športovci, ako sa tradova-
lo boli dosť naivní. K tým naivným 
patrí aj Peter Šťastný. Rozpútal di-
vokú bitku proti predsedovi SZĽH 
a dokonca napísal na IIHF, aby ho 
znova nevoli do Rady IIHF. Toto je 
už absurdná naivita, pretože pri 
voľbe člena tejto Rady sa neriadia 
kritériami Šťastného, ale tým, čo 
kto robí. Nakoniec Juraja Širokého 
do Rady IIHF znova zvolili a Šťas-
tný si urobil iba hanbu. Teraz mož-
no napadne vedenie IIHF. Jeho 
ťaženie proti J. Širokému neurobi-
lo nič dobré pre slovenský hokej, 
skôr naopak. Logicky z tohto ce-
lého vyplýva, že Šťastnému nejde 
o slovenský hokej, ale o samého 
seba. Bolo by také ťažké povedať 
J. Širokému do očí, počúvaj brat-
ku, mám toto a toto proti tebe, ale 
v mene slovenského hokeja ťahaj-
me spolu za jeden povraz. To, že 
si Šťastný svojimi takpovediac ne-
zmyslami poškodil je dnes už jas-
né. Nech sa teda poďakuje tým, 
ktorí ho nahovorili na to, aby hral 
hokej politickou kartou a nie ho-
kejkou. Vychodniari by poveda-
li: Bulo ci to treba, bulo...

Tak vám vážený pán premiant, alebo náš býva-
lý pán premiér, píšeme, sediac v našej krčme pi-
júc a vyplachujúc si ústa ústnou vodou ODOLS-
ME, taký malý prosbopis, aby ste nás navštíviť 
ráčili. Lebo na našom Dolnom Výplachu si žije-
me asi tak ako sme si zaslúžili, alebo ako ste 
nás navigovali, aby sme si zaslúžili. 
Prasce už ani nechováme, aj tak majú choroby 
a krmivo je stále drahšie a drahšie odvtedy, ako 
sme vstúpili do tej Európy. Vtedy ste nám pove-
dali, že aj prasce budú dva razy také veľké. A 
tak sme sa v Dolnom Výplachu preorientovali na 
sliepky, lebo sliepka ako vravia jej vykorisťovate-
lia, je hlúpa. 
Lenže kohút, ako sme zistili, je ešte hádam hlú-
pejší ako sliepka, ibaže jeho imbecilite sa v reči 
neokrídlených dvojnožcov, hovorí pýcha. Však 
vy pán premiant, ako vieme, máte so sliepkami 
svoje skúsenosti a s kohútmi tiež. Aj hadov by 
sme radi chovali, lebo sú symbolom hriechu. A 
vieme, že nám hriechu treba ako soli. Bez hrie-
chu nie je ani dedina dedinou, ani politika poli-
tikou. Mravce nám tiež pripomínajú, že na svete 
žijú ľudia, ale chovať mravce ešte nikoho nena-
padlo, hoci mravcov je tu dosť, asi ako v politi-
ke.
A tak sedíme spolu v krčme, kde už nieto po-
maly ani ľudí, lebo všetci sú už zamestnaní, len 
Fero, kostolník a Mišo si nehľadajú robotu, lebo 
politizovanie ich náramne baví. Krčmár dal už aj 
krčmu premaľovať a namiesto modrej ju natrel 
na ružovo. Vravel, že aj v bordeli to tak majú. 
Práve sme začali meditovať, vážený pán pre-
miant, nad slovami z Evanjelia Matuša: Dovoľ-
te mŕtvym pochovať mŕtvych. Skutočný mŕtvy v 
skutočnosti nemôže nič robiť, teda ani pocho-
vať skutočného mŕtveho. Podľa evanjelia sú mŕt-
vi tí, čo vyzerajú živí. Kostolník Fero tvrdí, že iba 
Kristovi učeníci, tí, čo opúšťajú mŕtvych a na-
sledujú jeho, sú naozaj živí. Všetci ostatní sú ži-
voriace a pohybujúce sa mŕtvoly, schopné iba 

toho, že kopú jamy a budujú hrobky. My sme vás 
neopustili, ale niektorí čo vás opustili, teda nie 
sú živí. A prečo potom vykrikujú do novín, rozču-
ľuje sa Mišo, prečo nekopú jamy? Ale ešte kopú 
aj do vás. 
Alebo prečo nie sú v jame levovej ako Lazár. Ale 
pán premiant aj vy ste opustili iných, aj tí vykri-
kujú na všetky strany. Kostolník Fero sa dušu-
je, že by to malo byť tak, ako sa hovorí: „Ovocie 
stromu poznania neodtrhneš, lebo v deň, keď 
z neho odtrhneš, istotne umrieš“. Ale ako vidí-
me všetci sú živí, zdraví a nepotrebujú ani Sa-
maritánov. 
Len toť sme sa dozvedeli, že pán Robert Fico, 
ktorému ste dovolili aby vládol, chystá v Dolnom 
Výplachu vybudovať futbalové ihrisko. Kto už 
potom bude chodiť do našej krčmy? Už aj naše 
ženy prepadli futbalu, moja Marča si kúpila aj 
rajcované trenírky a kope do všetkého čo vidí, aj 
do mňa. Všetky tie baby, čo voľakedy zbožňovali 
vás, teraz div sa nevrhajú na Kaliňáka a Slotu. 
Začína tu byť, vážený pán premiant, hotová So-
doma a Gomora, do krčmy už nechodia ani 
miestni Rómovia, čo robili na aktivačnej činnos-
ti. Našli si robotu, čo už je skoro neuveriteľné, 
ale je to tak. Ten bicykel, čo ste nám onehdy 
venovali, ešte máme, ale radšej chodíme peši, 
lebo za bicyklom utekajú všetci psi. 
Kostolník Fero, ktorý je dobre informovaný, nám 
povedal, že sociálna politika toho pána Fica sa 
začína páčiť aj pánovi farárovi. Nuž ide to v Dol-
nom Výplachu z kopca, už to nie je tak ako býva-
lo... Pravdou je, že v drobnom ľude vládnu dva 
základné inštinkty, inštinkt zabíjať a inštinkt zvir-
gať. 
Aj preto by ste, vážený pán premiant, mali prísť 
navštíviť nás v Dolnom Výplachu, nejaké vajcia 
sa ešte nájdu ....

Vaši mohykáni z Dolného Výplachu

P.S. Sliepky nosiť nemusíte, máme ich tu dosť.

