
DVOJTÝŽDENNÍK PRE POLITIKU, EKONOMIKU A SAMOSPRÁVU

16. Júl 2008 l Číslo 13-14 l Ročník VIII. l CENA 6,- Sk

Od OsObitnéhO spravOdajcu 
Dušana D. Kerného
viedeň/Moskva. Štyri desaťročia po Au-
guste roku 1968 je jasné, že dejiny sa 
budú musieť písať nanovo. Tvrdia to prví 
čitatelia takmer 3000 stranovej publi-
kácie obsahujúcej doteraz tajné, nikdy 
nezverejnené protokoly z bývalých so-
vietskych archívov. Traja renomovaní his-
torici, jeden rakúsky a dvaja ruskí na čele 
autorského tímu a päť ďalších, z toho 
dvaja ruskí predstavili nemecko a rusko 
jazyčné dva diely dokumentov prager 
Fruhling, das internationale Krisenja-
hr 1968, Pražskaja vesna i mežduna-
rodnyj krizis 1968 goda.	
Je to výsledok práce medzinárodnej sku-
piny 80 historikov z dovedna 30-tich in-
štitúcií. Ide nielen o prvú publikáciu ar-
chívnych dokumentov, ale zároveň aj 
prvé takéto súborné spracovania roku 
1968 v Ruskej federácii. 

Podľa dokumentov je zrejmé, že prvé plá-
novacie prípravy na vojenské obsadenie 
vtedajšieho Československa sa začali v 
marci 1968 a konkrétne vojenské 

Plánovanie rozmiestnenia 
vojsK

a ich úlohy v Československu po usku-
točnení invázie a obsadení celého územia 
vtedajšej ČSSR sa začali už v apríli 1968 
a v júli už dostalo vojenské velenie príkaz 
na prípravu invázie.  
Nebolo však nijaké rozhodnutie – soviet-
ske vojenské velenie sa pripravovalo na 
to ak by došlo k politickému rozhodnu-
tiu obsadiť Československo. Z tohto však 
nevyplýva, že vtedajšie československé 
vedenie nemalo šancu. Naopak. L.I. 
Brežnev sa podľa dokumentov nepretrži-
te usiloval o to, aby A. Dubček, ktorého 
podporoval proti aparátčikovi Novotné-
mu (ten bol do marca 1968 preziden-
tom) prijal jeho návrhy, aby zmenil niekto-

ré rozhodnutia. Brežnevovi išlo najmä 
o masmédiá a ministerstvo vnútra – 
Moskva žiadala odstránenie riaditeľa čes-
koslovenskej televízie ČST J. Pelikána a 
riaditeľa československého rozhlasu Z. 
Hezlara z funkcií (po ktorých by zrejme 
nasledovali aj čistky medzi redaktormi) a 
odstránenie J. Pavla 

z FunKcie ministra vnútra,	
po čom by zrejme tiež nasledovali čistky 
v radoch podporovateľov reforiem a naj-
mä by sa zabezpečila nedotknutosť taj-
ných služieb a ich spolupráce, previaza-
nosti zo sovietmi. 
avšak ešte dvakrát – na rokovaniach v 
Čiernej nad tisou a potom začiatkom 
augusta v Bratislave – sa Brežnev sna-
žil v priamych rozhovoroch dosiahnuť 
iné ako vojenské riešenie, dával však 
už Dubčekovi priame ultimáta. to už 
mal vo vrecku aj tzv. pozývací list. 
A napokon 13.augusta, desať dní po roko-

vaniach v Bratislave, dochádza k vzruše-
nému telefonickému rozhovoru Brežneva 
s Dubčekom – Brežnev vyčíta Dubčeko-
vi, že 

Porušil vzájomné DohoDy 
z Bratislavy. Záznamy telefonických roz-
hovorov, ktoré trvali aj hodinu, pritom 
obaja partneri, Dubček a Brežnev hovorili 
po rusky ukazujú – ako to konštatoval ve-
dúci projektu, rakúsky historik s. Kar-
tner – že A. Dubček bol voči L. I. Brežne-
vovi pasívny. Brežnev do poslednej chvíle 
– do rozhodnutia o invázii 17. alebo 18. 
augusta – Dubčeka presviedčal, aby od-
volal niektorých ľudí zo špičkových pozí-
cií, aby zmenil niektoré rozhodnutia.
Brežnev bol úplne posledným, kto sú-
hlasil s vojenským riešením a do po-
slednej chvíle naliehal na A. Dubčeka, 
aby sa vyhol vojenskému riešeniu, hoci 
vojenské velenie malo na tom záujem

Pokračovanie na 3. strane

O americkej ministerke zahra-
ničných vecí Condoleezze Ri-
ceovej české média napísali 
veľa – nečudo, podľa nich „naj-
mocnejšia žena sveta“ prišla 
do prahy rokovať o protirake-
tovej obrane, voči ktorej má zá-
sadné výhrady Ruská federácia. 
Zo spojencov mnohí zasa pro-
jektu vyčítajú, že je dvojstran-
ný, pritom zasahuje do obrany 
všetkých spojencov NATO. ako 
však píšu o c. riceovej? Te-
raz je už notoricky známe, že 
v Denveri bola žiačkou otca svo-
jej predchodkyne M. Albrighto-
vej, bývalého prvorepublikového 
československého diplomata J. 
Korbela. (Pravda, české noviny 
dnes píšu výlučne, že českého	
diplomata.) 
O to viac jej venujú pozornosť: 
Mladá fronta Dnes jej venova-
la štúdiu Kráska v nesnázích 
a článok Nezustane po ní nic, 
co si zaslouží pozornost. Pod-
ľa novín C. Riceovej hrozí, že sa 
nad ňou zavrie voda. Jej článok 
v najnovšom vydaní prestížneho 
časopisu Foreign Affairs niko-
ho nezaujal a to je na ňom naj-
pozoruhodnejšie – možno je to 
preto, lebo po 8 rokoch Busha 
je už veľká únava, alebo mož-
no jednoducho nikoho už ne-
zaujíma, čo si C. Riceová myslí 
– a to je zlé znamenie, konšta-
tujú noviny. 
Podľa novín odkaz, ktorý po 
sebe  C. Riceová zanechá je 
to, že spoločne s prezidentom 
Bushom predsedali ôsmym ro-
kom neúspešnej zahraničnej	
politiky. Zlou správou pre bu-
dúcu možnú kariéru Riceovej 
je, že všetko o nej sa dá zhrnúť 
do šiestich slov: Irak, Irak, Irak, 
Bush, Bush, Bush. 
Noviny citujú názor, že bola naj-
horšou poradkyňou americ-
kého prezidenta pre národnú 
bezpečnosť v celých deji-
nách Bieleho domu od vzniku 
tejto funkcie a bola prekvapivo 
veľmi málo informovaná o aktu-
álnych problémoch v medziná-
rodných vzťahoch ako napr. te-
rorizmus. 
MfD cituje názor, že asi málo-
ktorá univerzita bude mať záu-
jem zamestnať ju – veď čo by 
prednášala? zahraničnú poli-
tiku? teda to, čo robila zle?	
Čitateľ možno na názoroch o C. 
Riceovej nenájde nič nového – 
faktom však je, že takto praž-
ská tlač príchod amerického 
ministra zahraničných vecí 
ešte nikdy nevítala. A to nám 
veľa hovorí o českej schopnos-
ti kritického uvažovania, ktoré 
tak bolestivo v slovenských mé-
diách čoraz väčšmi chýba. A čo 
horšie je nahradzované ideolo-
gickou propagandou, ktorá sa 
vydáva za politológiu a tie isté 
hovoriace hlavy nám ju nadžgá-
vajú ako jedinú večnú, nespo-
chybniteľnú pravdu.

Rakúsko-ruská bomba o roku 1968 má štyri a pol kila

Dušan D. KernÝ

Bez autority

jazyk najmocnejší nástRoj
Prejav predsedu NR SR Pavla Pašku na oslavách na Devíne

Pavol janÍK

Vážený pán prezident Slovenskej 
republiky, vážený pán predseda 
vlády, Jeho Eminencia kardinál 
Korec, dámy a páni, ctení hostia. 
Keď dnes hľadíme na trepotajúce 
sa vlajky, symbol našej štátnosti, 
berieme za samozrejmosť všetko, 
čo nám odkazuje a čo všetko pre 
nás stelesňuje. Je za ňou histó-
ria plná túžob, ale je zároveň tým 
najzrozumiteľnejším a našim naj-
vzácnejším jazykom – jazykom, 
ktorému rozumieme a ktorý si vá-
žime.
A keď hľadím na vlajúce zástavy, 
ako keby tu dnes boli s nami tí, 
ktorí nám dali jazyk ako naj-
mocnejší nástroj na ceste na-
šou národnou históriou. 

Po rozpade veľkomoravskej ríše 
sa Slovensko na tisícročie vytra-
tilo z tzv. veľkej histórie. Nema-
li sme vlastný štát, ani vlastných 
kráľov. Čo sme však mali a čo 
sa nikdy nikomu nepodarilo z 
nášho územia vykliesniť, to je 
naša kultúra a náš jazyk. 
Môže dnes ešte niekto pochybo-
vať o zásluhe Cyrila a Metoda na 
tom, že slovenský národ za tisíc 
rokov pod cudzou nadvládou do-
kázal prežiť a uchovať si svoje ná-
rodné špecifiká?!
Veľké európske národy odvíjajú 
svoje národné tradície od kráľov, 
vojvodcov a dobyvateľov. My, Slo-
váci, však na samom úsvite na-
šich národných dejín nachádza-

me čosi viac ako je sila či agresia. 
Nachádzame tam humanistické 
hodnoty, kultúru a vzdelanie, kto-
ré k nám priniesli Cyril a Metod. 
Našimi patrónmi nie sú králi a do-
byvatelia, ale učenci a svätci. A v 
9. storočí sme do dejín prehovo-
rili predovšetkým silou ducha, nie 
silou zbraní. Od tejto chvíle spre-
vádza toto posolstvo celé naše 
dejinné pôsobenie: nie sila, ale 
rozum! nie zlosť, ale trpezli-
vosť! nie zurvalosť, ale inteli-
gencia! Možno práve vďaka cy-
rilo-metodskej tradícii naše dejiny 
nesprevádza rinčanie zbraní, ale 
naopak – symfónia hodnôt! Nie 
zovretá päsť, ale otvorené srdce!

Pokračovanie na 2. strane

Na oslavách štátneho sviatku Cyrila a Metoda na Devíne 5. júla 2008 sa zúčastnili (zľava): Pavol Paška, pred-
seda NR SR, Ivan GašParovič, prezident SR, robert Fico, predseda vlády SR.  Foto: Martin PETRENKO

vážený pán prezident Slovenskej 
republiky, vážený pán predseda Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky, 
vážení členovia vlády, štátne tajom-
níčky, štátni tajomníci, predstavite-
lia ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. 
Dňa 4. júla 2006 prezident Sloven-
skej republiky ivan Gašparovič vy-
menoval súčasnú vládu. Dva roky 
funkčného obdobia kabinetu je  

dostatočne dlhé obdobie na hod-
notenie, ako aj na analýzu a nápra-
vu chýb. 
Dva roky, ktoré pevne verím, máme 
spolu pred sebou, je na strane dru-
hej dostatočne veľa na to, aby sme 
mohli plne realizovať našu predsta-
vu o vládnutí, ako bola pretavená do 
programového vyhlásenia vlády.	

Pokračovanie na 7. strane

Politická stabilita a 
meDziNáRoDNý RešPekt
Prejav premiéra roberta Fica pri príležitosti dvoch rokov vzniku súčasnej vlády sr

DôležitoSť PRavDy

Vladimír Palko hovorí, že „proti nekultúre zabúdania sme povinní po-
staviť kultúru pamäti.“ Takto sa vyjadril na adresu premiéra Roberta 
Fica a jeho prejavu na Devíne. Vyčítal mu, že bol členom komunistic-
kej strany pred rokom 1989 a teraz rečnil pri sviatku sv. Cyrila a Meto-
da. Táto Palkova výčitka sa dá použiť priamo naňho. 
Palko bol do roku 1992 námestníkom federálnej tajnej služ-
by. Proslovenskí orientovaní politici v nej boli evidovaní ako ex-
trémisti. Palko patril k čechoslovakistom zgrupovaným v KDh. 
Dnes chce poučovať o minulosti. nie všetci komunisti do roku 
1989 boli komunistami z presvedčenia. Žili sme v spoločnosti 
s prívlastkom socialistická. Bol to režim, v ktorom ak chcel člo-
vek fungovať, často bolo členstvo v komunistickej strane doslo-
va povinnosťou. Dnes niekomu vyčítať toto členstvo je určite väčším 
spiatočníctvom ako to, že bol v roku 1992 proti vzniku samostatné-
ho štátu. Jednak história z roku 1992 nám ukazuje, že osamostat-
nenie Slovenska bol správny krok. Navyše, plody tohto kroku vidíme 
každý deň. Čo sa týka socializmu, pri prvej návšteve Slovenska po 
roku 1989 sa vtedajší Svätý otec Ján Pavol II. nechal v roku 1990 po-
čuť, že pri zmene režimu by sme nemali zabúdať na sociálne istoty, 
aké boli do roku 1989. K tým sme sa doteraz viac nepriblížili ako po 
roku 2006.
Palko patril k strane, ktorá odmietala samostatné Slovensko, ale ne-
hnusilo sa mu byť v jeho dejinách jej ministrom spolu s bývalými komu-
nistami. Ak chce práve on učiť históriu, mal by si najprv vybrať vlast-
né brvno z oka. Môžeme však súhlasiť aspoň s týmito jeho slovami: 
„Spoločne musíme pestovať vlastenectvo, ktoré je založené na pravde 
a pamäti. Iného vlastenectva ani niet.“ K tej pravde teda pri jeho pou-
čovaní treba hovoriť pravdu aj o Palkovi.

azda už ani netreba osobitne zdôrazňovať, že preambula ús-
tavy slovenskej republiky sa hlási k cyrilo-metodskému du-
chovnému dedičstvu a že živý odkaz svätých cyrila a metoda 
si pripomíname štátnym sviatkom slovenskej republiky, kto-
rý oslavujeme 5. júla (kým rímskokatolícka cirkev ho oslavu-
je 14. februára - v deň výročia smrti cyrila-Konštantína, ktorý 
zomrel v roku 869 v ríme).
Bratov z gréckeho Solúna (Thessaloniki) v roku 862, na žiadosť veľ-
komoravského kniežaťa Rastislava, vyslal byzantský cisár Michal III. 
na dôležitú misiu, ktorá mala diplomatický, náboženský (evanjelizač-
ný), lingvistický i literárny význam. v roku 867 bratia z nášho úze-
mia odišli do ríma, kde pápež hadrián ii. schválil ich činnosť, 
uznal jazyk našich predkov ako liturgický (dovtedy sa od 3. 
storočia uplatňovala exkluzívna zásada trojjazyčnosti, ktorá 
sa vzťahovala iba na hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu), dal vy-
svätiť ich kňazov a diakonov a metoda vymenoval za arcibis-
kupa. Pokračovanie na 3. strane

vzťah k štátnosti

stanislav háBer
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Dokončenie z 1. strany
Dámy a páni, Slovensko nezabúda na svoju históriu, 
na svoje korene, na svoju identitu.
Nenecháme si ukradnúť a vyprázdniť naše dejiny! A 
budeme sa aj naďalej hrdo hlásiť k veľkým postavám 
našej histórie. 
Sme všetci súčasťou jedného veľkého dejinného prí-
behu. Žijeme v historickom zreťazení, v jednej veľkej 
časovej kontinuite. Preto, či chceme alebo nechce-
me, nosíme si národnú históriu v našich srdciach a v 
každom z nás je kus našich najvýznamnejších dejin-
ných postáv – kus Cyrila a Metoda, kus Štúra či Hur-
bana, kus Štefánika, Dubčeka či iných veľkých osob-
ností.
Je úplne prirodzené, že každý vyspelý európsky národ 
sa k svojej histórii stavia s rešpektom a úctou. A my na 
Slovensku nechceme nič iné, ako robiť to isté a po-
silňovať naše národné sebavedomie a našu národnú 
hrdosť. Pretože to sa nijako nevylučuje s občianskym 
princípom, s úctou k národnostným menšinám či s na-
šou európskou orientáciou. 
Dámy a páni, nikto nemá právo, aby nám rozprával, či 
smieme byť vlastenci. Vážme si svoju vlasť! Neotáčaj-

me sa chrbtom národnej histórii! A nebojme sa slovné-
ho spojenia, ktoré tu asi vystihuje všetkých prítomných 
– slovného spojenia občan – vlastenec!
Priznám sa, že so znepokojením sledujem, že 
mnohí mladí ľudia dnes podliehajú akejsi po-
stmodernej móde, v ktorej akoby nič nemalo svo-
ju vlastnú trvácnu hodnotu. akoby sa dnes všet-
ko meralo len peniazmi a mediálnym úspechom. 
obeťou je aj história a národné tradície. akoby 
heslom dňa bolo – zabúdať a zľahčovať...  
Som presvedčený, že tento pomýlený trend by sme 
mali zastaviť... O to som radšej, že tu dnes vidím mno-
hých mladých ľudí! Dáva mi to nádej, že posolstvo na-
šich slávnych predkov ostáva v srdciach mladých ľudí 
a že ten vysoko humánny odkaz Cyrila a Metoda bude 
uchovaný aj do budúcnosti. 
Dámy a páni, vďačíme im za to, že sme národ kultúrny, 
národ vzdelaný, národ európsky, národ mierumilovný 
a v neposlednom rade – národ so silným zmyslom pre 
hodnoty tolerancie a porozumenia. Skrátka – národ s 
otvoreným srdcom! 
A preto, pri pohľade na vlajúcu slovenskú zástavu, do-
voľte mi na záver vysloviť: ĎaKujem vám, Bratia!

jazyk najmocnejší nástRoj

Plnia programové vyhlásenie
Pokračovanie z minulého čísla

Premiér roBert Fico v rezorte	 Život-
ného ProstreDia považuje za neúnosné a ne-
adekvátne, že štát nemá žiadnu kontrolu nad dis-
tribúciou vody v krajine. Dá sa preto očakávať, že 
vláda bude iniciovať diskusiu so Združením miest a 
obcí Slovenka o zabezpečení určitej kontroly. „Štát 
nemôže vypúšťať spod kontroly takéto strategické 
bohatstvo,“ uviedol premiér. 
Po prevode vlastníckych vzťahov k vodárňam a ka-
nalizáciám na mestá a obce došlo totiž k vstupu 
strategických partnerov do vodárenských spoloč-
ností najmä v Trenčíne, Banskej Bystrici a Popra-
de, čo môže spôsobiť značné problémy pri čerpaní 
eurofondov. „Tento systém nemôže štátu vyhovo-
vať najmä ak pripúšťame, že voda sa stane ešte vý-
znamnejšou surovinou ako možno ropa či elektric-
ká energia,“ zdôraznil.Premiér ďalej zdôraznil, že je 
potrebné pri zostavovaní štátneho rozpočtu hľadať 
zdroje na realizáciu niektorých projektov zásobova-
nia pitnou vodou. „Klimatické zmeny, ako aj ďalšie 
problémy, ktoré vznikli od roku 1989, nás najmä po 
roku 2013 stavajú do pomerne ťažkej situácie naj-
mä na východnom Slovensku, na Spiši, v Poprade a 
na Horehroní,“ upozornil.
Robert Fico tiež uviedol, že treba uvažovať o rekon-
štrukcii plavebných komôr vodného diela Gabčíko-
vo za miliardy korún. Predchádzajúca vláda totiž po-
čas ôsmich rokov do technického stavu diela nič 
neinvestovala. Premiér chce zároveň hľadať spô-
sob, ako zobrať Gabčíkovo spod kontroly spoloč-
nosti Enel. 

Po Kontrolnom Dni na ministerstve Kul-
túry SR Robert Fico vyjadril svoju spokojnosť s pl-
nením programového vyhlásenia vlády v oblasti kul-
túry. Ocenil prácu ministerstva v širokom zábere od 
starostlivosti o štátny jazyk, autorské práva a cirkev 
cez ochranu pamiatok a podporu miestnej kultúry, 
ako aj dokončenie dlhodobej výstavby Slovenského 
národného divadla, schválenie tlačového zákona, 
zníženie dane na knihy, čo sa prejavilo na stúpajú-
com objeme predajnosti kníh. Premiér rovnako oce-
nil, že minister kultúry Marek Maďarič sa rozhodol v 
rezorte šetriť a dal ministrovi garanciu na mierne zvý-
šenie rozpočtu pre ministerstvo kultúry na budúci 
rok. Okrem toho premiér uvažuje o cielenom trans-
fere na podporu rozvoja drevených kostolíkov, ktoré 
považuje za siedmy div Slovenska a môžu výraznej-
šie podnietiť cestovný ruch v regiónoch. Rovnako 
očakáva, že minister nadviaže užšiu spoluprácu s 
vyššími územnými celkami, mestami a obcami, „aby 
miestna kultúra nebola taká odtrhnutá od štátu“.

PreDseDa vláDy sr PoŽiaDal ministra 
hOspOdárstva	 ĽuBomÍra jahnátKa, aby 
rezort hospodárstva aj naďalej zabezpečoval vyso-
kú dynamiku hospodárskeho rastu Slovenska.
„Je to zásadná priorita, na ktorú sa minister a mi-
nisterstvo musia sústrediť nasledujúce dva roky. Za-
tiaľ je dynamika postavená na investíciách. Od 1. 
júla 2006 do 31. decembra 2007 sme schválili 63 
stimulov, ktoré vytvoria 20.686 nových pracovných 
miest,“ konštatoval premiér po kontrolnom dni na 
Ministerstve hospodárstva SR. Od 1. januára 2001 
do 30. júna 2006 to bolo 21 žiadostí, ktoré vytvorili 
14.097 pracovných miest.
Podľa premiéra renesanciu v Európe prežíva jad-
ro. „Slovensko nemôže ísť inou cestou,“ zdôraznil. 
Na margo zvyšovania cien energií premiér povedal, 
že jeho vláda vyvinie maximálne úsilie, aby ochráni-
la ľudí pred rastom cien. „Nachádzame sa v ťažkom 
prostredí. Takáto kríza, ktorá je v oblasti cien pohon-
ných látok a cien potravín v modernej Európe, prav-
depodobne ešte nebola,“ upozornil Robert Fico. 
Vláda podľa neho v súčasnosti čaká na to, aké ce-
nové návrhy predložia energetické spoločnosti Úra-
du pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). 
Robert Fico nie je celkom spokojný s prácou ľudí, 
ktorí v privatizovaných podnikoch zastupujú záujmy 
štátu. Požiadal preto ministra, aby pripravil na roko-
vanie vlády SR kritériá ich hodnotenia. „Nepociťu-
jem, že ľudia, ktorí sú nominovaní za štát, vždy za-
stupujú štát,“ vyhlásil predseda vlády. 
„Akceptujem názor, že odmeny týchto ľudí by mali 
ísť automaticky do štátneho rozpočtu,“ konštatoval 
premiér. Minister hospodárstva má za úlohu po vy-

hodnotení práce jednotlivých zástupcov štátu v or-
gánoch spoločností s účasťou štátu pripraviť prípad-
né personálne zmeny. Práve cez nominantov štátu 
chce vláda vytvárať tlak na monopoly. „Máme iný 
vzťah k energetickým monopolom, ako mala pred-
chádzajúca vláda. Chceme byť s týmito monopolmi 
v neustálom konštruktívnom konflikte, chceme na 
ne vytvárať neustále tlak,“ povedal Robert Fico.
Minister hospodárstva ubezpečil, že v diskusii so 
zahraničnými partnermi v podnikoch s účasťou štá-
tu navrhne, aby tantiémy neboli vyplácané, ale aby 
boli prostriedky využité na rozvoj spoločnosti v bu-
dúcnosti. „Alebo, aby boli odvádzané do štátneho 
rozpočtu,“ pripustil aj túto možnosť minister.

ministerKa Práce viera tomanová má 
Dôveru Premiéra a špekulácie o prípadnej vý-
mene na tomto poste sú úplne zbytočné, povedal 
premiér Robert Fico.
„Ministerstvo urobilo kus práce a dnes je Sloven-
sko na ceste k sociálnemu štátu podstatne ďalej, 
ako tomu bolo v roku 2006, keď sme preberali vlád-
nu moc,“ uviedol. Rezort práce má podľa neho pre 
súčasnú vládu obrovský význam a čaká ho v dru-
hej polovici volebného obdobia ešte množstvo prá-
ce. Z doterajšej dvojročnej práce ministerstva treba 
vyzdvihnúť najmä novelu zákonníka práce, fungujú-
ci sociálny dialóg, otvorenie druhého dôchodkové-
ho piliera či vyplácanie vianočného príspevku dô-
chodcom. Premiér vytkol vedeniu rezortu nie úplne 
dobrú komunikáciu s občanmi. „Stojíme pred veľ-
kými výzvami, kde by som možno očakával trochu 
viac dynamiky a najmä zrozumiteľnosti, pokiaľ ide o 
komunikáciu s verejnosťou. Ministerstvo robí obrov-
ský kus drobnej mravenčej práce, ale tieto výsled-
ky sa nedostávajú k verejnosti tak, ako by sme mož-
no potrebovali,“ spresnil Robert Fico. „Z druhého 
piliera vystúpilo už takmer 70.000 ľudí, čím sa na-
plnila predstava vlády, lebo takýto cieľ bol postave-
ný zo strany vlády aj zo strany ministerstva,“ uviedol 
premiér. Rezort práce sa má do budúcnosti starať 
o stabilitu dôchodkového systému. „Prvá vec, kde 
žiadam pani ministerku, aby veľmi intenzívne pôso-
bila, je stabilita dôchodkového systému v nasledujú-
cich dvoch rokoch, aby tento systém bol solidárnej-
ší, sociálnejší a finančne udržateľný,“ doplnil Robert 
Fico.
Opozícia iniciovala mimoriadnu schôdzu Národnej 
rady SR s návrhom na odvolanie ministra financií 
Jána Počiatka – schôdza bola od začiatku absolút-
ne zbytočná, pretože už pred jej začiatkom bolo jas-
né, že žiadne informácie o zmene centrálnej pari-
ty nemohli uniknúť, čo potvrdil aj guvernér Národnej 
banky Slovenska
Opozícia a najmä SDKÚ sa snažila slovenskú verej-
nosť skoro týždeň zamestnávať vykonštruovanými 
výmyslami o tom, že od slovenských predstaviteľov 
mohla uniknúť informácia o zmene centrálnej parity, 
ktorá sa udiala 28.5. 2008, na základe čoho mali 
niektoré finančné skupiny a banky neobvykle zaro-
biť na devízovom trhu. Túto informáciu vyvrátil sa-
motný guvernér NBS, ktorý povedal, že informácia 
o zmene centrálnej parity bola slovenským predsta-
viteľom známa poobede, pričom obchody prebehli 
v ten istý deň ráno. Rovnako k zmene centrálnej pa-
rity došlo zo strany Európskych inštitúcií práve pre-
to, že ráno prebehli na trhu neštandardné obchody. 
Slovenská opozícia si túto kauzu úplne vymyslela. 
Nasledovali obvinenia, že SMER – sociálna demok-
racia a táto vláda sú prepojení na finančnú skupinu 
J&T, čo je absolútna lož, z ktorej sa usvedčil aj sa-
motný Ivan Mikloš, ktorý sa s pánmi z tejto skupi-
ny stretával sám a pravidelne. „Nemáte problém kla-
mať,“ povedal Robert Kaliňák na Miklošovu adresu 
počas parlamentnej rozpravy. Šéfovia J&T totiž kon-
štatovali, že sa s Miklošom stretli viackrát, aj priamo 
na Úrade vlády. Mikloš si na to podľa vlastných slov 
nepamätá, neskôr niekoľko stretnutí priznal. 
Návštevu ministra financií Jána Počiatka na jachte fi-
nančnej skupiny J&T, čo bol rovnako jeden z argu-
mentov opozície proti vláde, považuje Robert Kali-
ňák za vnútrostranícky problém strany SMER-SD, 
lebo Počiatek sa nesprával ako sociálnodemokra-
tický politik. Robert Kaliňák ukázal poslancom foto-
grafiu Ivana Mikloša v cyklistickom drese, na ktorom 
bolo viacero firemných reklám. Najväčšou reklamou 
na drese bola reklama firmy CSC Computer Scien-
ces. Táto spoločnosť dodávala za 1,2 miliardy Sk 
počítače pre Sociálnu poisťovňu v čase Dzurindo-
vej vlády. 
Zaujímavé je pritom to, že majiteľ tejto firmy je dlho-
ročný veľmi dobrý priateľ Ivana Mikloša, čo Mikloš 
v parlamente aj priznal. Robert Kaliňák sa zároveň 
spýtal, či Mikloš nebol s vrcholným predstaviteľom 
tejto firmy na dovolenke na Aljaške a či mu dovolen-
ku neplatil. Plagát odovzdal Robert Kaliňák predse-
dovi výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Gáborovi Gá-
lovi (SMK).
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Predseda vlády slovenskej re-
publiky robert FicO v súvislosti 
s hodnotením plnenia programo-
vého vyhlásenia vlády absolvo-
val kontrolné dni na jednotlivých 
ministerstvách po dvoch rokoch 
ich činnosti. 

koaliční partneri vladimír Mečiar, predseda ĽS HZDS a Ján Slota, predseda Slovenskej národnej strany 
si na pôde parlamentu veľmi dobre rozumejú...  Text a foto: MarTiN PeTreNko

lídri koaličných strán sa v mi-
nulých júlových dňoch na ko-
aličnej rade dohodli na sérii so-
ciálnych opatrení, ktoré by mali 
začať platiť od januára 2009. 
ide o sumu sedem miliárd ko-
rún a to všetko pri zachovaní 
deficitu verejných financií na 
úrovni 1,7 % hDP v roku 2009, 
čiže pri plnom rešpektovaní 
maastrichtských kritérií už po 
zavedení eura na slovensku.
Koaličná rada sa dohodla, že v 
roku 2008 sa dôchodcom vypla-
tia vianočné príspevky. „Došlo k 
politickej dohode, že tento via-
nočný príspevok chceme na konci 
roku 2009, s účinnosťou od roku 
2010, pretransformovať na trinásty 
dôchodok s tým, že by sme prime-
rane aj zvýšili tento vianočný prís-
pevok“, povedal na tlačovej kon-
ferencii po rokovaní koaličnej rady 
predseda strany SMER – sociálna 
demokracia Robert Fico.  
Koaličná rada sa rovnako do-
hodla, že vzhľadom na obrovs-
kú celosvetovú krízu s cenou 
ropy, sa prostriedky zo zvýšené-
ho výberu na DPh v roku 2008, 
čo je asi 1 miliarda korún v dô-
sledku zvýšených cien benzínu 
a nafty, použijú veľmi adresne na 
sociálne opatrenia pre tých, ktorí 

to najviac potrebujú. „Je tu návrh, 
ktorý prišiel zo SNS, aby sa tieto 
peniaze použili okrem iného aj na 
výstavbu takých zariadení, kde sa 
budú môcť ubytovať matky s deť-
mi, ktoré sa stávajú obeťami do-
máceho násilia. Ďalej sú tu aj iné 
prípady, kedy napríklad vyhorí ne-
jaký dom alebo nejaký činžiak a je 
potrebné týmto ľuďom pomôcť“, 
uviedol Robert Fico.
Koaličná rada sa ďalej dohodla, 
že dôchodky sa budú zvyšovať už 
od 1. januára 2009 a nie od 1.júla 
2009, ako je to stanovené v záko-
ne. „Tým dôchodca získa dvakrát 
toľko, ako by získal, keby valori-
zácia bola až od 1. júla 2009. Na 
zvyšovanie dôchodkov, tým, že sa 
to urobí už 1. januára 2009, dáme 
o 4 miliardy korún viac“, zdôraznil 
premiér. 
vládna koalícia tiež dospela 
k dohode, že s účinnosťou od 
1. januára 2009 pristúpi k zvý-
šeniu rodinných prídavkov tak, 
aby každé dieťa dostalo ročne 
o 1.200 korún viac. znamená 
to zvýšenie rodinných prídav-
kov o 100 sk mesačne - zo sú-
časných 540 na 640  - plus k 
tomu ešte treba pripočítať aj 
tzv. daňový bonus.  
Vláda rovnako pristúpi k zvýše-

niu príspevku pri narodení ďalšie-
ho dieťaťa, druhého alebo tretie-
ho. Pri narodení prvého dieťaťa 
vláda v súčasnosti vypláca príspe-
vok 25.000 korún, čo je o 20.000 
korún viac ako vyplácala predchá-
dzajúca pravicová vláda. 
„Ďalej vás chcem informovať, 
že 1,2 miliardy korún bude po-
užitých na pomoc osobám, kto-
ré to potrebujú z hľadiska ich 
zdravotného postihnutia. minis-
terstvo práce má pripravený zá-
kon, ktorý má vylepšiť postave-
nie týchto ľudí“, dodal predseda 
strany smer – sociálna demok-
racia. „Pokiaľ ide o samotný 
rozpočet, všetky ostatné priori-
ty sa musia prispôsobiť tomuto 
rozhodnutiu. tri koaličné stra-
ny sa dohodli, že toto je priori-
ta, na ktorej sa začne teraz pra-
covať“, doplnil robert Fico.
Premiér zároveň poďakoval svojím 
koaličným partnerom za korektnú 
spoluprácu vo vládnej koalícii. 
„Slovensko má dnes stabilnú vlád-
nu koalíciu, má stabilnú vládu, fun-
gujúci parlament, ako aj ďalšie de-
mokratické inštitúcie, čo nie je 
takou samozrejmosťou niekedy aj 
v okolitých krajinách. A na tomto 
si veľmi zakladáme a veľmi nám na 
tom záleží“, povedal Robert Fico. 