Slovenská pospolitosť politologická, to je niečo ako prišelci z 
Marsu. Človek sa nestačí čudovať, odkiaľ sa tieto indivídua berú 
a samozvane sa pasujú za politógov. Ako napríklad taký pán 
Šebej. No nad všetkými vyčnieva, ak odrátame inú národnosť, 
ako slovenskú, politológ Miroslav Kusý. Samozrejme nebudeme 
propagovať jeho knihu Na vlnách Slobodnej Európy, ale vybra-
li sme z nej niektoré citáty, aby čitateľ vedel, kto sa to k všetké-
mu pravidelne vyjadruje ako vševedko, ako sa vyjadruje, a kto 
to vlastne hovorí ako politológ.
„Prečo iba Matica slovenská a nie Matica maďarská či rómska? Čo 
je to iné, ako slovenský nacionálny šovinizmus a rasizmus? Prečo iba 
slovenská autonómia a nie aj autonómia maďarská či rómska? Kto 
nám udelil takého privilégia? Pán Boh nie, iba Mečiar s Gašparovi-
čom.“ (str. 73). „Na Slovensku v rokoch 1945-1948 prebiehala dras-
tická etnická čistka, zameraná proti tu stáročia žijúcej maďarskej men-
šine.“ (str. 135). „... demokratickým riešením by bolo aj u nás zrušiť 
zákon o štátnom jazyku ako taký... Aj tak je to zákon anachronický, ne-
vhodný pre koniec dvadsiateho storočia. Na jeho zrušenie by však u 
nás bolo treba veľa štátnickej múdrosti a odvahy na prekonanie naci-
onalistickej zadubenosti“ (str. 268). Tieto citáty sú z jeho knihy, ktorá 
vyšla vo Vydavateľstve Kaligram.
A ešte jeden citát z knihy Miroslava Kusého „Úvod do filozofie“ 
z roku 1961: „Marxistická filozofia, ako svetonázor socialistic-
kej spoločnosti, prechádza z oblasti čistej teórie do oblasti spo-
ločenskej praxe. Stáva sa nástrojom nielen vysvetľovania sveta, 
ale aj jeho zmeny, nástrojom jeho revolučného pretvárania. A v 
tom tiež spočíva základný význam štúdia marxistickej filozofie 
pre každého nášho človeka – budovateľa socializmu a komuniz-
mu“. Je to teda jasné, láska sa mení vekom. Ak by sa Miroslav Kusý 
dožil dvesto rokov, tak určite bude vysvetľovať čínsku filozofiu. Takže 
už vieme, kto to k nám hovorí...

P O l I T O l ó G

FRaNcÚZSKE SlOvENSKO

V Dolnom Výplachu: Sodoma–Gomora

Poľovnícky boom
Slovensko zažíva poľovnícky 
boom, všetci mocní chcú po-
ľovať, všetci bohatí chodia s 
puškami. začína to pripomínať 
éru maďarských grófov, ktorí si 
chodili po slovenských lesoch 
s flintičkami. Novodobých slo-
venských grófov dnes stretne-
te s flintičkami v každom cho-
tári. V slovenských lesoch cez 
víkendy dunia guľovnice ako 
pri bitke o Verdún. Pokračuje 
aj boj o poľovnícke revíry. Nie-
kto si chce kúpiť poľovný revír 
a zistí, že už tam má právo na 
poľovačku kúpené niekto iný. 
Ak si ho teda kúpi, musí sa o 
revír strať a poľovať tam bude 
niekto druhý. Taký galimatiáš, 
aký dnes vládne v slovenských 
lesoch tu ešte nebol. A dôsled-
kom je, že slovenské lazy vy-
zerajú ako keby sa tadiaľ pre-
hnalo tsunami. Jediný známy 
maďarský gróf, ktorý sa vedel 
o les postarať, že vyzeral ako 
zo škatuľky bol gróf Andras-
sy. Novodobí slovenskí „grófi“ 
lesy len využívajú. Nezodpove-
danou otázkou zostáva už len, 
kedy sa začnú navzájom strie-
ľať.... 

Maďarský Világoš
Bitka medzi predsedom SMK 
Csakym a jeho poslancom Si-
monom pokračuje. V SMK to 
dnes naozaj vyzerá ako bitka pri 
Világoši. V tej historickej bitke 
Šano Petofi, vidiac, že je zle zmi-
zol do blízkej kukurice, kde ho 
lapili ruskí kozáci a odvliekli na 
Sibír, ale Maďari z neho urobili 
padlého hrdinu. Kto v súčasnom 
maďarskom Világoši ubzikne do 
kukurice, zatiaľ nie je jasné. Po-
slanec Simon, ako bývalý minis-
ter pôdohospodárstva sa vrátil 
k svojmu roľníčeniu na Gemeri 
a kukuricu aj zasial. Do vlastnej 
kukurice zrejme nebude utekať. 
Možno ju pripravil pre Pála Csá-
kyho. Má samozrejme aj svo-
je poľovné revíry o ktoré sa síce 
nestará, ale zato vykrikuje ostat-
ným, že ich majú tiež. Tak ako 
vykrikuje Csákymu, že klamal, 
keď žiadal o dotáciu na knihu. 
Lakonicky treba poznamenať, že 
jeden je za osemnásť a druhý za 
dvadsať...
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Pred 90. rokmi v Kragujevci popravili 44 slovenských vojakov

paškvil pražského centralizmu
Je pár minút po rannej šiestej hodine 
v Kragujevci a počúvam hlas umieráči-
ka. zomrel človek, jeho biologické ži-
votné funkcie prestali fungovať. Kto zo-
mrel? Ak to bol muž či žena, zanechali 
po sebe potomkov? Ktovie, či hlahol 
tohto umieráčika odprevádzal na smrť 
8. júna 1918 slovenských vojakov 71. 
pešieho pluku z náhradného práporu v 
Trenčíne v počte štyridsaťštyri, ktorých 
vojenský súd odsúdil na smrť za účasť 
na vzbure z 2. na 3. júna 1918?

ODMIETLI ÍSť NA FRONT!
Odsúdencov hnali cez Kragujevac z tamoj-
ších kasární a Stanovljanské pole, kde ich 
zastrelili... Umieráčik na Kragujevskej kos-
tolnej veži nemlčal. Tento kovový liaty zvon 
vyrobený zo zvonoviny (bronz, oceľ, porce-
lán, sklo...) svojim základným tónom na 
chvejúcom okraji oznamoval svetu, že 
na smrť pochodujú mladí chlapci spod 
Tatier, ktorí odmietli ísť zabíjať na ta-
liansky front – svojich mladých roves-
níkov. Aj ich čakali doma matky, man-
želky, súrodenci... Prečo by ich mali 
vraždiť?
Zamýšľam sa a zisťujem, že najstarším zná-
mym zvonom na svete je babylonský. Po-
chádza z 8. storočia pred Kristom. Do kos-
tolov sa zvony dostali v 6. a 7. storočí. V 
13. storočí dostali zvony podobu dneš-
ných zvonov. Prvá písomná zmienka o zvo-
ne je z roku 1559 v dokumente arabského 
receptára. Vo svete sa v oblasti zvonolejár-
stva preslávil slovenský výrobca zvonov Jo-
zef Pozdech (1811-1878), rodák z Hrnčia-
roviec pri Trnave. Jeho zvony získali ceny 
na svetových výstavách v Londýne, Parí-
ži, Viedni, Moskve... Pozdecha dva razy 
vyznamenal cisár Jozef II. Je vynálezcom 
zvonovej stolice, ktorú zvonolejári dodnes 
používajú. Pozdech mal veľké výrobné 
dielne v Budapešti. Podporoval vydávanie 
slovenskej tlače. 

NEVINNÝcH ODPREVÁDzAL zVON.
V mojom rodisku je umieráčik z roku 1763. 
Veľký zvon je z roku 1769. V 18. storočí 
darovala šurianskemu kostolu dva zvony 
grófka Mária Berchtoldová.
Hľadám paralely medzi umieráčikom v 
Kragujevci a v mojom rodisku. Oba zvony 
majú takmer rovnaký hlas. Oba symbolizu-
jú filozofický invariant konca človeka, jeho 
zániku. Imaginatívny odchod z pozemské-
ho života. Koniec jeho životnej púti, nech 
by bol poznačený akoukoľvek kreatívnou 
stigmou.

Hlas umieráčika niekedy prichádza 
ako blesk, ako povodeň, či požiar. Star-
ká sa s ružencom v ruke pokorne mod-
lí. Je zaskočená a prežíva akýsi amok, 
čudesnú nirvánu. Najradšej by sa ukry-
la do pomyselnej ulity a hľadala svoj 
nový vzorec života. Hoci poslepiačky. 
Je zaskočená. Už myslí na hlas umie-
račika, na cintorín, smutnú vigíliu. Verí, 
že Všemohúci jej hlas vypočuje. Hasiči 
požiar zahasili. Vydýchla si. Harašenie 
v okolí prestalo. znôška šťastia ju ne-
obišla. Umieráčik bude teda oddycho-
vať. Vyššia moc ju verestovala.

LIST PRED POPRAVOU
Hlas kragujevského umieráčika zmĺkol, no 
ja som jeho hlahol v podtexte inotajov po-
čul aj pri rannom holení a raňajkách. Vy-
bral som sa do tamojšieho múzea v Kragu-
jevci, aby som si preštudoval dokumenty 
o vzbure popravených štyridsiatichštyroch 
slovenských vojakov z tzv. trenčianske-
ho drotárskeho regimentu. Naďabil som 
na kópiu listu odsúdenca Jána Pittnera z 
Trenčianskych Teplíc. Píše: Drahá mama, 
ja, ich syn Janko, sa odoberám od mojej 
láskou vrele milovanej mamičky, od zvlášť 
milovanej sestry a od milovaného bratríčka 
Otka, lebo mňa 8. júna poobede zastrelia. 
Tu im posielam 39,- korún. Polovicu daj-
te na kostol a polovicu žobrákom. Takže 
sa s nimi rozlučuje, i s celou rodinou. Zbo-
hom!...
Stojím nad spoločným hrobom v Šu-
madiji, v Stavovljanskom poli, kde od-
počíva štyridsaťštyri statočných slo-
venských vojakov. Spytujem sa sám 
seba, kde leží mŕtve telo Janka Pitt-
nera? Aj jeho po zastrelení vyzliekli zo 
šiat, hodili do hrobovej jamy a posypa-
li vápnom. Na moje otázky mi nik ne-
odpovedá...
Znova však počúvam hlas kragujevského 
umieráčika. Niekto zomrel... Alebo hlaho-
lom oplakávajú toho, komu ráno zvonili tes-
ne po šiestej?

zVON MA VyPOČUL.
- Zomrel človek, mladý muž. Mal asi toľko 
rokov, ako tvoji rodáci spod Tatier v tú so-
botu, keď veliteľ kasární v Kragujevci Ar-
túr Marx a kapitán Július Spira z Rajca dali 
podnet, aby štyridsaťštyri slovenských vo-
jakov v deň o 14,00 hodine zastrelili. Ešte 
predtým ich sústredili na nádvorí kasární, 
odtiaľ pochodovali na Stavovljanské pole, 
kde boli vyhĺbené jamy. Vojaci cestou na 
popravisko odhadzovali retiazky, foto-

grafie a prosili postávajúcich Kragu-
jevčanov, aby tieto pamiatky odovzda-
li ich príbuzným...

POPRAVA
Dobrovoľne sa do popravčej čaty nik neh-
lásil. Vojaci kragujevských kasární odmietli 
strieľať do svojich druhov. Veliteľ napokon 
narýchlo povolal osemdesiatich mužov 6. 
práporu bosniacko-hercegovinského plu-
ku. Jednotka dostala bohatý prídel stra-
vy, vrátane alkoholu a až potom dôstojníci 
oznámili mužstvu, akú majú úlohu. Poprav-
čiu čatu poučili, že polovica strelcov má 
mieriť do hlavy a druhá polovica do srdca 
odsúdených...
Áno, môj hlas znej aj vtedy. ľudia pla-
kali, modlili sa. Katarína Mandžarevi-
čová, rodená Vasicová z Lužice počula 
hlas bubeníka, príkazy veliteľa a výstre-
ly, ktoré vraždili. celá dedina bola s 
popravenými solidárna. Peter Petrovič 
Kraguin z Lužice, ako chlapec stál ne-
ďaleko popravy. V ruke držal zlatú re-
tiazku, ktorú mu jeden z odsúdencov 
podal, aby ju poslal mamke... Lenže...
Na podnet Andreja Hlinku 27. septembra 
1924, pričinením generála Živojina Ter-
zibašiciho popraveným štyridsiatim šty-
rom slovenským vojakom odhalili na mies-
te popraviska dôstojný pamätník. Žiaľ, ich 
mená boli zohyzdené-počeštené. Z Jura-
ja sa stal Jiří, zo Štefana Štěpán, z Anto-
na Antonín, z Ondreja Ondřej. Počeštili aj 
priezviská!
Dňa 27. septembra 2002 sa stal záz-
rak. Na pamätníku sa objavili nové pa-
mätné tabule (autor Mikita Arsenjevič) 
tak, ako ich zosnulí mali zapísané na 
rodných či krstných listoch. Poďako-
vanie patrilo Nedanovi Djordjevičovi, 
riaditeľovi Spomienkového parku Šu-
marica a predovšetkým historikovi Sta-
nišovi Brkičovi z tamojšieho múzea. 
Akciu zastrešil Dom Matice slovenskej 
v Nitre, menovite riaditeľka Drahomí-
ra Pechočiaková, konateľ Vladimír M. 
Vondra a poďakovanie patrí spisovate-
ľovi a redaktorovi Hlasu ľudu z Nového 
Sadu Vladimírovi Dorčovi.
Kriticky som na tento paškvil pražského 
centralizmu v časoch „tatíčka“ Masaryka 
poukazoval od roku 1987 v tlači. Sen sa 
stal skutočnosťou až v roku 2002. Jedno z 
mojich predsavzatí sa splnilo! Stal sa záz-
rak, vravím si. Viem, že zázrak je záz-
rakom iba dovtedy, kým sa neodhalí 
pravda. Tá pravda je čistá a priezrač-
ná. Možno aj hlas kragujevského umie-
račika je iný... LAcO zRUBEc