korektná koaličná spolupráca

Od 1. júla 2008 Úrad vlády SR ako riadiaci orgán 
pre Operačný program Informatizácia spoločnosti v 
spolupráci s Ministerstvom financií SR ako ústred-
ným orgánom pre informatizáciu verejnej správy a 
splnomocnencom vlády SR pre informačnú spoloč-
nosť P. Tarinom aktivoval internetovú stránku Ope-
račný program Informatizácia spoločnosti - www.
opis.gov.sk. Internetová stránka poskytuje prehľad-
ným systémom informácie o všetkých dokumentoch, 
ktoré s Operačným programom Informatizácia spo-
ločnosti súvisia. Dôležité je spomenúť najmä riadia-
ce dokumenty ako programový manuál, hodnotiace 
a výberové kritériá, ako aj prehľad o systémoch ria-

denia či príručku pre žiadateľov o nenávratný finan-
čný príspevok. Internetová stránka poskytuje tak-
tiež informácie o aktuálnych činnostiach na úrovni 
riadiaceho orgánu, ktorým je Úrad vlády SR, ako aj 
sprostredkovateľského orgánu, ktorým je Minister-
stvo financií SR. Prednosťou tejto internetovej strán-
ky je, že okrem vlastného obsahu konsoliduje prístu-
py k relevantným stránkam súvisiacim s Operačným 
programom Informatizácia spoločnosti.  
Stránka www.opis.gov.sk poskytuje komplexné in-
formácie tak pre odbornú, ako aj laickú verejnosť, 
ktorá sa zaujíma o využitie prostriedkov z Operačné-
ho programu Informatizácia spoločnosti. (to)

Internetová stránka k operačnému programu



jedenásť krát do roka vychádza zrejme naj-
starší časopis svojho druhu v strednej euró-
pe – slovenské pohľady na literatúru, umenie 
a život. v ich tiráži sa skromne uvádza ročník 
iv.+ 124. historický príbeh vročenia je plný ty-
pickej slovenskej drámy zápasu slobodu slova 
a vyjadrovania už od 19. storočia. heslo slo-
venské pohľady som nenašiel ani v v malej slo-
venskej encyklopédii. Pritom na jej obálke sa 
skvie znak enyklopaedia Belliana a oznam, že 
ide o dielo encyklopedického ústavu sloven-
skej akadémie vied.
Samozrejme Slovenské pohľady mali aj dramatic-
ké osudy nielen na konci 19. ale aj 20. storočia. 
Vtedy o ne, ako matičné dedičstvo zviedol tuhý zá-
pas nesmierne umne a s obrovskou energiou a 
právnou erudíciou spisovateľ JUDr. Milan Ferko. 
Nevedno či energiu mu dodával fakt, že bol ich šéf-
redaktorom v prelomových šesťdesiatych rokoch, 
aby sa potom na dlhé roky po roku 1968 ocitol 
na čiernej listine. Lebo SP boli posledným sloven-
ským periodikom, ktoré protestovali proti okupácii 
v časoch, keď sa už všetci a všetky prispôsobili. 
Faktom je, že nebyť milana Ferka v záplave 
vtedy sa valiacich reštitúcií by jedine sloven-
ské pohľady zostali unikátom a neboli by pri-
navrátené matici. milan Ferko sa stal ich pr-
vým šéfredaktorom v čase, keď ich začala 
opäť vydávať matica –a prvým, ktorý videl, aký 
prudký odpor sa zdvihol proti tomu, aby tento 
najstarší slovenský literárny časopis, ktorý vzi-
šiel z matičnej pôdy, mohla vydávať opäť ma-
tica. 
Bol to Milan Ferko, ktorý musel znášať organizova-
ný bojkot aj tých autorov, ktorí veselo a nehaneb-
ne publikovali v čase, keď to mal Ferko zakázané a 
dokonca posilovali rady členov komunistickej stra-
ny Slovenska po roku 1968 ako posila a mnohí z 
nich skončili buď v straníckych funkciách či v ra-
doch zaslúžených umelcov. Boli vybraní na to, aby 
vytlačili z literatúry práve zakázaných autorov, me-
dzi ktorých M. Ferko patril. A to všetko len preto, 
že Pohľady vrátil k pôvodnému vydavateľovi, k Ma-
tici, ktorej ich násilne vzali po roku 1948. 
Podobný osud napokon stihol aj Literárny týžden-
ník, ktorý bol kolískou intelektuálneho zdvihu na 
Slovensku koncom osemdesiatych rokov a pro-
ti ktorému sa vedie boj doteraz. Pritom vychádza 
vďaka obetavosti redakcie, ktorá rok čo rok dlhé 
mesiace žije bez výplat, prežíva, kým médium ich 
odporcov, ktorí chceli pôvodne LT pohltiť, zaniklo, 
lebo minulo peniažky a bez nich nemá o periodi-
kum ani najmenší záujem.
Práve príbeh týchto médií je výrečnou súčasťou 
dejín ponovembrového vývoja na Slovensku ako aj 
zápasu o jeho zmysel. Keďže sú okolo neho sú-
stredení prakticky len ľudia pera, nemali by sme 
mať núdzu o množstvo autentických svedectiev. Ak 
ich nemáme, mali by sme autorov nútiť do toho, 
aby ich vydali. Zároveň by nebolo od veci, ak by sa 
v niektorých z početných univerzít a vysokých škôl 
ocitol program, ktorý by zmapoval dejiny posled-
ných dvoch desaťročí práve cez pohľad na strán-
ky SP a LT.
slovenské pohľady už vyše desaťročie vedie 
básnik a čarodejník slovenského slova štefan 

moravčík, rodák z rázovitého záhoria, z jaku-
bova. Pre atmosféru mediálnej agresivity te-
rajška je typický “príspevok“ istého týžden-
níka, ktorý si na to vypomohol rozhovorom s 
Ľubomírom Feldekom – bolo to počudovanie 
nad tým, že taký veľký literárny talent ako je 
moravčík pracuje v takom, div nie hrôzostraš-
nom prostredí ako je matica slovenská a roz-
dáva svoje nadanie v takom mesačníku, ako 
sú Pohľady. 
Bolo to niečo také nekorektné, že Ľ. Feldek ne-
váhal s ospravedlnením Š. Moravčíkovi. Samozrej-
me, kým spomínaný týždenník má početný náklad, 
ktorý sa predáva na celom Slovensku, Ľ. Feldek	
sa ospravedlnil na stránkach LT, ktorý rozširujú len 
veľmi ohraničene. 
Príbeh tohto škandálu v ktorom medzi poškode-
ných mal patriť práve štefan moravčík, je výraz-
ným svedectvom najmä o tom, v akom mentálnom 
prostredí sa rodia názory ľudí, ktorí si zabezpeči-
li informačnú domináciu v prevažnej časti médií. 
Pritom mnohí z nich s tými istými názormi nemoh-
li vstúpiť do otvoreného demokratického zápasu o 
voliča, získať či udržať si kreslo v parlamentne a u 
voliča prepadli. Je to mentálne prostredie, ktoré u 
niektorých vyvoláva dokonca dojem ako keby išlo 
o akúsi „ideologickú al kaidu“. Hoci je to neprime-
rané - tu žije predsa dosť svedkov, aby si pamätali 
na to, kto a ako zavádzal na Slovensku priam gilo-
tínovú ideológiu po roku 1948. Recidíva neobol-
ševizmu sa môže objaviť aj v prostredí radikálnych 
neoliberálov či dokonca zástavníkov akejsi pôvod-
nej čistoty kádehaizmu. Nie sú proti nej imúnni stú-
penci nejakého povedzme palkizmu.
nemali by sme na vyhlásenia a následné 
ospravedlnenie Feldeka o moravčíkovi zabú-
dať. nejde len o osoby dvoch výrazných pos-
táv literatúry. ide o to, aký je vzduch, či skôr 
smog a mediálna pena našich čias.
A práve preto stojí aj za to pozrieť sa vlastne, čo to 
ten Moravčík vedno s matičiarmi vlastne robí. slO-
vensKé PohĽaDy, ktoré máme k dispozícii uka-
zujú pozoruhodnú vitalitu, nehovoriac o dôležitosti 
svedectva. Patrí medzi ne stať Vlastimila Kovalčíka: 
Kultúrna činnosť mníchov v Červenom kláštore. 
Verejnosť pozná dr. Kovalčíka možno najzapamä-
tovatenejšie z prekladov poézie pápeža Jána Pavla 
II. Básnik a prekladateľ Kovalčík je však aj autorom 
jednej z najvýraznejších regionálnych kníh posled-

ných desaťročí, knihy o Zamagurí. Je to hold rod-
nému kraju, príklad ako by mali postupovať aj iní 
autori. Kovalčík je výnimočný množstvom drob-
nej práce, získavaním prameňov a historických 
faktov. Poukázal aj na to, že v rámci medziná-
rodného projektu sa zahraniční odborníci ve-
novali aj biblii z kamadulského obdobia kláš-
tora v Pieninách. je to výnimočná udalosť. v 
terajších Pohľadoch nás Kovalčík zaujme ako 
podrobne, vecne sa venuje tomu, čo sa podari-
lo uchovať a nájsť na slovensku, tomu, že väč-
šina z červenokláštorských artefaktov písom-
níctva sa nachodí takmer všetko v Budapešti, 
na slovensku sa zachoval „skromný zlomok ... 
všetky ostatné prvopisy v latinčine ako aj v slo-
venčine sú v Budapešti ... pričom ani jeden au-
tor nie je z maďarského etnického územia a 
ani jedna kniha nie je z uhorskej tlačiarne.
Podobne nemožno nedoceniť stať Skvelý polemík 
z Vŕbového od Jána Bábika. Ide o podrobného 
sprievodcu dielom a životom Jána Baltazára Magi-
na, ktorý ako farár v Dubnici za peniaze trenčian-
skeho meštianstva, šľachty a duchovenstva, teda 
všetkých stavov. Napísal skvelú polemiku so začí-
najúcou sa (a dodnes neskončenou) ideológiou, 
dnes by sme povedali maďarizácie a neuznávania 
Slovákov a slovenčiny v prvej polovici 18. storočia. 
Trenčianska stolica vyplatila púchovskému tlačia-
rovi Danielovi Chrastinovi vtedy vyše 207 zlatých. 
ako pripomína aj j. Bábik v sP, bolo to viac 
ako ročný príjem dubnickej fary. vzhľadom na 
to, že sa Bagin podujal vyvrátiť latinsky zosta-
vený pamflet polemikou v rovnakom jazyku, 
dielo čakalo dlho na preklad do slovenčiny. 
Potom zasa desaťročia čakal preklad v archí-
ve matice na zverejnenie. záujemci dobre ve-
dia, že sa stalo až v roku 2002 !!!!. 
Dramatický príbeh polemiky, života jej autora, 
prekladu a prekladateľa to všetko si zaslúži 
dokumentárne spracovania – buď televízne či 
filmové. v každom prípade v čase dnešnej po-
denkovej peny v novinách na slovenské témy 
je Bábikova stať veľmi dobrým, pútavým číta-
ním a možno aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte 
matičné vydanie prekladu Baginovej polemi-
ky nemajú a chceli by sa prehrýzť náročnos-
ťou štýlu ako sa zotieral názorový protivník v 
18. storočí.

Pokračovanie na 4. strane
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Dokončenie z 1. strany
– Československo bolo totiž jediným stre-
doeurópskym štátom, kde nemali – na 
rozdiel od susedného Poľska a Maďarska 
- vojenské základne a vojská. 
Dubček však neprijal Brežnevove ná-
vrhy, lebo nechcel zmeniť reformný 
kurz, nechcel zvrátiť smerovanie česko-
slovenského vnútorného vývoja. „Súdruh 
Brežnev, u nás rozhoduje kolektívne ve-
denie, nemôžem robiť 

rozhoDnutia za chrBtom 
ostatných súdruhov“, zaznamenáva pre-
pis hodinového telefonického rozhovo-
ru s L. I. Brežnevom, ktorý trvalo oslovuje 
Dubčeka ruskou podobou krstného mena 
- Saša. 
Nielen ruská či rakúska alebo nemecká, 
ale ani slovenská verejnosť nikdy ešte ne-
mala možnosť zoznámiť sa s originálnymi 
dokumentami o roku 1968 – aj vyda-
nie knihy v nemčine ich uvádza v rušti-
ne. Keď po zatknutí sovietskymi vojskami 
a strastiplnej 48 hodinovej púti z Prahy do 
Moskvy posadili A. Dubčeka a jeho dru-
hov v Kremli, oproti sediaci Brežnev mu 
povedal: Saša, muselo to byť? Dokumen-
ty ukazujú, že Sovieti prví pochopili, že 
československé vedenie má širokú pod-
poru a nechceli urobiť z Dubčeka mučení-
ka, keďže si nevedeli poradiť zo stroskota-
ním svojich politických plánov na riešenie 

krízy. Naproti tomu delegácia vedená pre-
zidentom L. Svobodom po príchode do 
Moskvy neodhadla situáciu a prezident 
l. svoboda navrhol Brežnevovi odstrá-
nenie Dubčeka z funkcie – až potom sa 
zbadal, že Sovieti majú iné stanovisko a 
súhlasil, aby Dubček zostal. 
Skupina vedcov, medzi ktorých patria špič-
koví ruskí historici, vynikajúci znalci archí-
vov a dokumentov v nich, riaditelia špičko-
vých, najlepších ústavov Ruskej akadémie 
vied (rektor A. Čubarjan a prof. M. Razu-
menščikov) nazvali publikáciu preto „me-
dzinárodným krízovým rokom 1968“, lebo 
dokumenty jasne ukazujú aj pozície CIA 
či KGB, situáciu v bipolárne rozdelenom 
svete studenej vojny. 
Hlavná pozícia USA bola „ no action“ a tej 
sa držali všetky európske vlády – všetko 
ostatné boli 

len slovné vyhlásenia, 
ktoré sa líšia od pozícii realpolitik vtedajšie-
ho sveta a Európy. „Američania ani prstom 
nepohli, svet bol rozdelený na sféry vplyvu 
a Československo bolo v sovietskej zóne“. 
nato neplánovalo nijaké akcie, rakús-
ka armáda dostala dokonca pokyn, 
aby sa stiahla na 30 kilometrov od 
hraníc, čo bolo paradoxné, lebo sa tak 
niektoré veliteľské stanovištia ocitli pred 
prednými líniami – nevídaný unikát v de-
jinách vojenstva. Rakúske vedenie vydalo 

pokyn veľvyslanectvu v Prahe, aby nevy-
dávalo víza a žiadateľov donútili opustiť bu-
dovu - opak sa stal len preto, lebo diplo-
mati odmietli pokyn vlastnej vlády – takisto 
ojedinelý postup v dejinách diplomacie. 
Rakúsky kancelár na druhý deň po invá-
zii celkom nehrdinsky ubezpečoval soviet-
skeho veľvyslanca o tom, že 

raKúsKo DoDrŽÍ neutralitu, 
kým sovietsky veľvyslanec prebral ini-
ciatívu v rozhovore a razantne sa sťa-
žoval na to, ako píšu o udalostiach v 
Československu rakúske médiá a do-
žadoval sa zmeny. 
Americký prezident (vtedy ním bol L. 
Johnson, ktorý nastúpil po zavraždenom 
J. Kennedym) sa ráno 22. augusta viac 
bavil so sovietskym veľvyslancom o tom, 
akú whisky budú piť a len potom dospeli 
k tomu, že mu veľvyslanec Dobrynin pre-
čítal list sovietskeho vedenia o tom, čo už 
prezident Johnson vedel a po prečítaní 
zasa pokračovala nezávislá diskusia. prí-
nosom vedeckej práce je, že to, čo do-
teraz vieme z publicistiky či memoárov 
si teraz môžeme prečítať z dokumen-
tov, zachytávajúc presne ako to bolo v 
roku medzinárodnej krízy roku 1968.
Diskusia v Moskve, vo Viedni a v Berlíne, 
kde sa publikácia prezidentovala sa sa-
mozrejme sústreďuje na úplne iné veci, 
ako zaujímajú – a to dodnes – sloven-

skú verejnosť, veci, ktoré sú stále živé pre 
všetkých účastníkov, pre tie desaťtisíce 
rodín do ktorých života a osudov rok 1968 
a to čo nasledovalo zasiahol. 
Na druhej strane dnešné generácie by 
mohli vtedajšiu situáciu porovnávať s 
dnešným veľmocenským rozložením a 
možnosťami Slovenska v terajšom me-
dzinárodnom zoskupení. Toto porovnanie 
by zároveň mohlo ukázať, aký bol vtedaj-
ší prínos obyvateľstva Československa a 
osobitne Slovenska k zmenám, akú vte-
dy malo obyvateľstvo a jeho reprezentanti 
energiu a najmä, že všetko sa začalo 

PresaDzovanÍm slovensKÝch 
nároDnÝch záujmov. 