zdá sa, že s komunizmom 
v Európe to nie je až tak zlé. 
To už nehovoríme o bývalom, 
resp. skrytom, ktorý napríklad 
u nás na Slovensku perfektne 
charakterizuje vtip: Stretnú sa 
dvaja priatelia po voľbách a je-
den druhého sa pýta: „Koho si 
volil?“ „Nuž predsa komunis-
tov,“ odpovedá druhý. „Dobre, 
ale v ktorej strane?“
Nechajme však vtipy vtipmi a 
uvedomme si, že napríklad aj 
také Taliansko má za prezi-
denta bývalého člena komu-
nistickej strany a nie tak dáv-
no na cypruse zvolili za hlavu 
štátu aktívneho komunistu! 
Špecifická situácia je naprík-
lad v susednej Českej republi-
ke. Tá má síce pravicovú vlá-
du, navonok celý štát pôsobí 
antikomunisticky, ale v parla-
mentných voľbách každý pia-
ty Čech volí komunistov a ich 
strana je tretia najsilnejšia v 
krajine!

Predsa však v medzinárodnom 
komunistickom hnutí nie je všet-
ko také pekné, ako sa na prvý 
pohľad zdá. Vo Francúzsku stojí 
niekedy najsilnejšia komunistická 
strana v kapitalistickom svete do-
slova nad priepasťou! Kde sú tie 
časy, kedy francúzski komunisti 
v parlamente rozhodovali o všet-
kom a ich názory dokonca s re-
špektom počúvali aj v Moskve. V 
roku 1958 v prezidentských voľ-
bách komunista J. Maran prehral 
„iba o chlp“ s legendárnym ná-
rodným hrdinom generálom CH. 
de Gaulleom. Vo voľbách v roku 
1967 Komunistická strana Fran-
cúzska získala až 22,5% všet-
kých hlasov. Stranu tvorili nielen 
robotníci, ale aj známi intelektuáli 
a umelci, ako napríklad P. Picas-
so, Luis Aragon a mnohí ďalší.
Nás síce mohol sklamať postoj 
mnohých predstaviteľov fran-
cúzskych komunistov v roku 
1968 po invázii vojsk Varšav-
skej zmluvy do ČSSR, ale aj 

to sa dalo vysvetliť. Na rozdiel 
od talianskych súdruhov, ktorí 
jednoznačne odsúdili túto vo-
jenskú okupáciu Českosloven-
ska, ich francúzski bratia boli 
prezieravejší: asi si uvedomi-
li, že keď budú „ticho a moc 
nevyskakovať“, tak nepiaze z 
Moskvy budú chodiť aj naďa-
lej. Tak sa aj stalo, Talianska 
komunistická strana prišla tak 
o všetky dotácie zo zahraničia 
a jej sestra v Paríži naďalej do-
stávala štedré finančné dary.
Zo slávnej a silnej politickej stra-
ny sa stal jej tieň. Komunisti síce 
naďalej zostali v parlamente, ale 
v 557-miestnom Národnom zhro-
maždení im patria iba štyri stolič-
ky! V porovnaní s minulosťou teda 
žalostne málo. Okrem toho pod-
ľa zákonov Francúzskej republi-
ky finančné prostriedky od štátu 
dostávajú iba tie politické strany 
a frakcie, ktoré majú v parlamen-
te aspoň 20 poslancov!
Francúzski komunisti, na-

šťastie pre nich, vlastnia veľ-
ký hnuteľný i nehnuteľný ma-
jetok. zdá sa, že podstatnú 
časť z neho predajú. Len ten-
to krok ich môže zachrániť od 
finančného bankrotu a tým 
asi aj od rozpadu – ešte nie 
tak dávno – bohatej i silnej 
strany. Minulosťou sú aj časy, 
kedy francúzskych komunis-
tických poslancov v Národ-
nom zhromaždení bolo poznať 
podľa oblečenia a vône – mali 
na sebe najdrahšie obleky, to-
pánky i ďaľšie módne doplnky 
a bolo z nich cítiť vône najzau-
jímavejších parfémov, teda po-
riadne drahých.
z Moskvy už peniaze neprichá-
dzajú od roku 1990, tie vlast-
né stačia tak na priskromné ži-
vorenie... 
Darmo, francúzska komunis-
tická elita už na tie svoje zla-
té časy môže tiež už iba spo-
mínať...

VLADIMÍR MEzENcEV

Francúzski komunisti bez peňazíViera v silu slova
V najnovšej knihe Zlaty Matlákovej Kytica za dverami (Vydava-
teľstvo Tripsoft, Trnava 2008) sa k čitateľom  dostáva kolek-
cia pozoruhodných básní renomovanej autorky – nefalšova-
ná, skutočná, rýdza poézia opierajúca sa o solídne základy 
ľudskej, životnej, osobnostnej, emocionálnej i špecificky lyric-
kej skúsenosti. Poniektorí experti majú tendenciu vyčleňovať 
kategóriu ženskej literatúry a najmä ženskej poézie, pričom 
všemožne a úpenlivo hľadajú predovšetkým znaky sentimen-
tálnosti, precitlivenosti. Lenže Zlata Matláková rúca podobné 
predstavy ako domčeky z karát. Jej tvorba je vnímavá, než-
ná a úprimná, ale vôbec nie naivná. V jej kreatívnych úsiliach 
badať prenikavý intelekt, racionalitu, úspornosť až minimaliz-
mus pri voľbe optimálnych výrazových prostriedkov. Výsled-
kom zvoleného postupu je mimoriadne pôsobivá lyrická skrat-
ka, duchovný koncentrát nabitý strhujúcou energiou. Autorka 
invenčnou imaginatívnosťou cieľavedome a presne zasahuje 
percipienta na senzitívnych miestach a rozochvieva jeho naj-
vnútornejšie membrány.
Unikátna tvorivá poloha Zlaty Matlákovej ju zreteľne odlišuje 
od zvyčajných stereotypov paušálneho poetizovania. Suve-
rénne objavuje lyrické inšpirácie v každom okamihu svojho 
plnohodnotného bytia a v zbierke Kytica za dverami sa pro-
duktívne sústreďuje najmä na intímne korelácie a pozitívne 
zážitkové výboje sršiace nádherným ohňostrojom metafor 
medzi ženským a mužským pólom ľudskej prirodzenosti. 