Musela prísť až pol miliónová armáda – 
nič iné nemohlo energiu más potlačiť. 
Ako pri predstavovaní prvých výtlačkov 
knihy Prager Fruhling – das interna-
tionale Krisenjahr 1968 / Pražska-
ja vesna i meždunarodnyj krizis 1968 
goda povedal prof. Stefan Kramer, ktorý 
stál na čele projektu: „Nesmieme nikdy 
zabúdať, že to bola slovenská jar, nielen 
pražská, že na čele bol Slovák Alexander 
Dubček.“
Predstavovanie štyri a pol kilogramu vážia-
cej dvojdielnej publikácie nemožno obísť 
aj bez otázky: ako sa to autorom vlastne 
podarilo? odpovedá prof. Kramer: „Pra-
covali sme prísne vedeckými metódami, 

záležalo nám na tom, aby to bol me-
dzinárodný projekt s rovnakým rus-
kým podielom a ruská strana to po-
chopila. Nemali sme nijaké osobitné 
povolenia, využili sme platné zákonodar-
stvo Ruskej federácie, využili sme platný 
archívny zákon. Nikdy sme nepočuli, že 
niektorý dokument máme odložiť bokom, 
ani reči o tom, že toto môžeme a toto ne-
môžeme, spolupráca s ruskými špičko-
vými odborníkmi bola jednoducho vyni-
kajúca“, povedal autorovi týchto riadkov 
okrem iného prof. Kramer. 
A nielen to: „ V roku 2005 som mal mož-
nosť ako člen sprievodu vtedajšieho kan-
celára Schussela, ktorý bol v Ruskej fe-
derácii na oficiálnej návšteve krátko 
predstaviť celý projekt v Kremli preziden-
tovi V.V. Putinovi. Prezident Putin plne 
podporil myšlienku objasniť všetko v čo 
najširších súvislostiach. Tak je táto práca 
aj prvým obsiahlym dielom, ktorý má o tej-
to problematike k dispozícii ruská verej-
nosť, nič podobné predtým v Rusku ne-
vyšlo, nekonal sa nijaký podobný vedecký 
projekt.“
na záver dodajme, že okrem nemec-
ko a rusko jazyčného vydania sa chys-
tá na budúci rok americké, v príprave 
je talianske a dánske. nie je jasné ako 
to bude s českým a o slovenskom sa 
ani nehovorí. Dušan D. KernÝ

Rakúsko-ruská bomba o roku 1968 má štyri a pol kila

Dokončenie z 1. strany
Viacerí súčasníci sa síce v televíznych anketách nazdávajú, že vte-
dajší vierozvestcovia a dnešní spolupatróni Európy nám priniesli, či 
dali reč, ale naši predkovia v povodí riek Morava, Nitra a Tisa, prav-
daže, neboli dovtedy nemí a mali počas ich misie na našom území 
v rokoch 863 – 867 svoj jazyk – či mu už dnes vravíme staroslo-
vanský, starosloviensky alebo staroslovenský. v skutočnosti filo-
zof cyril-Konštantín spolu so svojím bratom, právnikom, poli-
tikom a cirkevným hodnostárom metodom zostavil slovanské 
písmo (hlaholiku), preložil do jazyka našich predkov liturgic-
ké a biblické texty a napísal Proglas, čiže Predspev k sväté-
mu evanjeliu, ktorý je najstaršou slovenskou a zároveň i slo-
vanskou básňou, vzniknutou na našom dnešnom teritóriu. ide 
o prvé, jedinečné a skutočné literárne dielo, ktoré objasňuje 
zmysel kresťanskej viery. Písmo a knižnú vzdelanosť chápe 
ako podstatu ľudského pokroku, spájajúcu sa predovšetkým 
s rozvojom kultúrnosti, ktorá je nenahraditeľnou podmienkou 
na prekonanie živočíšnych pudov a zvyklostí predkresťanské-
ho života.
Ak však máme v 21. storočí hovoriť o živom odkaze cyrilo-metod-
ského dedičstva v aktuálnom historickom kontexte, nemôžeme svoj 
zrak upierať iba do 9. storočia, ale aj do nasledujúcich etáp vývoja, 
osobitne do uplynulých desaťročí s vedomím výziev európskej sú-
časnosti a globálnej budúcnosti. Zmysel cyrilo-metodskej duchov-
nej tradície potvrdzuje stále naliehavú otázku vplyvu literatúry na 
formovanie spoločenských noriem, etických kritérií, estetických pa-
rametrov a hodnotovej orientácie ľudí. 
Zdanlivo by v tejto súvislosti nebolo treba pripomínať dôležitosť 
Spolku slovenských spisovateľov, ktorý je najvýznamnejším, najstar-
ším a najpočetnejším združením literárnych tvorcov na Slovensku a 
jednou z kľúčových myšlienkových platforiem modernej demokra-
tickej slovenskej štátnosti, musím však na základe autentickej osob-
nej skúsenosti potvrdiť, že táto strategická kultúrna inštitúcia mini-
málne od roku 1998 (teda 10 rokov) nedostala oficiálne pozvanie 
ani na jedny ústredné oslavy štátneho sviatku svätých Cyrila a Me-
toda, vrátane tohtoročnej slávnosti na Devíne. Pod relatívne nízku 
účasť verejnosti na devínskych oslavách sa určite podpísali podob-
né praktiky, ako aj fakticky absentujúca propagácia relevantného 
kultúrno-politického podujatia, o ktorom sa spisovatelia spolu s väč-
šinou ostatných obyvateľov Slovenska dozvedeli až dodatočne. 
napokon sa asi niet čo čudovať, keď v miestnych bratislav-
ských úradných periodikách vidíme na rozličných párty ved-
ľa seba v družnej veľkopanskej zábave najvyšších štátnych 
predstaviteľov s renomovanými lokálnymi bratislavskými libe-
rálmi a kozmopolitami. ak vrcholní politici z hľadiska sloven-
ského vlastenectva a slovanskej vzájomnosti zväčša nevedia, 
čí sú, tak pracovníci centrálnych úradov a šéfovia štátnych 
kultúrnych inštitúcií, etablovaní počas predchádzajúcich vlád-
nych koalícií, to vedia celkom presne a naďalej ostentatívne 
prejavujú svoj odmietavý vzťah k slovenskej štátnosti. 
Dejiny a budúcnosť Slovenska, ako aj história a perspektíva sloven-
skej literatúry okrem objektívneho poznania potrebujú aj adekvátnu 
popularizáciu. Azda už ani netreba osobitne akcentovať, že dejiny 
i literatúru robia ľudia, a tak niet ich pravdivého obrazu bez prime-
raného zrkadlenia kľúčových osobností reprezentujúcich jednotli-
vé vývinové obdobia. z tohto hľadiska sú všeobecne šírené po-
litické aj literárne dejiny slovenska zatiaľ len karikatúrou z 
kráľovstva krivých zrkadiel. verím, že tento stav historického 
vedomia slovákov je len prechodný, hoci trvá už takmer dve 
desaťročia. Pavol janÍK

vzťah k štátnostiSlovenské pohľady na literatúru, umenie a život
Dušan D. KernÝ
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Na slovíčko,
 priatelia

Milan piOvarČi

Rodičia sa obyčajne nepriznajú ni-
komu, keď sú k nim syn, dcéra, ne-
vesta alebo zať nevšímaví, ba až 
bezohľadní. No najmä lekári a kňa-
zi vedia, koľko ubolených duší sa 
skrýva za múrmi bytov, domov, do-
movov dôchodcov.
Koľko neopätovanej lásky je v srd-
ciach ľudí, opustených vlastnými 
deťmi, dozvedáme sa z listov či 
osobných priznaní. Liekom na ta-
kúto situáciu je porozumenie a po-
chopenie aspoň lekára či kňaza, 
ale aj suseda či priateľa. Ako po-
môcť týmto ľuďom? Pekný slneč-
ný deň pomáha zabúdať na bolesť 
z odlúčenia, túžbu po blízkych, po-
cit nezáujmu. Rovnako dobrým 
priateľom je zaujímavá kniha, hra 
v rozhlase, návšteva v starobinci 
či lístok k sviatku od najbližších. To 
všetko prináša radosť a zmenu do 
stereotypu života, ktorému mnohí 
seniori podliehajú. Starká v liste le-
károvi napísala: „Nevesta zakázala 

mojim vnučkám navštevovať ma v 
mojej izbičke...“ No deti si tajne po-
stavili pod okno starej mamy hrnce 
na pranie a takto sa spolu so star-
kou tešili. Starká, ty si najlepšia na 
svete, pochválila sa v liste slovami 
svojich vnučiek. Práve toto nevin-
né a úprimné vyznanie čistých duší 
jej dodávalo silu do života, pomá-
halo prekonávať pocit osamelosti, 
opustenosti a nevšímavosti.
V tejto súvislosti si neraz kladieme 
otázku, kde je príčina týchto nega-
tívnych javov v našej spoločnosti? 
Odpoveďou môžu byť napríklad vý-
rok spisovateľa L. N. Tolstého: Vý-
chova, to je pôsobenie na srdce.
Myslíme si, že v našom výchovnom 
procese často prevláda racionalita 
nad emocionalitou. Exaktné vedec-
ké poznatky o prírode a spoločnos-
ti treba objasňovať. Ohľaduplnosť, 
šľachetnosť, ľudskosť, nezištnosť 
sú vlastnosti, ktoré nezávisia bez-
prostredne od vzdelania, spolo-
čenského postavenia či erudície. 
Sú však nevyhnutné pre vzťahy me-
dzi generáciami. A tu sme pri kore-
ni problému, kde sa začína úcta k 
starobe, ale aj k životu a práci. Jed-
noznačne v rodine. Len zdravá ro-
dina vychová zdravého jedinca.

nevláDne, taK rozDáva
Bývalý minister financií ivan 
mikloš sa  pýta vlády prečo ne-
zníži spotrebnú daň na palivá. 
Kým bol vo funkcii tuším dva-
krát túto daň zvýšil. vari to uro-
bil preto aby bol z čoho znižo-
vať? opäť sa ukazuje zmena 
optiky podľa toho v akom po-
stavení je dotyčný navrhovateľ. 
osem rokov vládnutia nedalo 
dosť času na ústretové kroky 
pre občanov, preto treba „dob-
ré nápady“ predostrieť z opo-
zičných lavíc. Keď bol mikloš vo 
funkcii ministra bol takýto a po-
dobné návrhy populistický. 

a teraz? vysoKá 
nezamestnanosť
Vysoká nezamestnanosť mladých 
na Slovensku kole oči európskej 
komisii. Škoda, že nezmyselnými 
a nedomyslenými zákonmi a na-
riadeniami tento stav ešte zhor-
šujeme.
Podľa najnovších nariadení sa vy-
sokoškoláci, ktorí urobili baka-
lárske skúšky musia prihlásiť na 
Úrade práce, alebo si dobrovoľ-
ne platiť zdravotné poistenie aj 

vtedy, keď pokračujú v magister-
skom štúdiu. Po zápise v októbri 
im  zaplatené poistné vrátia a ich 
rodičom doplatia detské prídavky. 
Zaujímavé, že na niektorých fakul-
tách, dostanú študenti také potvr-
denie o štúdiu, že tieto nezmysel-
né kroky robiť nemusia. Takže dá 
sa to riešiť aj bez toho, aby sme 
študentov preháňali, zvyšovali ne-
zamestnanosť a rodičom (ktorí po-
čítajú každú korunu) dodatočným 
vyplácaním prídavku narúšali roz-
počet. Lenže to by musel niekto 
chcieť!

ParaDoxy záKazov
v holandsku zakázali na verej-
nosti fajčiť tabak, ale povole-
nie na fajčenie marihuany ne-
zrušili. majitelia coffee shops, 
kde sa predávali jointy marihu-
any miešané s tabakom majú 
obavy z poklesu tržieb. možno 
to však bude inak – fajčiť sa 
bude čistá droga, ľudia budú 
viac a rýchlejšie zhulení, ale 
zákonu sa vyhovieť musí. Pri-
padá mi to tak, že tí čo vymýš-
ľajú takéto nezmysly už zhule-
ní boli. 

len trocha oznaČKovanÍ
Nosiť odev, ktorí robí reklamu fir-
me, či inštitúcii verejný činiteľ ne-
smie, zakazuje mu to zákon. Ale 
nedodržuje sa to dôsledne. Pre-
zidenta Gašparoviča nafilmovali v 
pretekárskej kombinéze plnej zna-
čiek, poslanec Galis sedel na tla-
čovke v drese, na ktorom tiež boli 
propagačné nálepky. Najnovšie sa 
v novinách prepieral prípad exmi-
nistra a poslanca Ivana Mikloša, 
ktorý absolvoval cyklistické pre-
teky v drese s výraznou reklamou 
sponzorskej firmy. Na svoju ob-
hajobu tvrdil, že oblečenie dresu 
bolo podmienkou účasti na prete-
koch. Ale prečo sa nechal odfoto-
grafovať na plagát? 
Tento zákon nepozná výnimku. 
Nemožno ho porušiť len tak tro-
cha, ako nemôže byť žena len tak 
trocha tehotná. 

Čo sa BaBe chcelo
- to sa jej aj snilo. rovnako ako 
reportérovi istej televízie, kto-
rý pri spravodajstve z cyrilo-
metodejských osláv na Devíne 
konštatoval, že sa ich zúčast-
nili prevažne starší ľudia. a svo-

je tvrdenie doplnil záberom na 
dvoch starších občanov vystu-
pujúcich z autobusu. na zhro-
maždený dav záber nebol, pre-
tože by sa každý presvedčil, že 
v obecenstve starší ľudia boli v 
menšine. 
starších ľudí táto televízia asi 
nemá v obľube, pretože správu 
o tom, že premiér Fico sa bude 
o zákonoch radiť s dôchodca-
mi, komentovali ako predvoleb-
ný ťah. zaujímavé, že aj oslo-
vený politológ v tom videl iba 
tento jeden rozmer. akoby  dô-
chodcovia boli len príťažou 
spoločnosti a nemohli už ničím 
prospieť iba svojim hlasom vo 
voľbách. 
nahromadené vedomosti a 
skúsenosti v dnešnej dobe nič 
neznamenajú? Človek nad 50 
rokov už nemôže nič priniesť 
firme či spoločnosti? vari sa 
spoločnosť obáva, že klesneme 
(?) na úroveň prírodných náro-
dov, ktoré vždy starších kme-
ňa považovali za svoj „mozgo-
vý trust“.

jozeF šucha

GlosáR Slovenského rozhľadu

šesťdesiate roky minulého storočia postupne ak-
celerovali politický, spoločenský a kultúrny život 
vtedajšej Čssr. revízia nespravodlivých politic-
kých procesov, svieži závan v politickom apará-
te KsČ a Kss zásluhou nástupu mladšej generá-
cie uvoľňovali dogmatické putá a prinášali živé 
diskusie o novom hospodárskom modeli, ako aj 
o spolužití slovákov a Čechov na federalistickom 
princípe. široké vrstvy obyvateľstva a jednotliv-
ci bez ohľadu na to, či mali alebo nemali červe-
nú knižku vítali zásadné reformy obrodného pro-
cesu v znamení „budovania socializmu s ľudskou 
tvárou“. Podľa reformátorov to mal byť socializ-
mus nie kafkovsky odcudzený, ale práve naopak, 
v súzvuku s človečenskou spolupatričnosťou a 
s pečaťou národných zvláštností slovákov a Če-
chov, teda naozajstná česko-slovenská cesta.
Doslova senzáciou v tomto smere sa stal prejav Ale-
xandra Dubčeka, vtedajšieho prvého tajomníka KSS z 
18. marca 1967 na oslavách 150. výročia narodenia 
J.M. Hurbana v Hlbokom. Dubček na príklade života 
a diela tohto národovca akcentoval program národné-
ho, sociálneho a kultúrneho povznesenia Slovákov v 
spoločnej vlasti s Čechmi, ale na princípe naozajst-
ného vzťahu rovného s rovným. Apeloval na našu ná-
rodnú hrdosť a národné sebauvedomenie príkladom z 
meruôsmych rokov. Prejav zacvendžal, mal nevídané 
echo, pretože sa diametrálne líšil od prázdnych apa-
rátnickych fráz o vyspelej etape budovania socializ-
mu. A práve osnovateľom a koncipientom tohto dovte-
dy nevídaného prejavu, obracajúceho sa k Slovákom 
ako novodobému európskemu národu bol profesor 
histórie z Univerzity Komenského Dr. Jozef Butvin, 
CSc. (nar. 30. júna 1918).
Profesor Butvin sa dostal do pozornosti kruhu spo-
lupracovníkov Alexandra Dubčeka svojou monografi-
ou Slovenské národno-zjednocovacie hnutie z roku 
1965, kde na základe historických prameňov, orga-
nizačných úsilí predstaviteľov národného obrodenia 
zmapoval stáročné túžby Slovákov po uznaní za sa-
mostatný národ, za získanie čo možno najširšieho po-
litického priestoru preň, vrátane, medzi riadkami, sa-
mostatného štátu.
Samozrejme odozva na túto knihu nedala sa dlho ča-

kať. Časť čechoslovakistického straníckeho apará-
tu reagovala veľmi podráždene, dokonca nestor slo-
venskej historickej vedy Daniel Rapant obvinil Butvina 
z „červeného neoľudáctva,“ takže sa dostal spolu s 
profesorom Milošom Gosiorovským, autorom prvé-
ho návrhu na politickú federáciu vtedajšej ČSSR, pod 
„zvláštnu pozornosť orgánov Ministerstva vnútra“. Ale 
moderné reformné krídlo KSS a Alexander Dubček 
siahli po Butvinovej knihe, ale i ďalších znalcoch ná-
rodného obrodenia ako po živej vode a historické ar-
gumenty a paralely nevtieravo a krok za krokom ich 
mozaikovite vkladali nielen do prejavov, ale i do raci-
onálneho zdôvodňovania krokov k celkovej demokra-
tizácii a príprave nového politického usporiadania na 
federalizačnom princípe. Dubčekovci rešpektovali ce-
lonárodný, ale i celoštátny záujem a prospech oboch 
národov a ďalších národností v republike. Samozrej-
me, že ani Dubček koncom 60-tych rokov si ešte ne-
mohol dovoliť celkom obísť dobové politické atribúty, 
týkajúce sa „socialistického vlastenectva a proletár-
skeho internacionalizmu“ a pod., ale zásluhou profe-
sora Butvina, ale i ďalších historikov a spoločensko-
vedných odborníkov, ekonómov, prízvukoval úlohu 
slovenského národa, jeho špecifík, národnej kultú-
ry, zvýšenia zahranično-politickej reprezentácie, aby 
Slovensko nebolo len dodávateľom druhovýroby, ale 
aby sa podieľalo i na tvorbe HDP koncovkou v zahra-
ničnom obchode. (prof. Hvezdoň Kočtúch, prof. Vik-
tor Pavlenda)
Po invázii vojsk varšavskej zmluvy v auguste 
1968 a normalizačných previerkach bol profe-
sor jozef Butvin vyškrtnutý z radov Kss, čím sa 
značne obmedzilo jeho pôsobenie, širšie publi-
kačné možnosti, čo v značnej miere podlomilo 
jeho zdravie. Rodák zo Spišského Hrušova, ktorý 
odchoval a nadchol pre dejiny národného obrodenia 
stovky svojich poslucháčov a diplomantov, nezištne 
ponúkol svoje hlboké znalosti pre úspešné etablova-
nie slovenského národa, zaraďujúceho sa medzi mo-
derné európske národy, a hoci odišiel spomedzi nás v 
roku 1991, zanechal nezmazateľný vklad ako historik, 
expert i muž v pozadí Alexandra Dubčeka a jeho spo-
lupracovníkov na obrodnom procese 60-tych rokov.

milan Čechvala

z FaktoV oBRoDnÉHo PRocesU ´68
(K neDoŽitÝm 90-tinám  ProF. Dr. jozeFa Butvina csc.)