PAVOL JANÍK

Duchaplné literárne miniatúry
Slovenský spisovateľ žijúci v Izraeli Pavel Emil Schwarz sa v 
knihe Usmiata duša (Vydavateľstvo Gustáva Hupku Ars stig-
my, Bratislava 2008) po viacerých zbierkach básní predsta-
vuje ako autor duchaplných krátkych prozaických humore-
siek a dôvtipných aforizmov. V jeho originálnych modeloch 
zvolenej žánrovej orientácie prevažujú brilantné a vypointo-
vané anekdotické príbehy, v ktorých sa zračí najmä osobná 
i kolektívna sebairónia sústredená na individuálne charakte-
rové vlastnosti a nedostatky nedokonalých ľudských bytos-
tí, ako aj na príznačné črty židovskej náboženskej a etnickej 
komunity. 
Pre jednotlivé artefakty je typický láskavý a chápavý humor, ale aj 
smutný podtón tragickej skúsenosti najmä z obdobia prenasledo-
vania Židov počas nacistických diktatúr v Európe koncom prvej po-
lovice 20. storočia. V tejto súvislosti je veľavravný autorov postreh: 
„Mne osobne jedna slovenská rodina, ktorá s nasadením vlastné-
ho života zachránila židovskú rodinu v období fašizmu, je bližšia ako 
päť rabínov, hovoriacich o láske k blížnemu“.
Pavel Emil Schwarz dosahuje tragikomické efekty nielen v 
celkovej autorskej stratégii, ale aj v pohotových a invenčných 
stručných glosách a komentároch, ktoré pôsobivo a pres-
ne umiestňuje – akoby celkom mimochodom - do celkové-
ho prúdu rozprávania, čím sústavne osviežujúco obohacuje 
kompozičný skelet jednotlivých poviedok. 
Unikátny autor pozoruhodne rozvíja najlepšie tradície svetovej i špe-
cificky židovskej humoristickej literatúry, ktorej zmysel sa nevyčer-
páva v bezduchej zábave, ale ktorá naopak programovo a úspeš-
ne smeruje k ťažiskovým otázkam ľudskej existencie v pozemských 
i transcendentálnych kontextoch. Kniha Pavla Emila Schwarza pri-
náša do aktuálneho literárneho pohybu a slovenského spoločen-
ského vedomia nezameniteľné estetické hodnoty a povzbudzujúce 
etické impulzy.  PAVOL JANÍK

Pylón po úprave mien.
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Tureckí futbalisti sa radujú, keď dali našim v 63. min. jediný gól z kopačky 
Baltu. Foto  taSr

na olympiádu už 41
Po prvý  raz bude Slovensko na 
OH reprezentovať triatlonista. Nik-
to s ním nerátal, vlastne ani on 
sám s trénerom s M. Horínkom. 
Pavel Šimko-26-ročný rodák z 
Popradu sa však vytiahol. Na Eu-
rópskom pohári v Brne si vybojo-
val miestenku. Medzi tými, ktorí ju 
ešte nemali bol prvý a to je husár-
sky kúsok. Bola totiž jediná, iba za 
víťazstvo. V tomto športe to spôso-
bilo senzáciu. Takmer dva mesia-
ce bol Pavel každý víkend na pre-
tekoch a zbieral body. V Brne mu 
na rozhodujúce stačilo sedemnás-
te miesto. Urastený muž je najsil-
nejší v cyklistike, na ktorú sa spo-
lieha. Celkom slušné výkony má v 
behu, no potrebuje sa ešte zlep-
šiť v plávaní. Na to sa chce teraz 
zamerať a zároveň skúšať formu v 
ďalších pretekoch. Stal sa príjem-
ným prekvapením prognostikov a 
je 41. olympionikom pre Peking.  

Heninová skončila
Nestáva sa často, aby sa športo-
vec vzdal keď je na vrchole slá-
vy. Belgická tenistka Justine He-
ninová to urobila, hoci má iba 26 
rokov. Rodáčka z Liége, bývajú-
ca zatiaľ v Monte Carlo, nebude 
hrať už ani na Roland Garros (od 
25. mája) a vzdala sa aj účasti na 
OH v Pekingu, kde mala obhajo-
vať prvenstvo. Pred rokom skon-
čila s činnosťou aj jej krajanka Kim 
Clijstersová a to sú dve veľké stra-
ty tenisu. Heninová vyhrala 41 tur-
najov WTA, má 7 grandslamových 
titulov a štyrikrát bola vo finále. 
Stratila vraj hlad po úspechoch. 
Mohla si to však dovoliť, veď jej 
zárobok iba z tenisových pré-
mií vyrátali na  20 miliónov dolá-
rov a tak nemusí pokračovať, hoci 
má budúcnosť aj tak zabezpeče-
nú. Má slávne meno a tým aj istú 
úspešnosť v podnikaní. Na Floride 
má už tenisovú akadémiu.

to bola kvalifikácia
Niekto si musí olympijskú miesten-
ku vybojovať medzi stovkami kon-
kurentov a niekto len medzi dvo-
ma. Taký bol prípad slovenských 
kajakárok E. Kaliskej a J. Duká-
tovej. Prvá je olympijská víťaz-
ka, druhá majsterka sveta. Padlo 
rozhodnutie, že si všetko rozdajú 
v troch jazdách a lepšia dostane 
miestenku. Tak sa aj stalo. Roz-
hodlo sa na záver, v Lipt. Mikuláši 
a vyhrala skúsenejšia Kaliská, už 
15-násobná víťazka tohto slalomu, 
z toho 11-krát v rade. Bola bojov-
nejšia, obe jazdy absolvovala bez 
chyby, viac riskovala a azda aj pre-
to vyhrala, že sa šlo na jej „domá-
cej“ trati. Bude v Pekingu obhajo-
vať titul z Atén a tak je všetko azda 
spravodlivejšie. Mladšia Dukátová 
si môže ešte počkať. SOV ju však 
aj tak hodlá zobrať do Pekingu, 
aby okúsila atmosféru.

Jágr - najväčší boháč
Teraz je to v športe tak. Kto má ta-
lent a naučí sa byť medzi najlepší-
mi v populárnom odvetví, sypú sa 
mu peniaze, ani nevie odkiaľ. Ta-
kým prípadom je český hokejis-
ta Jaromír Jágr. Hrá už v NHL 17 
rokov, teraz je hráčom New York 
Rangers, no už dávnejšie preko-
náva rekord za rekordom. Najnov-
šie má padnúť ten dôležitý, finan-
čný. Doteraz Jágr zarobil na hokeji 
viac než 98 miliónov dolárov. Aj 
keď jeho výkonnosť pomaly klesá, 
nikto nepochybuje, že v novom 
ročníku dostane zmluvu na najme-
nej 5-6 miliónov. V takom prípade 
by prekonal stomiliónovú hranicu a 
bol by v zárobku rekordérom. Do-
konca s pekným náskokom, preto-
že druhý Joe Sakič za ním zaostá-
va teraz o 11 miliónov. Vie sa však, 
že Jágr vie aj poriadne míňať. Ako 
vidieť má však z čoho.