Vláda sR pomôže 
Vláda SR vyslovuje ľútosť nad ná-
sledkami ničivých záplav v časti 
amerického štátu Iowa a v meste 
Cedar Rapids, v ktorom sídli Čes-
ké a slovenské národné múze-
um a knižnica. Ako je už známe, 
zbierky múzea, ktoré dokumentu-
jú život Slovákov a Čechov, boli 
značne poškodené. Túto skutoč-
nosť vláda SR chápe ako výzvu 
na pomoc tejto významnej inšti-
túcii a podnikne kroky, aby straty 
mohli byť zmiernené a aby múze-
um mohlo znova plniť svoju úlohu 
pri ochrane a prezentácii kultúr-
neho dedičstva Slovákov v USA. 
Konkrétnu pomoc slovenskej 
strany poskytne múzeu Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí, kto-
rému na to vláda SR vyčlení finan-
čné prostriedky zo svojej rezervy. 
Vláda SR súčasne vyslovuje po-
ďakovanie riaditeľke Českého a 
slovenského národného múzea 
v USA, pani Gail Naughton a jej 
spolupracovníkom za ich neúnav-
nú prácu v záujme prekonania 
tejto ničivej katastrofy a opätov-
ného vybudovania múzea a kniž-
nice. (gl)

Dokončenie z 3. strany
Výnimočnosť glosovaného vydania 
SP č. 5. dopĺňa text pavla dinku o 
reklame. Keďže autor sa verejnosti 
pripomenul v poslednom čase, ako 
faktografický polemik v spore o zne-
nie tlačového zákona, jeho pohľad 
na oblasť reklamy rozširuje „sloven-
ské pohľady na život“. rozširuje aj 
možnosť čitateľa posúdiť pracov-
nú metódu P. Dinku v širších sú-
vislostiach. medzi nepochybne 
zaujímavé, čítavé texty sa zaradil 
Pavol janík faktografickým hľa-
daním súvislostí medzi politikou 
a špionážou. Emocionálne, ľudsky 
strhne báseň Kmotrička bolesť. Či-
tateľ vie, že jej autor Rudolf Čižmá-
rik 10.marca zosnul v Šoproni. Ide 

o časť veršov, ktoré autor napísal v 
posledných týždňoch života, keď ho 
„kmotrička bolesť pasovala za svojho 
hovorcu“. 
sP, podobne ako týždenník Kul-
túra, ktorý zverejnil zasa Čižmári-
kovu stať o rodisku, ničím nenaz-
načujú, že ide o prvé posmrtné 
zverejnenie – text hovorí predsa 
sám za seba. vydáva svedectvo 
o intelektuálnej ako aj morálnej 
energii autora osloviť čitateľa na-
trvalo, takrečeno bez aktualizač-
ných public relations spôsobov. aj 
z toho vidno kultúrnu prax v práci 
s rukopismi v redakcii sP.
Dodajme ešte, že je toho v SP oveľa 
viac pokiaľ ide o prózu a poéziu auto-
riek a autorov či literárnovedné texty 

a recenzie. Na malom priestore glosy 
možno len zhrnúť - Š. Moravčík ako 
nespochybniteľný autor sa v priebe-
hu rokov ukázal aj ako dobrý editor 
matičných Pohľadov. Napriek neutí-
chajúcej, ba zostrujúcejšej sa záko-
povej vojne a snáh vytlačiť časť au-
torov z vedomia širokej verejnosti a 
možností publikovania, uchoval Š. 
Moravčík, redakcia SP a Matica slo-
venská na stránkach matičných Po-
hľadov možnosť, aby sa kvalitné tex-
ty dostali k verejnosti. vo svete, kde 
sa tak zásadne zmenili čitatelia, 
pravidlá na časopiseckom a kniž-
nom trhu a bez reklamy, jej služby 
či dokonca výlučne v jej službách 
to ozaj nie je málo. 

Dušan D. KernÝ

Slovenské pohľady na literatúru ...

Počasie diktuje ceny
Problémy s rastom cien potravín sa neustále dotýkajú každého 
občana bez ohľadu na výšku príjmu, ak okolo 70 percent ne-
dosahuje ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve. tých 
zvyšných 30 percent však tiež musí hlbšia siahať do peňaže-
niek, a tak ľudia vnímajú rast cien najmä cez žalúdok, čo je po-
chopiteľné. Potešiteľné je, že na slovensku bol oveľa nižší rast 
cien potravín v roku 2007, kedy kulminovala globálna potravi-
nová kríza. rast u nás bol nižší, než rast v Poľsku, Česku, ma-
ďarsku, slovinsku, rumunsku, lotyšsku, estónsku, litve, Bul-
harsku a rumunsku.
Tento rast bol na úrovni 7,5 percent, ale nespôsobili ho farmári a po-
travinári, ako si často ľudia mylne myslia. Ide o globálne trendy vytvo-
rené okrem známych dôvodov, akými sú rýchly rast cien palív, vysoký 
dopyt v Ázii, čí nízke zásoby obilia a výroba bioetanolu, aj pri nerovno-
váhe medzi rastom farmárskych cien a cien vstupov do poľnohospo-
dárstva. ceny niektorých základných potravín síce stúpli v roku 
2007 o 20 percent a niekedy aj 50 percent, ale cena vstupov 
– teda surovín stúpla o 100 percent až 200 percent. zisk v poľ-
nohospodárstve tak dosiahol v minulom roku len 314 miliónov 
korún, čo znamená, že farmári mali zisk na jednom hektári len 
150 korún.
Aby sa tento nepriaznivý trend zastavil, musí dôjsť k vyšším úrodám, 
takže človek je opäť odkázaný v podstate najmä na počasie. To dnes 
rozhoduje, aká bude v Európe úroda a či sa teda rast cien potravín, 
ktorý sa momentálne spomalil, mohol ešte viac ubrzdiť. Oproti roku 
2007 sa predpokladá nárast svetovej úrody vo výške 7 percent, v EÚ 
je to až 10 percent. Ak sa to podarí dosiahnuť, ceny by mali síce stú-
pať, ale nie tak dramaticky ako posledný rok. No prognózy expertov z 
OECD hovoria, že vyššie spotrebiteľské ceny sa udržia a budú vyššie o 
15 percent až 30 percent oproti roku 2000.	 stanislav háBer

Úvodom musím zdôrazniť, aké (ne)šťastie je mať solídnu vý-
chovu z rodiny a seriózne vzdelanie zo školy. Človek sa po-
tom veľmi ťažko zaraďuje do prostredia nevychovaných a 
nevzdelaných ľudí, ktorým očividne patrí svet. Keď som za 
socializmu videl, ako nespôsobne stolujú vtedajší význam-
ní predstavitelia (aj vrcholní reprezentanti kultúrnych a ume-
leckých inštitúcií), pripisoval som to režimu, ktorý umožnil 
straníckymi skratkami v rámci proklamovanej diktatúry pro-
letariátu  (či vedúcej úlohy robotníckej triedy) spoločensky 
sa vyšvihnúť ľuďom z jednoduchých vrstiev – bez toho, aby 
mali možnosť či záujem doplniť si medzery vo výchove a 
vzdelaní. Dvadsať rokov vyhlasovanej demokracie a ututlá-
vaného kapitalizmu (moci majiteľov kapitálu) ma presvedči-
lo, že sa v tomto smere nič nezmenilo ani v podmienkach 
uplatňovania aktuálnych gangsterských metód a partajných 
skratiek pri akumulácii bohatstva či aspoň získavaní výnos-
ných postov v diplomacii a v iných odvetviach štátnych ale-
bo súkromných ustanovizní. Pred tromi desaťročiami 
som s veľkým záujmom – ako poslucháč vysokej ško-
ly múzických umení v Bratislave – vnímal prednášky 
šéfa diplomatického protokolu pražského minister-
stva zahraničných vecí doc. juDr. Dobromila ječného, 
csc., ktorý ako externý pedagóg dochádzal do Brati-
slavy zveľaďovať mravy slovenského umeleckého do-
rastu. Bol v tom čase mimoriadne populárny vďaka svojej 
knihe Breviár moderného človeka. Podľa publikácie navy-
še vznikol obľúbený televízny seriál, ktorý humorným štýlom 
oboznamoval verejnosť s pravidlami slušného správania sa 
v najrozličnejších situáciách, vrátane najvyššej štátnickej a 
medzinárodnej úrovne, nevynímajúc príležitosti byť v kon-
takte s členmi kráľovských rodín a s vrcholnými zástupcami 
iných (mimoeurópskych) civilizačných okruhov.
Poslucháči herectva si možnosť navštevovať jeho skvelé 
prednášky zväčša vysvetľovali ako predzvesť svojho budú-
ceho privilegovaného postavenia, v rámci ktorého ich budú 

pozývať na recepcie a podobné formy spoločenských po-
dujatí pre prominentov. Iba niektorí sa azda dovtípili, že zá-
sady slušného správania sa patria do každodenného života 
a že v prípade hercov bontón treba účelne využívať pri stvár-
ňovaní dramatických postáv – podľa ich dobového a sociál-
neho postavenia, vrátane scén z prostredia vysokej šľach-
ty i kráľovského dvora. A tak napriek prednáškam docenta 
Ječného adepti herectva spravidla ďalej nerušene pred-
vádzali nekultúrne spôsoby stravovania v jedálňach rozlič-
ných bratislavských vysokých škôl (VŠMU nemala vlastnú 
jedáleň, ani vlastný internát). Minister kultúry, básnik Mi-
roslav válek dlho a márne pripomínal, že kultúra nie 
je luxus, ale bytostná potreba každého človeka. Či na-
ozaj každého človeka – o tom už dnes pochybujem aj 
ja – po dostatočne dlhých a nie veľmi povzbudzujú-
cich životných skúsenostiach. 
Pravdaže, kultúru nechápem len ako súhrn výsledkov tvo-
rivej činnosti ľudí, alebo súhrn materiálnych a duchovných 
hodnôt ľudstva, ale predovšetkým ako úroveň, stupeň do-
konalosti a pestovania všetkých prejavov človeka.
Osobitným problémom súčasnosti sa stal dramatický po-
kles jazykovej kultúry médií – tlačených i elektronických. 
K elementárnym pravidlám slovenčiny patrí spodobovanie 
(prispôsobovanie, asimilácia), teda napríklad výslovnosť 
predložky „s“ ako „z“ v spojeniach s nasledujúcou znelou 
spoluhláskou. V éteri si však neradi zvykáme na vytváranie 
takých tragikomických pojmov ako „srádio“, pretože usta-
vične požívame neasimilovanú výslovnosť „s rádiom  Ex-
pres“, „s legendou“ či „s orindžom“. Žiaľ, dominantný vplyv 
komerčných médií vytvorí zo všetkých svojich necností, 
prehreškov, deformácií a abnormalít komunikačné a kultúr-
ne štandardy, ktoré už neodstráni ani škola, ani vedecké či 
iné odborné ústavy. Mimochodom – aj s pojmom štandard 
sa v médiách stretávame najmä v nesprávnych podobách 
typu „štandarty“ a podobne.  Pavol janÍK

začarovaný kruh nekultúrnosti
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tohtoročné slávnosti sv. cyrila a meto-
da na Devíne boli dôstojným zavŕšením 
osláv štátneho sviatku. scenéria pod sta-
roslávnym Devínom pôsobivo rámcovala 
význam historickej misie učených bratov 
pre našu súčasnosť. Program na vyso-
kej profesionálnej úrovni moderoval he-
rec a pedagóg juraj sarvaš a predstavi-
li sa v ňom operný spevák ondrej mala-
chovský, speváčka Darina laščiaková a 
slovenský spevácky súbor z obce mlyn-
ky v maďarsku pripomenul podstatu, oži-
vil vlastenecké city rovnako ako prejavy 
najvyšších ústavných a cirkevných činite-
ľov. význam nedeľného podvečera nija-
ko neznižujú vyjadrenia, ktoré sa násled-
ne objavili v niektorých médiách a ktoré 
s dešpektom hovorili o výzvach k vlaste-
nectvu a národnej hrdosti. Práve naopak, 
tieto hlasy pochybovačov dokazujú, ako 
veľmi sú užitočné takéto stretnutia a ako 
veľmi potrebujeme podnety a možnosti 
oboznámiť sa s našou históriou. 
Keď písmo prehovorí
Presne pred rokom bola v Diecéznom mú-
zeu na Nitrianskom hrade otvorená výstava 
„Keď písmo prehovorí“. Autori expozície Ing. 
arch. Igor Dráč a Ing. Inge Dráčová o svo-
jich cieľoch pri výbere exponátov povedali: 
„Našim zámerom bolo poskytnúť návštevní-
kom nielen fascinujúci pohľad na majstrov-
sky vypracované kópie týchto pre naše ná-
rodné i kresťanské dejiny tak vzácnych do-
kumentov, ale priblížiť aj ich obsah a jeho his-
torickú výpoveď podfarbenú dobovou rétori-

kou, myslením a konaním ľudí, ktorí tvorili de-
jiny Európy pred takmer dvanástimi storočia-
mi. Dokumenty vybrané prof. Petrom Libom 
tvoria ucelený dramatický príbeh našej sláv-
nej minulosti. Pre zahraničných návštevní-
kov, sú sprievodné texty preložené do troch 
svetových jazykov.“
Dvojičky originálov
Vystavované faksimile pochádzajú zo „skrip-
tória“ doc. Ivana Galamboša, ktorý ich nazý-
va aj „dvojičkami originálov“. Tak verne totiž 
kopírujú ich vzhľad i materiál. 
Tieto jednoznačné doklady rozširovania 
kresťanského života na našom území len po-
tvrdzujú slová posolstva kráľa Rastislava, kto-
ré poslal v r. 862 do Byzancie cisárovi Mi-
chalovi III. a ktoré sa zachovali v Živote Kon-
štantína: „ ...náš ľud pohanstvo odvrhol 
a kresťanského zákona sa drží, ale ne-
máme učiteľa a biskupa takého, ktorý 
by nám pravú kresťanskú vieru v rodnej 
reči vysvetlil.“	
Byzantský cisár Michal III. vyhovel Rastisla-
vovej žiadosti a v roku 863 poslal na naše 
územie solúnskych bratov, ktorí prinies-
li nové písmo, akým sa dala zapísať reč na-
šich predkov. 
Táto udalosť vyvolala reakciu u franského du-
chovenstva a v r. 871-3 vznikol spis  O ob-
rátení Bavorov a Korutáncov zostavený 
v Salzburgu ako protest proti pôsobeniu by-
zantskej misie. Zároveň však podáva podrob-
né informácie o kresťanských aktivitách slo-
venského kniežaťa Pribinu a jeho syna Koce-
ľa medzi Slovenmi v Panónii, čo potvrdzujú 

o. i. nálezy maďarskej archeologičky PhDr. 
Ágnes Csemiczki-Sósovej. Cenným svedec-
tvom tohto je aj faksimile originálu listiny, kto-
rou franský kráľ Ľudovít Nemec potvrdzuje, 
že Pribina daroval zo svojho majetku pozem-
ky v okolí Balatonu kláštoru sv. Maurícia. Táto 
listina obsahuje výraz SLOUGENZIN (slov-
jencin) MARCHAM (hraničné územie), čo 
mnohí považujú za  prvé geografické ozna-
čenie  územia predkov Slovákov. 
z agendy  rímskych pápežov 
je najvzácnejší dokument expozície bula In-
dustriae tuae pápeža Jána VIII. z r. 880, kto-
rá je zakladajúcou listinou prvej známej die-
cézy na Slovensku a v celej stredovýchod-
nej Európe. Pápež prijíma Svätopluka a je-
ho kráľovstvo pod svoju ochranu, potvrdzuje 
Metodovi arcibiskupstvo a používanie staro-
slovenského jazyka pri bohoslužbách. 
Zaujímavou je ukážka z cividalského evan-
jeliára pochádzajúceho zo 4.-7. stor., oba 
Životopisy Konštantína Filozofa i meto-
da a mnohé ďalšie. Kaligraficky atraktívne sú 
faksimile vzácnych hlaholských textov. Na-
príklad, Kyjevské listy, iluminované ukáž-
ky z assemaniho evanjeliára, sinajské-
ho euchológia, či staroslovenského spo-
vedného poriadku.	
Súčasťou expozície je i významné dielo ar-
cibiskupa Metoda, ako právnika a zákono-
darcu: zákon sudnyj ljudem, nomokánon	
i vzácny dokument - originál codex mona-
censis latinus č. 14008, ktorý Metodo-
vi daroval v r. 869 pápež Hadrián II. ako sú-
bor cirkevných predpisov s poznámkami vpí-

sanými latinkou v staroslovenskom význame. 
Podľa prof. M. Lacka, ktorý tento starodáv-
ny kódex objavil v zbierke rukopisov v štát-
nej knižnici v Mníchove v r. 1950, ide o naj-
starší zápis staroslovenského jazyka aký vô-
bec existuje a navyše napísaný vlastnou ru-
kou svätého Metoda.
K šperkom expozície patrí Konštantínova bá-
seň Proglas, najstaršia slovenská i slovan-
ská báseň, ktorú zložil Konštantín v r.863-
867. 
Faksimile písomností sú doplnené archeolo-
gickými nálezmi, napríklad zo starosloven-
ského hradiska v Bojnej. Ide o vzácny po-
klad šiestich pozlátených plakiet a o bron-
zové zvony, akých je na svete len päť: dva 
vo Vatikáne, dva v Nemecku a piaty na Slo-
vensku.
expozícia zaujala
o záujme verejnosti svedčia stovky zápi-
sov v knihe návštev, kde okrem slovenči-
ny nájdete takmer všetky európske jazy-
ky, ale aj zápisy turistov z ázie. 
Vzhľadom na stále sa objavujúcu bagateli-
záciu našich národných dejín je mimoriadne 
pôsobivý tento zápis: „Dedko s vnúčikom 
Martinkom – chceme poznať históriu. Veľ-
mi pôsobivé!!!“. Kiež by bolo čo najviac ta-
kýchto Slovákov, ktorí pochopili slová histo-
rika Františka Vnuka: „história je pamäťou 
národa, zdrojom hrdosti v časoch dob-
rých a zdrojom útechy v časoch zlých. 
národy bez minulosti sú národmi bez 
budúcnosti“.		

jozeF šucha

národy bez minulosti sú národmi bez budúcnosti
reaKcia na vyhlásenia 
e. sičákovej-Beblavej z 
transparency international 
slovensko

Správu pani Sičákovej-Bebla-
vej o problémoch korupcie 
na Slovensku považujeme za 
tvrdý opozičný útok a spŕšku 
klamstiev zo strany manžel-
ky bývalého vysokého pred-
staviteľa Dzurindovej vlády a 
blízkeho spolupracovníka I. 
Mikloša. 
Pani Sičáková-Beblavá je 
riadnou členkou pracovnej 
skupiny pre aktualizáciu ná-
rodného programu boja proti 
korupcii, ktorá bola zriadená 
pri Úrade vlády SR. V rámci 
tejto skupiny má možnosť 
prispieť k riešeniam tohto 
problému. Ak namiesto tohto 
organizuje politicky účelové 
mediálne výstupy, je zrejmé, 
že jej cieľom nie je riešenie 
problému, ale vytĺkanie poli-
tického kapitálu pre politické 
strany blízke jej manželovi. 
O rodinkárstve teda hovo-
rí tá, ktorá je najlepším prík-
ladom rodinkárstva v sloven-
skej politike. 
silvia Glendová, hovorkyňa 

predsedu vlády SR

hosťom únie slovenských novinárov na sklon-
ku minulého mesiaca vo veľkej sieni Konfederá-
cie odborových zväzov v Bratislave bol popredný 
historik a pedagóg PhDr. ladislav Deák, Drsc. 
vo svojom strede ho privítalo takmer sto noviná-
rov, publicistov a spisovateľov, ktorí si s veľkým 
záujmom vypočuli jeho vystúpenie na tému: ne-
hodnovernosť uhorskej národnostnej štatistiky z 
roku 1910. obsahovalo množstvo cenných a ob-
jektívnych informácií o uhorskej štatistike, kto-
rá nemôže poskytnúť objektívny obraz o národ-
nostnom zložení obyvateľstva, ani poslúžiť ako 
základ pre určenie slovensko-maďarskej etnic-
kej hranice a ani na určenie početnosti prísluš-
níkov maďarského etnika na území slovenska 
pred rokom 1918. 
v tejto súvislosti Dr. Deák okrem iného zdôraz-
nil, že národnostná štatistika uhorska sa dala 
plne do služieb maďarizácie a bola vlastne jej 
zrkadlovým obrazom. Z údajov vyplýva, že počet 
Slovákov v pomerných číslach 

PostuPne Klesal 
a od roku 1900 aj v absolútnych číslach. Za 30 ro-
kov slovenské obyvateľstvo vzrástlo iba o 5,9%, kým 
maďarské vzrástlo o 55,9%. Na území 16 žúp, kde 
žilo slovenské etnikum, Slováci poklesli z 58,2% na 
51,4%, kým Maďari stúpli z 27,5% na 35,7%.
Oprávnene možno položiť otázku, v čom väzili príči-
ny, že u Slovákov sa prejavoval rapídny pokles, kým 
u Maďarov obrovský nárast. Dá sa tento faktor vy-
svetliť prirodzenou cestou, napr. závažnými et-
nickými zmenami, presunmi, maďarským po-
pulačným výbuchom alebo väčšou úmrtnosťou 
nemaďarského obyvateľstva uhorska? S ničím 
takým sa nestretávame. Maďarská historická litera-
túra uvádza iné dôvody. Zdôrazňuje sa „sila maďar-
skej rasy a kultúry“, ktorá svojimi schopnosťami do-
kázala asimilovať „nekultúrne“ národy v štáte. medzi 
nepriaznivé faktory sa u slovákov uvádzajú: vy-
sťahovalectvo, slabšia natalita, migrácia vnútri 
krajiny, výraznejšia asimilácia mimo vlastného 
etnického územia a proces spriemyselňovania 
uhorska.
Pokiaľ ide o vysťahovalectvo do zámoria, je pravda, 
že 

slovensKé etniKum Bolo 
viac pOstihnuté 

než maďarské, ale tento úbytok nebol vyplnený na 
Slovensku obyvateľstvom maďarskej národnosti, ani 
nenarušil pôvodné etnické zloženie, pričom štatisti-
ky poukazujú na celkový pokles slovenskej národ-
nosti. Argument o väčšej prirodzenej populácii ma-
ďarského etnika je nehodnoverný, pretože je známe, 
že Maďari mali vždy nižší koeficient natality (v rokoch 
1906-1910 na 1000 narodených detí bol koeficient 
u Maďarov 36,1, kým u Slovákov 39,7). známy ma-
ďarský sociológ o. jászi priznáva, že v rokoch 
1880-1890 maďari mali o 294 000 väčší príras-
tok obyvateľstva než bola ich prirodzená nata-
lita.
Hodnovernosť spomínanej štatistiky, už za čias Uhor-

ska sa ozývali kritické hlasy na jej adresu tak zo stra-
ny maďarských vedcov (O. Jaszi), vládnych politikov, 
ako aj zo zahraničia a z radov slovenských etnogra-
fov a publicistov (J. Škultéty, E. Stodola a M. Hodža). 
V súčasnosti maďarskí historici priznávajú, že táto ná-
rodnostná štatistika z vedeckého hľadiska síce obsa-
huje nepresnosti a má nedostatky, ale pritom neza-
budnú dodať, že iná nie je k dispozícii. To však nie 
je dôvod, aby sa maďarská historiografia, vlád-
na politika a publicistika od trianonu na rôznych 
medzinárodných fórach odvolávala na ňu, keď 
ide o málo hodnoverné a nepravdivé štatistické 
údaje poslednej národnostnej štatistiky uhor-
ska. Pre tie isté dôvody nemá opodstatnenie, aby sa 
z oficiálnej národnostnej štatistiky z roku 1910 

vyvoDzovali veDecKé závery, 
najmä dokazovala nespravodlivosť, krivdy spáchané 
na maďarskom národe a hovorilo o vážnych omyloch, 
ktorých sa dopustili veľmoci Dohody a Antihitlerov-
skej koalície na maďarskom národe pri vypracovaní 
mierovej zmluvy s Maďarskom po prvej a druhej sve-
tovej vojne“.
v súvislosti s novou hranicou, ktorú určilo ne-
mecko a taliansko vo viedni dňa 2. novembra 
1938 l. Deák povedal: „Hranica nebola etnická, 
ale mocenská. Česko a Slovensko ju prijalo pod ná-
tlakom arbitrov, vyplývala z mníchovského rozhodnu-
tia a bola prezentovaná dvoma diktátorskými veľmo-
cami a Maďarskom ako náprava trianonskej hranice. 
Pri jej určovaní sa Maďarsko podľa príkladu Hitlera 

oDvolávalo na vÝsleDKy 
národnostnej štatistiky z roku 1910, ktoré boli ne-
spoľahlivé a už pri ich vzniku neodrážali reálny stav 
slovensko-maďarskej etnickej hranice a dokonca pri 
rokovaniach ani maďarská vláda ju plne neakcepto-
vala.“
K prednesenej správe sa rozprúdila vecná deba-
ta. v nej okrem iných prehovorili Dušan D. Ker-
ný, jozef Darmo, roman hofbauer, jozef šucha, 
augustín m. húska a anton michalík.
V ďalšej časti besedy si účastníci vypočuli informá-
cie o uplatňovaní nového Tlačového zákona v praxi 
a o prípravách na ustanovenie Tlačovej rady pri Únii 
slovenských novinárov, ktorú predniesol spisovateľ a 
publicista pavol dinka. Konštatoval, že rada bude 
fungovať na princípoch, ktoré budú plne zohľadňo-
vať základné zásady žurnalistiky-objektívnosť, prav-
divosť, vyváženosť. Terajšie pomery v mediálnej ob-
lasti na Slovensku si priam žiadajú ustanoviť orgán, 
ktorý by vypracoval zásady, vopred dané normy, vná-
šajúce do žurnalistiky poriadok a objektivitu. slobo-
da a zodpovednosť médií sú spojenými nádoba-
mi, ktorých hladinu treba udržiavať v rovnováhe. 
veď sloboda médií u nás je v hodnotení medzi-
národných organizácií na prvých priečkach, ale 
ich zodpovednosť takmer nikoho nezaujíma. s 
návrhom na ustanovenie tlačovej rady pri úsn 
prítomní vyslovili súhlas v očakávaní, že jej čle-
novia prispejú k väčšej informovanosti občanov 
o úrovni, objektívnosti a nezávislosti žurnalistiky 
na slovensku. 	 jozeF Kuchár

Členovia únie slovenských novinárov besedovali s PhDr. ladislavom Deákom, Drsc.

nehodnoverná národnostná štatistika

Boj o moc veľmi rýchlo a pevne zblížil terajších opozičných poslancov z SDkÚ-DS. antikomunistu iva-
na Mikloša a bývalého dlhoročného komunistu eduarda kukana (vpravo).  Foto: MarTiN PeTreNko

Pri dvojročnom odpočte sa mi-
kuláš Dzurinda nechal počuť, 
že vraj východoslovenským že-
leziarňam v roku 1998 hrozil 
cross de fault. tým argumento-
val, aké mal sťažené vládnutie 
na začiatku svojich ôsmich ro-
kov, kedy bol premiérom. len-
že predseda sDKú nepovedal 
ani slovo o tom, aký na tejto 
hrozbe malo vplyv konanie jeho 
vlády. Po voľbách v roku 1998 
totiž vláda odmietala prevziať 
záruky za niektoré úvery, hoci 
vsŽ fungovali rovnako, ako iné 
oceliarne a to na prevádzko-
vých úveroch.
Vďaka nim mohli vyrábať aj v čase, 
keď im ešte odberatelia nezapla-
tili za dodaný tovar. A práve táto 
suma, keď ešte tovar nebol zapla-
tený, hoci bol dodaný, bola tak-
mer vo výške 7 miliárd korún. Ide 
o tzv. opravné položky z obchod-
ného styku. Teda táto suma sa do 
bývalých VSŽ v ďalších rokoch vrá-
tila a žiaden cross de fault pre túto 
sumu nehrozil.
Lenže spomínaná položka sa sta-
la kameňom sváru, ak Dzurindo-
va vláda otvorene naznačovala, že 
by vo VSŽ mohlo dôjsť ku cross 
de fault. Každá banka je na také-
to vyjadrenia predstaviteľov vlády 
citlivá. Vidíme to napríklad v čase 

posilňovania koruny voči euru, 
že záleží na každom slove členov 
vlády, ktoré o tom povedia. Len-
že kým za terajšej vlády slová Ro-
berta Fica pomáhajú posilňovaniu 
koruny a teda aj občanom, vyjad-
renia v roku 1998 vôbec VSŽ ne-
pomáhali.
„Čo bolo obludné na vstupe u. 
s. steel do vsŽ?“ – takto sa pýtal 
Dzurinda pri odpočte dvojročného 
vládnutia, že teda za ich vlády také 
niečo umožnili a bolo to vraj dob-
ré. Nuž obludné na tom bolo, že 
Dzurindova vláda nepodržala slo-
venských vlastníkov, ale im takpo-
vediac priložila nôž ku krku, aby sa 
VSŽ vzdali v prospech amerického 
investora. Uprednostňovanie zah-
raničných investorov pred domá-
cimi bola zjavne jedna zo silných 
hlúpostí, aké presadzovali Dzurin-
dove vlády. veď u. s. steel pri-
viedol do vsŽ ako prvý alexan-
der rezeš, ktorý s nimi vytvoril 
spoločný podnik, ale ako rov-
ný s rovným na báze partner-
skej spolupráce. nepredal vsŽ 
priamo americkému investoro-
vi, ako sa podarilo za čias Dzu-
rindových vlád.
Ivan Mikloš verne Dzurindovi se-
kundoval, keď za obludné ozna-
čil časy privatizácie v rokoch vlád 
Vladimíra Mečiara. Nuž len na po-

rovnanie. Za šesť rokov mečia-
rových vlád bol sprivatizovaný 
štátny majetok v hodnote 130 
miliárd korún. výnos sa pohy-
boval okolo 34 miliárd korún. 
Za dvoch Dzurindových vlád počas 
ôsmich rokov sa privatizoval štát-
ny majetok spôsobom výpredaja, 
keď len jeden podnik telekomuni-
kácie v hodnote tiež spomínaných 
130 miliárd korún, štát predal za 
21 miliárd korún. navyše, celko-
vo sa predalo za osem Dzurin-
dových vlád majetok v hodno-
te viac ako 700 až 900 miliárd 
korún, ale výnos nebol ani po-
lovičný. Porovnávať to s mečia-
rovými rokmi vládnutia sa teda 
vôbec nedá.
Nehovoriac o tom, že dzurindov-
ci predávali strategický majetok. 
Tvorili ho energetické spoločnos-
ti, ktoré majú na Slovensku mono-
pol. Vyjadrenia Dzurindu a Mikloša 
prezrádzajú ich zjavné zúfalstvo. 
Vidia, že popularita vlády a koalič-
ných strán je u občanov vysoká. 
Nevedia, čo by teda mali urobiť. A 
tak porovnávajú neporovnateľné a 
pritom asi ani nevedia, že hovoria 
o vlastnej biede. Občanom sa totiž 
chvascú tým, ako uprednostňova-
li zahraničný kapitál aj na úkor do-
mácich podnikateľov a občanov.

stanislav háBer

zúfalé porovnávania
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Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 15. výročia podpísania medzištátnej Zmluvy o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spo-
lupráci medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou otvoril Michal čorný, predseda Slovensko-Ukrajinskej spoločnosti v Bratislave. Na sním-
ke vpravo veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku pani inna ohnivec, štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Sr Diana štrofova a 
prvý veľvyslanec Sr na Ukrajine robert Harenčár. Foto: MarTiN PeTreNko