Stranu pripravil IGOR MRÁz

O Z v E N Y

dRUHýKRÁT PETRŽalKa
Veľmi sme sa tešili na súboj o prvenstvo vo futbalovej lige medzi Petržalkou 
a Žilinou. Nedočkali sme sa. Žilinčania všetko zabalili vari šesť kôl pred kon-
com slabými výkonmi a vyhadzovaním hráčov z kádra. Jej problém. Atrme-
dia to, samozrejme, náležite využila a po 31 kole, zápase v Senci (4:5) sa 
stala po roku 2005 druhý raz majstrom. Je tretím klubom, ktorý získal v no-
vodobej histórii double. Slovan ho má dvakrát, takisto Inter a raz Ružombe-
rok. V našich podmienkach a v našej úrovni ligy bola Petržalka suverénom, 
tak ako sa na „vybrané mužstvo Slovenska „ patrí. Keď už získala titul mala 
na konte najviac nastrieľaných gólov a iba tri prehry, jasne viedla tabuľky zo 
zápasov doma i vonku a druhú Žilinu mala za sebou o 11 bodov. Jasný dô-
kaz o zaslúženom prvenstve. V ten istý deň ako získala Petržalka titul sa de-
finitívne rozhodlo aj o tom, že slabý a problémami zmietaný Trenčín vypadol 
a jeho vedenie má o čom premýšľať. V záverečných kolách sa už čakalo len 
na vyriešenie otázky, kto skončí na treťom mieste, Trnava či Nitra. Priemerná 
liga, ktorá neukázala v porovnaní s minulosťou nijaké zlepšenia, môže teda 
bilancovať svoj pätnásty ročník a nádejať sa na zlepšenie v nasledujúcom. 
Na to však stále nie sú predpoklady. Teraz vieme iba toľko, že postupujú-
cim mužstvom je Tatran Prešov, v Lige majstrov bude hrať Artmedia Petržal-
ka a v Pohári UEFA MŠK Žilina a Spartak Trnava. Dokáže náš majster v LM 
to, čo roku 2005?

Aj podľa neho sme chybovali v hre 
dopredu, teda k bránke. V proti-
útokoch sme neboli nebezpeční. 
Získané lopty sme ľahko stráca-
li a ťažko získavali. Šance? Iba po 
štandardných situáciách. Chýba-
la rýchlosť, presnosť, prechodo-
vá fáza na územie súpera. Suma 
sumárom - nič, čo by nasvedčova-
lo, že slovenský futbal sa pohol z 
miesta. Videli sme toho aj viac na 
obrazovkách, no trefne to popísal 
aj očitý svedok, redaktor Športu 
M. Hašan. Podľa neho sme zo zá-
pasu nezmúdreli, výkon bol rozpa-
čitý. Boli iba náznaky a aj tých bolo 
málo. V hre bolo veľa chýb. Nie-
ktorým hráčom chýbala zápasová 
prax, iní hrali na nezvyklých mies-
tach. Naši hrali bojazlivo a pomaly. 
Nefungovala ani defenzíva, obrana 
bola priepustná. Defenzívny stred 
poľa nebol kompaktný s ostatnými 
časťami. Smerom dopredu vyšlo 
iba málo kombinácií či súvislejších 
akcií. A pritom ani Turci nehrali osl-
nivo, ale boli lepší v kontrole lopty  
a v sebavedomí.
So všetkým možno súhlasiť a pri-
dávať aj viacero vlastných postre-
hov. Aj nesúhlasiť s J. Kocianom, 

že to bol lepší výkon ako proti Is-
landu či Walesu. A keby aj, veď 
aj súper bol inakší, preto sa ne-
možno pozerať na výsledok tak-
to. Ako by už naša reprezentá-
cia mala hrať, keby pokračovala 
vo výkonoch ako s Walesom a Is-
landom? Niet sa nad čím utešo-
vať, ani že sme stiahli obranu viac 
pred brankára (mali sme ju vysu-
núť pred tureckého). Až na výnim-
ky (Vittek, Petráš) naši vôbec neo-
hrozili brankára súpera, nedobíjali 
šestnástku, zaostávali v rýchlosti 
i presnosti, nedostupovali včas k 
súperom, chýbala srdnatosť, o zo-
hranosti ani nehovoriac. Akú zod-
povednosť zobrali na seba Škr-
teľ, Čech, Vittek, Mintál a Hamšík? 
Väčšinou ich nebolo.  Okrem Škr-
teľa všetkých tréner striedal a naj-
lepší hráči sa nestriedajú. A máme 
v mužstve aj Krajčíka, Hubočana, 
Šestáka, Zabavníka, Hološku. Ani 
zďaleka sa neukázali ako hviezdy, 
na ktoré sa chceme spoliehať v 
nasledujúcom období. A načo pri-
šiel na trávnik na pár minút Kolbas 
a Novák, keď sme v zápase pre-
hrávali? Nikto nevie. 
Po prvom z dvoch prípravných 

stretnutí bolo možné konštatovať, 
že slovenská reprezentácia je stá-
le na začiatku kvalitnej a úspešnej-
šej cesty. Ano, máme už aj hráčov 
v dobrých európskych mužstvách,  
ale neukazujú sa ako hviezdy. Škr-
teľ ako by bol premotivovaný, Hu-
bočan len priemerný, okraje obra-
ny (Krajčík, Zabavník) ešte slabšie. 
Šesták ani Hamšík nevedia zopa-
kovať výborné výkony z nemec-
kej a talianskej ligy, Vittek s Mintá-
lom sú po vypadnutí z Bundesligy 
otrasení, Hološko stále iba prie-
merný, Jakubko len bojovný. Muž-
stvu chýba pevný systém (naozaj 
aký je?), kolektívna práca v obra-
ne, nevieme hrať moderne s úto-
čiacimi  obrancami a „krídelníkmi“ 
na okrajoch zálohy, nemáme sú-
cich dirigentov a už vôbec zakon-
čovateľov. Hrať s jedným vysunu-
tým útočníkom mužstvo nevie. Čo 
tak vrátiť sa k osvedčenému 4-4-
2? To by azda aj v kvalifikácii sta-
čilo, viac než sa trápiť s novinkami, 
ktoré hráči nedokážu realizovať na 
nijakých postoch. To nie je recept 
pre zodpovedných, iba na debaty 
fanúšikov. 
V druhom zápase so Švajčiarskom 
sa veľa nezmenilo. Slováci prehra-
li 0:2, v štyroch tohtoročných príp-
ravných zápasoch uhrali len jednu 
remízu a dali dva góly. Bol to po-
dobný zápas ako s Tureckom. V 
prvom polčase hrali pomerne dob-
re v obrane. V úvode druhého pol-
času sa dostali pod tlak a dvakrát 
inkasovali...

Slovensko po prehre s Tureckom (0:1) a Švajčiarskom (0:2)

Naďalej iba rozpačité výkony
Pred prvým zápasom v Bielefelde chcel tréner od našich hráčov 
prístup a charakter, ochotu behať i agresivitu. Rovnako aj výsle-
dok. Nič z toho sme na trávniku opäť nevideli. Títo hráči s dobrý-
mi futbalovými menami iba potvrdili, že ináč a kvalitnejšie neve-
dia hrať než ako ukázali v predchádzajúcich zápasoch. Nech je 
už zostava akákoľvek a rovnako aj systém, či spôsob hry, akým 
by chceli súpera prekonať. Na reči už na Slovensku nikto nedá. 
Vie to aj tréner J. Kocian, ktorý jemne hodnotil, no aj tak kritizo-
val zápas s Tureckom.

Moskovské Lužniky zažili jednu z najväčších fut-
balových drám aké poznáme. Vo finále Ligy maj-
strov sa stretli dva vyrovnané anglické klubové gi-
ganty, chelsea Londýn a Manchester United, aby 
bojovali o titul európskeho futbalové kráľa, víťaza 
Ligy majstrov 2007-2008. Šťastnejší bol skúsenejší 
a technickejší klub z Manchestru, lepší zase bojovní-
ci z Londýna. Zapísali sme výsledok 2:1, keď v polča-
se bolo 1:1 a góly dali v 26 min. Ronaldo a v 45. Lam-
pard. Do konca hracieho času sa nič nezmenilo, ba 
ani v predĺžení a nasledoval rozstrel. Ronaldo z Man-
chestru nedal, lebo Čech vyrazil, no potom nastrelil v 
rozhodujúcej chvíli Terry žrď a za stavu 6:5 nevyužil prí-
ležitosť ani Anelka. Manchester viedol v polčase 1:0. 
Takmer 130-minútový boj plus jedenástky držali v na-
pätí milióny fanúšikov. 50 000 ich priviezli anglické lie-
tadlá priamo do Moskvy, aby pomohli zaplniť štadión 
(67 310 miest) a sledovať majstrovstvo svetových hrá-
čov i klubov. Aj keď sústavne pršalo, bolo sa na čo po-

zerať. V prvom polčase bol lepší Manchester, viac úto-
čil a bol technickejší. Okrem gólu Ronalda hlavou, mali 
šance aj Tevez a Carrick, no Chelseu držal nad vodou 
brankár Čech. 
Po prestávke prebrala iniciatívu Chelsea, oveľa viac 
strieľala, mala hru v moci a Drogba nastrelil žrď. Hneď 
na začiatku predĺženia trafil zase brvno Lampard, no 
Giggsovu strelu musel Terry vykopávať z bránky. Pri 
strieľaní pokutových kopov najprv urobil chybu Ronal-
do, všetko sa nakláňalo na stranu Chelsei, ale Terry s 
Anelkom to pokazili. Azda aj spravodlivo. Manchester 
bol počas sezóny lepším mužstvom, neprehral ani zá-
pas a zaknihoval si tretie víťazstvo v Lige majstrov. Pre 
Chelseu bolo finále aj tak najväčším klubovým úspe-
chom. Za zmienku ešte stojí, že Drogba zápas nedoh-
ral, lebo videl štyri minúty pred koncom predĺženia čer-
venú kartu. V závere bola dráma, pochopiteľne, dosť 
nervózna, no naši rozhodcovia: Micheľ - Slyško, Balko 
- Hriňák ho zvládli k spokojnosti. 

Na olympiádu s protézami?
V športovom svete urobil rozruch bežec Oscar Pistorius, 22-ročný rodák z 
Johannesburgu. Nemal ani rok, keď mu pre vrodenú chorobu amputovali 
obidve nohy pod kolenom. Vyštudoval na univerzite v Pretórii, hrával vodné 
pólo, tenis a v ostatných rokoch sa venoval atletike. Samozrejme s protéza-
mi, akože ináč. Medzi telesne postihnutými drží rekordy na 100, 200 i 400 
metrov. Začal rozmýšľať, že by mohol nastúpiť na štart aj v Pekingu, medzi 
najzdravšími. Medzinárodná atletická federácia, podľa nás správne, nesú-
hlasila. Pravidlá technické pomôcky zakazujú a jeho vzpružiny či struny mu 
dávajú silu bez únavy, je to neestetický beh, ruší rovnosť pri behu a on má 
možnosť štartovať medzi takmer seberovnými na paralympiáde, ktorá bude 
aj v Pekingu. Argumenty neplatia. Bežec sa odvolal na Medzinárodnú špor-
tovú arbitráž do Lausanne, tá mu vyhovela a povedala, že protézy športov-
ca nezvýhodňujú. Zrejme tam sedia páni, ktorí ešte nevideli šport ani v tele-
vízii. Opäť sa stavajú verejné inštitúcie proti športu a jeho pravidlám, hoci aj 
v EU už pripustili, že šport je osobitná oblasť. V Lausanne sa vraj sa tešia na 
jeho úspechy. Nuž dobre, spustí sa teraz lavína a firmy začnú vyrábať rôz-
ne pomôcky na zvyšovanie výkonov, po športoviskách budú behať, plávať, 
skákať či hádzať roboty povolené arbitrážou? Princípy športu sa postavia na 
hlavu. A normálni športovci povedia, že s takýmito „strojmi“ sa nebudú pre-
tekať. Čo potom a čo dovtedy? Takáto rovnoprávnosť nie je rovnosťou a rov-
noprávnosťou. Možno budú brať ceny na OH aj cirkusanti, so schválenými 
pomôckami. Zatiaľ beží Pistorius 400 m za 46,43 sek., musí sa do Pekin-
gu ešte kvalifikovať. Nemusí to byť chyba, veď tie ohýbacie protézy z uhlíko-
vých vláken sa dajú zrejme ľahko prerobiť. A kroky bežca budú azda aj troj-
metrové. Atlét však neverí zlepšeniu, sľubuje, že azda o štyri roky v Londýne. 
Teraz aj potom by to bolo nešportové a abnormálne, tak ako je rozhodnutie 
arbitráže z Lausanne. 