Prvú medzištátnu zmluvu podpísala novo-
vzniknutá slovenská republika už v šies-
tom mesiaci svojho jestvovania – a to 
hneď s jedným z najväčších a najľudna-
tejších štátov európy – s ukrajinou. ak sa 
na to pozrieme z perspektívy roku 2008 
vidno, ako prezieravo si mladá slovenská 
republika budovala vzťahy, ktoré sú dnes 
dôležité z hľadiska celkového vývoja v eu-
rópe. 
Významnú udalosť – pätnáste výročie podpí-
sania medzištátnej Zmluvy o dobrom sused-
stve, priateľských vzťahoch a spolupráci me-
dzi Slovenskou republikou a Ukrajinou si v 
Kongresovej sále Ministerstva zahraničných 
vecí SR pripomenuli na slávnostnom zhromaž-
dení. Hlavným organizátorom bola Slovensko 
– ukrajinská spoločnosť, Ministerstvo zahra-
ničných vecí SR a veľvyslanectvo Ukrajiny v 
Slovenskej republike.
Vtedajší krok našej diplomacie, čoho sa v roku 
1993 aktívne zúčastnil aj prvý veľvyslanec SR 
na Ukrajine róbert harenčár, sa zúročuje te-
raz, keď sa rodí nová východná stratégia Eu-
rópskej únie a dvojstranné vzťahy majú aj šir-
šiu dimenziu. Bol to práve R. Harenčár, ktorý 
pripomenul, že atmosféra roku 1993, keď sa 
zmluva v Kyjeve 19. júna podpisovala, bola 
oveľa optimistickejšia. Očakávalo sa oveľa 
viac. Faktom však je, že oba štáty majú do-
vedna viac ako 100 najrozličnejších zmlúv, 
dohôd a dohovorov, 7 medzinárodných 
zmlúv, a 17 medzivládnych zmlúv, ako aj 
mnohé medzirezortné dohody. upravujú 
rozličné stránky vzájomných vzťahov, ob-
chodný obrad prekročil jednu miliardu do-
lárov. Dnešné slovensko je, ako vyhlásila 
veľvyslankyňa ukrajiny na slovensku pani 

inna ohnivec, kontaktným veľvyslanec-
tvom severoatlantickej aliancie pre ukra-
jinu. Pani veľvyslankyňa zdôraznila európsku a 
euroatlantickú orientáciu oficiálnej ukrajinskej 
politiky čo dokumentuje výrazný posun, ktorý 
nastal za roky, ktoré uplynuli od podpisu zmlu-
vy. „Sme vďační Slovensku za to, že sa s Ukra-
jinou delí o skúsenosti z oblasti európskej a 
euroatlantickej integrácie“, vyhlásila mimoriad-
na a splnomocnená veľvyslankyňa inna Ohni-
vec o to viac, že Ukrajina vidí svoju budúcnosť 
v Európe. Vo vzájomných vzťahoch niet problé-
mov, vyznačujú sa absenciou problémov.
na ukrajine je registrovaných 240 sloven-
ských podnikov, a hoci obrat presiahol 
jednu miliardu dolárov, leví podiel pripa-
dá na energetiku a prepravu energonosi-
čov. teda sú ďalšie možnosti. Priame slo-
venské investície na ukrajine sa pohybujú 
v rámci 102 miliónov dolárov.
Predseda Slovensko-ukrajinskej spoločnosti 
Michal Čorny pripomenul početným prítom-
ným, že prvú medzištátnu zmluvu podpísalo 
Slovensko nielen s jedným z najväčších, vlast-
ne po Ruskej federácii najväčším európskym 
štátom, obilnicou Európy, kde sa nachádza-
jú obrovské plochy černozeme, ale aj štátom 
s bohatou kultúrou a veľkým vkladom do de-
jín. Za všetky mená citujme z príhovoru M. Čor-
ného aspoň zakladateľa kozmonautiky Serge-
ja Koroľova. Historický význam pre najnovšie 
európske dejiny má aj fakt, že Ukrajina sa ako 
prvá a jediná dobrovoľne vzdala svojho jadro-
vého a raketového arzenálu – urobila to ako je-
diný štát na svete a významne tým prispela k 

stabilizácii medzinárodnej situácie tak bezpro-
stredne po rozpade Sovietskeho zväzu ako aj 
neskoršie. 
Na východe Slovenska nás s najväčším suse-
dom spája najkratšia hranica, ktorú Slovensko 
so susednými štátmi má. Mimoriadny význam 
nadobudla v novom, schengenskom režime. 
Slovensko v rámci záväzkov, ktoré prijalo vstu-
pom de Schengenu muselo zaviesť technicky 
i administratívne ako aj vo vízovej politike úplne 
nové podmienky pre občanov Ukrajiny. hľa-
dajú sa však spôsoby, ako v pohraničných 
oblastiach uľahčiť cestovanie občanom 
pohraničných oblastí, ktoré v mnohom 
tvoria jednu etnickú skupinu a v minulos-
ti sme mali istý čas aj spoločné dejiny. 
Preto oba štáty podpísali už 30. mája prí-
slušnú dohodu – s ňou sa spája nádej, že 
možno nastanú časy, keď sa dnešný stav 
stane minulosťou. tí, ktorí poznajú reálny 
stav na hraniciach, či pri vydávaní víz ve-
dia, o aký balík problémov ide a nerobia 
si ilúzie.
Na vzájomné vzťahy a na vývoj v oboch štátoch 
sa dnes pozeráme realisticky, na základe skú-
seností, ktorou oba štáty prešli za uplynulých 
pätnásť rokov. Odvtedy sa zmenila od základu 
mapa Európy – Slovensko je členom Európ-
skej únie, Severoatlantickej aliancie, schen-
genského hraničného systému a ako prvý štát 
tzv. východnej Európy je aj v zóne spoločnej 
meny – euro. mimoriadne vydarené sláv-
nostné stretnutie verejnosti pri príležitos-
ti 15. výročia slovensko – ukrajinskej zmlu-
vy je povzbudivým činom – hovorí o tom, 
aký význam sa na slovensku pripisuje čo 
najlepším a najvšestrannejším vzťahom s 
ukrajinou.

slovensKo si PriPomenulo Prvú meDzištátnu zmluvu

európska a euroatlantická orientácia
Dušan D. KernÝ

vyhlásenie oBČiansKych, Kultúr-
nych a PoliticKÝch orGanizáciÍ a 
PreDstaviteĽov tvorivej inteliGen-
cie zaKarPatsKa
V Zakarpatskej oblasti zosilneli v poslednom 
čase protiukrajinské tendencie. Sily, ktoré 
rozdúchavajú oheň antiukrajinstva majú, žiaľ-
bohu, podporu aj vo vládnych štruktúrach. 
Napríklad v marci minulého roku Zakarpatská 
oblastná rada prijala uznesenie, aby na úze-
mí oblasti bola uznaná osobitná „rusínska ná-
rodnosť“. Uznesenie je z vedeckého hľadiska 
absurdné, z administratívneho hľadiska pro-
tiprávne a z politického provokačné. Ume-
lo rozdeľuje jedno etnikum, ktoré v rôznych 
historických obdobiach, na rôznych ukrajin-
ských územiach malo rôzne názvy – starý ná-
zov Rusíni, nový názov Ukrajinci.
objednávatelia a scenáristi tejto podvrat-
nej činnosti sa separatistickými heslami o 
autonómii snažia vyčleniť zakarpatsko z 
ukrajiny.
Pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa 80% 
občanov Zakarpatskej oblasti prihlásilo k 
ukrajinskej národnosti a napriek divokej agi-
tácii a podplácaniu sa k rusínskej prihlásilo 
menej ako 1%. Na základe súčasnej etnopo-
litickej reality v oblasti by sa teda mohli zdať 
všetky úsilia smiešne, avšak keby záujem na 
rozdúchavaní separatizmu nemali aj predstavi-
telia miestnej či ústrednej správy ako aj Ukraji-
ne nepriateľské kruhy v zahraničí.
Na konci roka 2006 Zakarpatská oblastná 
rada vypísala súťaž na návrh vlajky Zakarpat-
ska a vytvorila zodpovednú expertnú komisiu. 
V priebehu roka 2007 komisia bez ohľadu na 
snahy lídrov politického rusínizmu a ich och-
rancov vo vládnych štruktúrach zo Zakarpat-

skej oblasti, ako aj niektorých vysokopostave-
ných kyjevských úradníkov pochádzajúcimi zo 
Zakarpatska, ktorí za akúkoľvek cenu chceli 
presadiť pre oblasť trojfarebnú bielo – mod-
ro – červenú vlajku, komisia vyhlásila za víťaza 
starodávny modro-žltý variant vlajky s erbom 
Zakarpatska, čo sa opiera o hlboké historic-
ké tradície. To nevyhovovalo ukrajinofóbom a 
zasadanie Oblastnej rady Zakarpatskej zvola-
né k tomuto problému v decembri 2007 bolo 
z iniciatívy vedenia zmarené.
Činnosť antiukrajinských protištátnych bojov-
níkov, pohlavárov politického rusínizmu ne-
našla očakávanú odozvu vo vládnych orgá-
noch niektorých iných krajín. Iba báťuška 
Dmitrij Sidor, predseda tzv. „Snemu podkar-
patských Russínov“ 22. februára 2008, vzá-
pätí po vyhlásení nezávislosti Kosova, zúrivo 
agitoval v Moskve za predstavu vytvorenia „sa-
moriadiaceho sa administratívno – národnost-
ného územia“ pod medzinárodnou správou 
na Podkarpatskej Rusi. Podľa týchto predstáv 
by sa v Zakarpatsku zaviedli pasy pre Podkar-
patských Rusínov ako právnych nástupcov 
Zakarpatského štátu a išlo by o samouznanie 
Rusínov mimo ukrajinského štátu.
v tom istom antiukrajinskom, protiukrajin-
skom štátnom prúde treba vnímať aj sna-
hu určitých politických síl za každú cenu 
umiestňovať v zakarpatsku cudzokrajné, 
osobitne maďarské symboly. tieto snahy, 
čuduj sa svete, podporujú vládne štruktú-
ry. 
V Mukačevskom hrade – pamätníku dejín ar-
chitektúry národného významu – sa obnovu-
je symbol maďarskej dynastie Arpádovcov – 
stepný orol turul umiestnený na 33 metrov 
vysokom pylóne tak, že prevyšuje hrad, týči 

sa nad ním. Už v roku 1924 vtedajšia česko-
slovenská vláda nechala tento symbol cudzie-
ho štátu demontovať a sovietska vláda ho z 
hradu vyhodila. 
S podporou miestnych úradov, napriek ná-
rodnostným záujmom ukrajinského spoločen-
stva a porušovaní platných zákonov o ochrane 
kultúrneho dedičstva sa cudzokrajné symbo-
ly stavajú na území ukrajinského štátu. Pritom 
povolenie na umiestnenie takýchto monumen-
tov na pamätných miestach celonárodného 
významu má vydávať ústredný orgán Ochra-
ny dedičstva národnej kultúry, ktorý je súčas-
ťou štruktúry kabinetu ministrov ukrajinskej 
ústrednej vlády. Ďalší prejav antiukrajinstva 
sa pripravuje na vereckom priesmyku, na 
pomedzí medzi ľvovskou a zakarpatskou 
oblasťou ukrajiny – ide o pokus postaviť 
tu veľkolepý monument ako pamätník náj-
denia novej domoviny maďarmi.
V Zakarpatskej oblasti archeológovia naš-
li a preskúmali nemálo slovanských sídel z 
VI.-IX. storočia, Slovania boli na tomto území 
pred príchodom maďarských plemien na kon-
ci IX. a na začiatku X. storočia. Maďari teda 
nemajú nijaké právo považovať zaujatie no-
vej domoviny ako nadobudnutie terra inkog-
nita, teda územia, kde pred ich príchodom 
nebolo nijaké obyvateľstvo, nijaké sídla. Za-
karpatská oblasť je súčasťou Ukrajiny, nijaký 
iný symbol tam nemôže byť, pretože od Ve-
reckého priesmyku sa nezačína nijaké „Veľké 
Uhorsko“, ako sa o to usilujú niektoré maďar-
ské politické kruhy. V tejto oblasti a smerom k 
hranici s dnešným Maďarskom je a bolo ukra-
jinské územie a kedysi siahalo aj na územie 
dnešného Maďarska až do Dobrečína, ktorý 
Maďari premenovali na Debrecín. Bola to pra-

dávna ukrajinská zem s ukrajinsko–rusínskym 
etnosom. spomínaný symbol sa má pritom 
umiestniť na mieste, kde bez súdu a bez 
obvinenia postrieľali v marci roku 1939 
okolo 600 vojakov Karpatskej siči, obran-
cov Karpatskej ukrajiny proti maďarské-
mu fašistickému nájazdu. je to výsmech 
pamiatke najlepších synov – obrancov 
karpatsko-ukrajinského štátu, ktorí sa ako 
prví v európe postavili na ozbrojený od-
por voči fašistickým okupantom a v ich ra-
doch boli haličania, volyňania, zakarpat-
ci ako aj iné národnosti. V pamäti sú ešte 
živé krivdy spôsobené fašistami počas krva-
vých udalostí v marci roku 1939: okrem spo-
mínanej maďarsko – poľskej akcie, popravy 
600 vojakov Karpatskej Siči, popravili ale-
bo umučili na rôznych miestach Zakarpatska 
stovky vojakov Karpatskej Siči ako aj semina-
ristov a gymnazistov – obrancov Karpatskej 
Ukrajiny. Počas rokov okupácie krajiny fašis-
tickým Maďarskom (1939 – 1944) nahnali do 
väzníc a koncentračných táborov 184 tisíc za-
karpatských rusínov – ukrajincov a príslušní-
kov iných národností a z nich 115 tisíc zverské 
mučenie a upaľovanie neprežilo.
vo svetle týchto historických faktov šoku-
je postoj tých lídrov tzv. rusínskeho sme-
ru, ktorí smútia za „veľkým uhorskom“ a 
nie sú proti „návratu“ verných rusínov do 
„lona svätoštefanskej koruny“.
A napokon nič neoprávňuje výmenu tabúľ pri 
vstupe nielen do maďarských, ale aj dvojja-
zyčných dedín z dvojjazyčných, ukrajinsko 
maďarských, teda v štátnom jazyku a jazy-
ku maďarskom, na tabule jednojazyčné, len 
v maďarskom jazyku ako aj úsilie umiestňovať 
na budovách miestnej samosprávy a jednot-

livých štátnych ustanovizní povedľa štátnych 
vlajok Ukrajinskej republiky aj maďarské štát-
ne vlajky. Tieto fakty vedú k záveru, že v Za-
karpatskej oblasti sa vytvoril systém ruinova-
nia ukrajinských národných hodnôt, vytvára 
sa systém antiukrajinskej protištátnej činnos-
ti so zámerom rozdúchať separatizmus a bu-
dovať cudzokrajnú symboliku. Samosprávne 
orgány zakarpatskej oblasti a ani orgány na 
ochranu právneho poriadku na tieto činy ná-
ležite nereagujú. To všetko znižuje česť a dôs-
tojnosť pôvodného základného ukrajinského 
etnosu v oblasti, diskredituje vládu, rozosieva 
pochybnosti a živí separatizmus.
rozhodne odsudzujeme takýto stav vecí v 
našej oblasti, žiadame, aby sa zamedzilo 
prejavom antiukrajinstva a separatizmu. 
vyhlasujeme pripravenosť ochraňovať na 
svojej ukrajinskej zemi v zakarpatskej ob-
lasti záujmy ukrajinského štátu a ukrajin-
ského etnika všetkými dostupnými pros-
triedkami.
Vyzývame ukrajinské, občianske, vedecké, 
vzdelávacie, kultúrne a iné organizácie, poli-
tické strany, štátnych a politických činiteľov, 
poslancov na všetkých úrovniach, tvorivú in-
teligenciu Ukrajiny, aby podporili naše vyhlá-
senie. 
Prosíme Vrcholnú radu Ukrajiny (parlament), 
aby vytvorila dočasnú vyšetrovaciu komisiu o 
prejavoch antiukrajinstva na Zakarpatsku. 
Výzvu podporili významné osobnosti Zakar-
patskej oblasti a zverejnil ju dvojtýždenník 
Nove žiťa, tlačový orgán Zväzu Rusínov – kra-
jincov v SR , č. 11-14/2008.

preložil 
prof. ing. anDrej Bajcura, Drsc.

Protest proti propagácii veľkomaďarstva na Ukrajine

NeDôStoJNÉ oSlavy
Cleveland a Pittsburgh... dve americké mestá, ktoré sa tak za-
písali do slovenských dejín, ako žiadne iné. Práve v nich sa ro-
dila slovenská samostatnosť a štátnosť, nie v Budapešti a ani 
nie v Bratislave. V Clevelande 23. októbra 1915 na záver kon-
ferencie krajanských organizácií Čechov a Slovákov podpísali 
Clevelandskú dohodu – prvý spoločný programový dokument 
Čechov a Slovákov v zahraničí. Táto dohoda už predpoklada-
la vytvoriť samostatný štátny útvar ako federatívny zväzok štátov 
s úplnou národnou autonómiou Slovenska, vlastným snemom, 
vlastnou štátnou správou s komplexným využívaním slovenské-
ho jazyka...
O tri roky neskôr, opäť na pôde USA, sa zrodila Pittsburská do-
hoda, ktorá nahradila tú z Clevelandu. Jej autorom bol neskôr 
prvý čs. prezident T. G. Masaryk. Aj v tomto dokumente sa jed-
noznačne deklarovalo Slovensko ako územie s vlastnou admi-
nistratívou so slovenskými súdmi, slovenským snemom a jazy-
kom. K podpisu Pittsburskej dohody došlo v posledný májový 
deň roku 1918 a táto zaručovala plnoprávne postavenie Slo-
venska na úrovni tzv. historických českých zemí. Dnes  vieme 
dobre, že sa tak nestalo. Žiadna sľubovaná autonómia nebo-
la a nedostala ju ani podkarpatská Rus, ktorá sa oficiálne sta-
la súčasťou Česko - Slovenska v roku1919 a tiež jej bola oficiál-
ne sľúbená ako Slovensku. Podľa pamätníkov a dobovej tlače 
sa Masaryk neskôr smial, ako vybabral so Slovákmi i Rusínmi. 
Oficiálne hranice medzi Slovenskom a vtedajšou Podkarpatskou 
Rusou nikdy neboli vytýčené - a pretože neboli hranice, nemoh-
la byť vyhlásená ani autonómia!
V každom prípade si však vzácne jubileum z mája 1918 zaslúžilo 
väčšiu pozornosť - zo strany vlády, Matice slovenskej, Slovenskej 
akadémie vied a ďalších inštitúcií. Čo je prekvapujúce, nakoniec 
si 90. výročie podpísania Pittsburskej dohody najdôstojnejšie 
pripomenuli Američania, konkrétne Veľvyslanectvo USA v Brati-
slave. Práve jeho zásluhou sa na Slovensko dostal originál tohto 
dokumentu, ktorý má svoj trvalý domov v Pittsburghu. Konkrétne 
v jeho Mestskom múzeu. Zdá sa, že Američania si ho viac vážia, 
ako my. Aspoň taký dojem sa rodí u našinca, ktorý nezazname-
nal žiadne dôstojné oslavy tohto významného výročia, bez ktoré-
ho by nebolo ani súčasné samostatné Slovensko...