Môžeme závidieť
Po nekonečných táraninách o 
výstavbe našich národných šta-
diónov pre futbal, hokej a cyklis-
tiku, môžeme iba závidieť. Slavii 
Praha a Česku. Nevyskakova-
li, nekričali, ale už sa na futbalo-
vom štadióne vo Vršoviciach hrá. 
A môžu sa ním aj chváliť. Hľadis-
ko príjme 21 tisíc divákov a tráv-
nik je v kotli, pod úrovňou okolia. 
Ihrisko je bez ohrady, kúsok od 
divákov. Moderný stánok, kto-
rý sa vyrovná hocktorému zahra-
ničnému vyrástol za necelé dva 
roky a nestál ani miliardu. Je to 
viacúčelový areál, má aj hotel a 
niekoľko izieb, z ktorých možno 
na vystúpenia pozerať, banku, 
reštauráciu. Drevenú strechu 
nepodopiera nijaký stĺp, všet-
ky miesta sú kryté, trávnik je vy-
hrievaný. Ročný prenájom jed-
nej lóže pre 10 ľudí stojí milión 
a štvrť českých korún. Na prvý 
ligový zápas s Jabloncom bolo 
všetko vypredané, klubová zóna 
po 1800 korún. Slavia zvíťazila a 
mohol sa oslavovať titul. Sloven-
sko závidelo.

Koniec dobrý, všetko dobré, hovorí jedno z našich prísloví. A práve to sa 
stalo na 72. hokejových majstrovstvách sveta v Kanade. Veď čo viac sme 
si mohli želať ako to, že všetko vyvrcholilo finálovým súbojom Kanada - 
Rusko (3:4) a bojom o bronz medzi dlhoročnými susednými rivalmi Fín-
skom a Švédskom (4:0). Aj to potešilo, že vo štvrťfinále bola Amerika i Čes-
ko, ktoré prehrali iba o gól so súpermi z veľkej osmičky, čo nie je veľká hanba. 
Amerika s Fínskom 2:3 a rovnako Česko so Švédskom, dokonca až po predĺže-
ní. A že tam bolo Švajčiarsko i Nórsko?  No, prekvapenia na takom turnaji bý-
vajú, hoci tieto dve mužstvá už na úroveň Ruska (0:6) a Kanady  nestačili (2:8). 
Ďalej na 9.-16. mieste bola tzv. B-skupina. Trochu lepšie mužstvá Bieloruska, 
Nemecka, Lotyšska a Dánska, a potom už najslabšie: Slovensko, Francúzsko, 
Slovinsko a Taliansko. 
Z výpočtu vidieť, kto je veľkou štvorkou i kto veľkou osmičkou. Účastníci zo 7. 
až dvanásteho miesta ukázali, že ich hokej je na vzostupe a môže sa k najlep-
ším ešte viac priblížiť. To si treba uvedomiť aj na Slovensku. Nemáme už nárok 
ani právo podceňovať tento hokejový stred.  Veď naši nevyhrali nielen nad Fín-
skom, ale ani nad Nemeckom, v skupine boli poslední a o záchranu sa potrápili 
aj so Slovinskom. V takmer všetkých štátoch sa venujú hokejovej základni, príp-
rave, výstavbe štadiónov, domácej lige i práci s legionármi lepšie a efektívnej-
šie než u nás. Náš hokej, ešte nedávno zlatý, strieborný a bronzový klesol po-
kiaľ ide o medzištátne neúspechy na úroveň futbalu, čo je veľmi smutné. Kritika 
po Kanade za 13. miesto zaznela na všetkých úrovniach. Zdá sa, že zodpoved-
ní vedia, kde sa stali a zotrvávajú chyby. Horšie je to však s ich odstraňovaním 
a prenášaním noviniek do života. Už aj celá naša spoločnosť kráča sympatic-
ky vpred, no šport, vrátane hokeja, ostal stáť na mieste a preto ho Európa i svet 
predbiehajú. Potešme sa preto aspoň trochu finálovým duelom. Bola to dráma 
ako hrom a hokej ako zvon. Vedenie Kanady o dva góly ešte po druhej tretine. 
Potom ruský uragán a v samom závere vyrovnanie. Tri minúty predĺženia a víťaz-

ný gól Kovaľčuka na 4:3. Úžasné. Rozhodlo šťastie, kolektívnejší duch, väčšia 
bojovnosť, viac riskovania, viac síl, kvalitnejšie hviezdy? Vyberte si. Bol to hokej 
s veľkým H a titul Rusku po 15. rokoch i potvrdenie, že domáci zlato doma ťaž-
ko získavajú. Rusko malo svetové hviezdy, ktoré sa dokázali najlepšie vklíniť do 
kolektívu, Nabokov, Ovečkin, Morozov, Zinovjev, Kovaľčuk, Siomin, S. Fiodo-
rov... Esá najvyššej triedy rozhodovali. Kto ich mal najviac, alebo aspoň dve tri, 
víťazil. Pretože dôležitý bol každý gól. Slovensko ich, na rozdiel od minulosti, ne-
malo a rozhodovať gólmi v najvážnejších situáciach nemal kto. Náš najproduktív-
nejší Višňovský bol až devätnásty, v streľbe Petrovický osemnásty a mužstvo je-
denáste. No v trestných minútach sme boli poslední! Najlepší hráči turnaja?  Do 
All Stars sa dostali: Nabokov (Rusko) - Green (Kanada), Kaberle (Česko) - He-
atley (Kanada), Ovečkin (Rusko), Nash (Kanada).
O rok sa bude hrať vo Švajčiarsku,  24.4.-10.5. v Zurichu a Berne. Slovensko 
v A-skupine s Kanadou, Bieloruskom a Maďarskom. Systém ostane ne-
zmenený, hoci aj teraz sa o ňom dosť diskutovalo. Majstrovstvá sú dlhé, najslab-
ší nedosahujú úroveň najlepších. Návštevy sú však dobré (v Kanade 8834 prie-
mer), televízie platia a tak organizátori nechcú nič meniť. Kanaďania sa zhostili 
organizácie celkom dobre, je to hokejová zem. Rozpory s NHL však pretrváva-
jú. Málokto v Amerike či Kanade bude sledovať majstrovstvá sveta, keď  sa hra-
jú záverečné zápasy Stenleyovho pohára. Tam je pomer záujmu najmenej 10:1 
v prospech NHL. A tá diktuje v hokeji na najvyššej úrovni takmer všetko. Keby 
však Rusi založili tzv. Európsku hokejovú ligu a najlepší hráči by ostávali doma, 
to by sa už rozprávalo ináč, zaoceánska NHL by sa dostala rozhodne do úzadia 
a musela by sa aj prispôsobiť. Rozhodne by v takom prípade kvalitou a násled-
ne aj návštevami utrpela. To je však hudba budúcnosti. Po MS 2009 budú v na-
sledujúcom roku ZOH 2010  vo Vancouveri, tiež v Kanade. Slovensko dostalo 
miesto a bude hrať v B-skupine s Ruskom, Českom a jedným súperom z kvalifi-
kácie. Verme, že už v oveľa lepšom zložení i forme. 

Titul Rusku po pätnástich rokoch

Kráľom Európy je Manchester