RUštiNa láka
s vyučovaním cudzích jazykov na našich školách vznikajú 
kuriózne situácie. Počas existencie tzv. diktatúry proleta-
riátu bola povinná výučba ruštiny, teraz pre zmenu anglič-
tiny. v súčasnosti iba výber druhého cudzieho jazyka je v 
rukách samotných študentov. na veľké prekvapenie neus-
tále rastie záujem o ruštinu a v súčasnosti je tretí najobľú-
benejší jazyk. Podľa odborníkov najmä preto, že deti s ňou 
nemajú negatívne skúseností ako s povinným jazykom a 
pozerajú na ňu ako na svetovú reč, ktorá zároveň približu-
je svet obchodu a ekonomiky. Práve preto prednosť ruš-
tine dávajú nielen študenti, ale aj podnikatelia v jazyko-
vých školách. okrem toho sa rozširuje na slovensku aj sieť 
súkromných slovanských gymnázií, v ktorých ako priorit-
ný cudzí jazyk dominuje ruština. rebríček najžiadanejších 
cudzích jazykov v sr tvoria angličtina, nemčina, ruština, 
francúzština a španielčina. ruština je jazyk krajiny s obrov-
ským obchodným potencionálom a aj preto mnohé firmy 
platia svojim vybraným zamestnancom kurzy ruštiny...
	 vlaDimÍr mezencev
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Dokončenie z 1. strany
Čo by malo byť primárnym cieľom vlád-
nutia vo volebnom období 2006 až 
2010? Niekto by mohol odpovedať, 
že víťazstvo súčasnej vládnej koalície 
v ďalších parlamentných voľbách v júni 
2010. Áno, aj to je legitímny cieľ a ur-
čite si ho postavíme. Len cez účasť na 
vládnej moci môžu politické strany na-
pĺňať svoje politické programy. Opozí-
cia má svoje pôsobenie vždy zúžené len 
na kontrolnú a štatistickú úlohu. Bolo by 
však veľkou chybou zužovať cieľ vládnu-
tia iba na dosiahnutie ďalšieho volebné-
ho víťazstva. Išlo by o sebecký politický 
pohľad, prejav samoúčelnosti v politic-
kom myslení. 
Súčasná vláda zložená z predstaviteľov 
troch politických subjektov: SMER so-
ciálna demokracia, Ľudová strana Hnu-
tie za demokratické Slovensko a Slo-
venská národná strana, musí mať aj inú, 
podstatne dôležitejšiu ambíciu: urobiť v 
rokoch 2006 2010 všetko pre to, aby 
sa naši ľudia, Slovenky, Slováci a spolu-
občania iných národností, rýchlejšie 

PriBlÍŽili K Životnej úrovni 
vyspelých krajín Európskej únie, ako sa 
pôvodne predpokladalo. Aby sa tak sta-
lo, Slovensko musí mať v roku 2010 v 
porovnaní s rokom 2006, keď sme nas-
túpili k moci, inú kvalitu, iný obraz. Vy-
užime preto druhé výročie menovania 
vlády Slovenskej republiky na to, aby 
sme spoločne zadefinovali, aké Sloven-
sko chceme mať, akú má mať charak-
teristiku, aké úlohy má plniť, aby sme 
urýchlili rast životnej úrovne našich ľudí. 
Toto musí byť podstata nášho rozmýšľa-
nia, týmto sa musíme riadiť pri prijímaní 
každého jedného rozhodnutia v nasle-
dujúcich dvoch rokoch. 
Dovoľte mi, vážené dámy a páni, aby 
som ako predseda vlády slovenskej 
republiky použijúc východiská ob-
siahnuté v schválenom programo-
vom vyhlásení predložil obraz slo-
venska v roku 2010, ku ktorému 
musíme smerovať. vidím slovensko 
v roku 2010 ako vnútorne politicky 
stabilnú krajinu s dobrými vzťahmi 
so susedmi, ako krajinu, ktorá nap-
riek svojej územnej malosti a ma-
lému počtu obyvateľov, požíva me-
dzinárodný rešpekt, ako krajinu 
potvrdzujúcu reálnosť kombinácie 
silného hospodárskeho rastu a so-
ciálneho štátu, 

aKo Krajinu hrDú na 
svoju minulosť

a prítomnosť, ako krajinu, ktorá vie, 
čo chce dosiahnuť v strednodobom 
a dlhodobom horizonte až do roku 
2030. jednoducho povedané, vidím 
slovensko v roku 2010 ako krajinu, 
v ktorej sa dá podnikať a oplatí žiť. 
Je táto predstava reálna alebo je iba fik-
ciou? Som absolútne presvedčený a 
potvrdili to aj naše stretnutia počas kon-
trolných dní na všetkých ministerstvách, 
že za prvé dva roky vládnutia sme urobi-
li dosť, aby sme predstavy o Slovensku 
v roku 2010 mohli naplniť. Rozmeňme 
si jednotlivé charakteristiky Slovenska v 
roku 2010 na drobné. 
Aby sme urýchlili rast životnej úrovne a 
priblížili sa vyšším tempom k vyspelým 
krajinám Európskej únie, Slovensko 
musí byť v roku 2010 vnútorne politic-
ky stabilné. Máme na to všetky predpo-
klady, vládna koalícia je stabilná a me-
chanizmy jej fungovania sú dostatočne 
efektívne na to, aby vyriešili každú prí-
padnú krízu. Nezaťahujeme a ani ne-
budeme zaťahovať a otravovať verej-
nosť našimi vnútornými záležitosťami. 
Vláda nesmie ľuďom v ich živote zava-
dzať a negatívne napĺňať ich mysle. To 
samozrejme neznamená, že by sme 
chceli v záujme akéhosi pokoja obme-
dzovať kontrolné funkcie opozície, mé-
dií, či tretieho sektora. Nenecháme sa a 
budeme vždy razantne reagovať na kaž-

dý prípad bezdôvodného obviňovania a 
očierňovania politikmi, ktorí mali osem 
rokov k dispozícii vládnu moc, média-
mi, ktoré namiesto toho, aby objektív-
ne informovali, robia opozičnú politiku, 
či samozvanými politológmi alebo pred-
staviteľmi iných rôznych inštitúcií, keď 
pracovali ako poradcovia predchádza-
júcej vlády. 
V záujme politickej stability je vláda Slo-
venskej republiky aj naďalej 

Povinná roBiť všetKo 
preto, aby pri ochrane národných a 
štátnych záujmov, ako aj pri závažných 
hospodárskych a sociálnych rozhod-
nutiach dotýkajúcich sa veľkého počtu 
ľudí alebo presahujúcich jedno voleb-
né obdobie dochádzalo k širším politic-
kým dohodám. a k tomuto vyzývam 
aj opozíciu. opozíciu, ktorá poruši-
la princíp širokej politickej dohody 
v zásadných zahraničnopolitických 
otázkach, keď nezmyselne a najmä 
bez úspechu vydierala vládnu koalí-
ciu pri schvaľovaní významnej lisa-
bonskej zmluvy. túto ťažkú situáciu 
sme bez toho, aby nám ktokoľvek 
v zahraničí pomohol, zvládli. Ply-
nie však z nej jedno ponaučenie: opo-
zícia v súčinnosti s niektorými médiami 
je pripravená urobiť proti tejto vláde čo-
koľvek, aj keď to poškodzuje národné a 
štátne záujmy Slovenska. 
Druhým takýmto príkladom poškodzo-
vania Slovenska je postoj opozície k 
zavedeniu spoločnej európskej meny. 
Súčasná vláda kontinuálne prevzala zá-
väzok predchádzajúcej zaviesť euro k 1. 
januáru 2009. Opozícia odmieta akým-
koľvek spôsobom pridať pomocnú ruku 
k dosiahnutiu tohto strategického cieľa, 
najmä pristúpiť k významnej deklarácii 
spoločenskej zhody 

zaviesť a PouŽÍvať 
na Slovensku euro, ktorú už podpísa-
li všetci sociálni partneri, predstavitelia 
VÚC, obchodnej a priemyselnej komo-
ry, ale aj organizácie vysokoškolákov a 
čo si najviac vážim, aj predstavitelia Jed-
noty dôchodcov. 
opakujem, ak opozícia prejaví pri-
pravenosť pomôcť slovensku s eu-
rom, vláda je schopná kedykoľvek 
podpísať s ňou pristúpenie k dekla-
rácii spoločenskej zhody. nemôžem 
opomenúť nástroj politického vydie-
rania - nový tlačový zákon. Dosiahli 
sme aj schválenie lisabonskej zmlu-
vy, aj prijatie moderného tlačového 
zákona a čo je najpodstatnejšie, tla-
čový zákon platí bez toho, aby ho 
niekto politicky zneužíval alebo ním 
obmedzoval slobodu tlače. Pokiaľ 
ide o médiá, nikto nemôže pochybovať 
o tom, že Slovensko patrí medzi kraji-
ny s najväčšou slobodou slova a tlače 
na svete. Slovensko ako politicky stabil-
ná krajina musí mať fungujúce demok-
ratické inštitúty. Netreba sa obávať, že 
by sme v roku 2009 perfektne demok-
raticky nezvládli tri volebné akty - voľbu 
prezidenta, voľby do Európskeho parla-
mentu a voľby predsedov a poslancov 
samosprávnych krajov a v roku 2010 
parlamentné voľby a voľby komunálne. 
Vládne strany SMER sociálne demokra-
cia, Ľudová strana HZDS a Slovenská 
národná strana musia vyvinúť 

všetKo PotreBné úsilie 
na ich vnútornú stabilitu postavenú na 
demokratických pravidlách. Tá je potom 
predpokladom celkovej politickej stabili-
ty štátu. Nesmie sa opakovať kupovanie 
poslancov Národnej rady s cieľom za-
bezpečiť vládnu väčšinu, ako tomu bolo 
v predchádzajúcom volebnom období. 
rozkladanie politických strán, ako 
to dnes vidíme v opozícii, odchody 
poslancov z opozičných poslanec-
kých klubov, ako sa naposledy sta-
lo včera. To je cesta k nestabilite, to 
je priame ohrozenie nášho základné-

ho cieľa. Urýchliť približovanie životnej 
úrovne občanov Slovenska k vyspelým 
štátom Európskej únie. Politickú stabi-
litu tvorí aj vyvážený vzťah vlády k prí-
slušníkom národnostných menšín. už v 
roku 2006 sme garantovali a tento 
sľub držíme, že nikto nebude siahať 
na status quo dosiahnuté v oblasti 
právneho a faktického postavenia 
našich spoluobčanov inej národnos-
ti. nie je v rozpore s touto garanci-
ou, ak vláda slovenskej republiky 
zdôrazňuje štátotvorný charakter 
slovenského národa, ak presadzuje-
me lepšiu znalosť slovenských dejín 
a ovládanie štátneho slovenského 
jazyka všetkými občanmi sloven-
skej republiky. 
Vážené dámy a páni, aby sme urýchlili 
rast životnej úrovne našich ľudí, Sloven-
sko musí byť v roku 2010 nielen vnútor-
ne politicky stabilné, ale musí požívať aj 

meDzinároDnÝ rešPeKt 
a mať dobré medzinárodné vzťahy. Oso-
bitne s našimi susedmi. Netreba zakrý-
vať, že súčasná zostava vládnej koalí-
cie vyvolávala v roku 2006 v zahraničí 
mnohé otázky. Úplne zbytočne. Medzi-
národné postavenie Slovenska dnes, 
presne dva roky po vymenovaní vlády, 
zbytočnosť týchto obáv úplne potvrdzu-
je. Súčasná vláda si veľký rešpekt vy-
budovala spôsobom, akým sa posta-
vila k výzve vstúpiť do schengenského 
priestoru k januáru 2008. v septembri 
2006, teda len tri mesiace po me-
novaní vlády, príslušné európske in-
štitúcie konštatovali obrovské ne-
dostatky a totálnu nepripravenosť 
slovenska vstúpiť do schengenu v 
stanovenom termíne. Úprimne pove-
dané, Slovensku bolo neoficiálne odpo-
rúčané, aby sa tohto strategického cie-
ľa v danom termíne vzdalo. Slovensko 
ale do Schengenu vstúpilo spoločne s 
ďalšími kandidátmi a prakticky s najlep-
šou pripravenosťou. Je to ale aj vnútor-
ná politická stabilita, ktorá vyvoláva v za-
hraničí rešpekt, pri pohľade koľko trvalo 
napríklad zostavenie vlády v Českej re-
publike, čo sa dialo v Poľsku a čo je 
napríklad dnes v Maďarskej republike. 
Nehovoriac už o spomínanom schvále-
ní Lisabonskej zmluvy, napriek hrubému 
opozičnému vydieraniu tlačovým záko-
nom. Dva roky pôsobenia súčasnej vlá-
dy na medzinárodnej scéne potvrdzujú 
aj starú pravdu, ktorú predchádzajúca 
vláda popierala, že prijímanie suverén-
nych rozhodnutí v zahraničnej politike, 
hoci sme malá krajina, je veľkou pred-
nosťou a že 

taKÝchto rozhoDnutÍ 
sa netreBa oBávať. 

I keď bol na túto vládu vyvíjaný nátlak, 
aby sme zvážili stiahnutie vojakov z Ira-
ku, dali sme zadosť svojim sľubom a 
posilnili sme si svoje postavenie v eu-
rópskom priestore. To sa určite týka aj 
nášho negatívneho postoja k uznaniu 
nezávislosti Kosova. Rešpekt vyvoláva 
aj naše plnenie záväzkov vyplývajúcich z 
členstva v NATO, Európskej únii a OSN, 
pri zabezpečovaní vojenských misií v za-
hraničí a postupná zmena jednostran-
nej orientácie slovenskej zahraničnej 
politiky na pragmatické využívanie ná-
strojov diplomacie na dosahovanie eko-
nomických cieľov. Slovensko je a bude 
predvídateľným a spoľahlivým medzi-
národným partnerom, ktorý si plne pri-
jateľným spôsobom chráni svoje vlast-
né národné a štátne záujmy. Priznajme 
otvorene, že keby tomu tak nebolo, 
slovensko by 1. januára 2009 nev-
stupovalo do elitného klubu európ-
skych krajín používajúcich jednotnú 
európsku menu. Tejto vláde mimoriad-
ne záleží na vynikajúcich vzťahoch so 
susednými štátmi. Nadštandardnú kva-
litu majú celkom prirodzene vzťahy s 
Českou republikou. Ako predseda vlá-
dy chcem opätovne potvrdiť eminentný 

záujem na odstránení akýchkoľvek šu-
mov vo vzťahu k Maďarsku, ktoré sú vy-
volávané rôznymi objektívnymi a subjek-
tívnymi faktormi. Nepochybne k tomu 
prispeje moje pripravované stretnutie s 
maďarským premiérom pánom Gyurc-
sanyom, s ktorým chcem 

zhoDnotiť Plnenie 
programového dokumentu „Spoločná 
minulosť, spoločná budúcnosť“, ktorý 
sme prijali počas bratislavského summi-
tu minulý rok. súčasne je ale legitím-
nym právom slovenskej vlády, aby s 
maximálnou ostražitosťou sledovala 
extrémne nacionalistické politické 
sily, ktoré sa s veľkou pravdepodob-
nosťou môžu dostať u nášho južné-
ho suseda k vládnej moci a v prípa-
de realizácie súčasných politických 
deklarácií spôsobiť v tomto regióne 
nestabilitu. Slovensko sa musí na ta-
kéto situácie pripraviť, zomknúť a hľadať 
širokú zhodu celého politického spek-
tra na životnej nevyhnutnosti stability v 
tomto regióne. Pre slovenskú vládu je 
šokujúcim zistením, že opozičný kan-
didát na slovenského prezidenta prijal 
bez komentára podporu vyjadrenú ma-
ďarskou politickou stranou FIDESZ. 
Vážený pán prezident, pán predseda 
Národnej rady, dámy a páni. Aké má byť 
ešte Slovensko v roku 2010, 

aBy sme sa rÝchlejšie 
priblížili k ekonomicky a sociálne vys-
pelej časti Európy? Politická stabilita, 
medzinárodný rešpekt, dobré vzťahy 
so susedmi, to je všetko veľmi dôleži-
té, ale málo. Slovensko musí byť v roku 
2010 príkladom, že konkurencieschop-
nosť a vysoký hospodársky rast môžu 
byť sprevádzané budovaním sociálneho 
štátu. Iba takýto model zabezpečí pribli-
žovanie sa k vyspelej Európe všetkým 
občanom Slovenska a nie iba úzkej sku-
pine obyvateľov s nadštandardnými príj-
mami a bohatstvom. som veľmi rád, 
že vláda, ktorej som dva roky pred-
sedom, takýto model presadzuje. 
napriek katastrofickým predpove-
diam opozície a médií z júla 2006 
slovensko dnes požíva najvyšší hos-
podársky rast v celej európskej únii 
a máme predpoklady, aby sme aj v 
najbližších dvoch - troch rokoch pat-
rili k členským štátom európskej 
únie s najvyššou dynamikou hospo-
dárstva. Pokračuje prílev investícií, ten-
to krát s vysokou pridanou hodnotou, 
ako napríklad Samsung, či Sony. Za rok 
a pol, od júla 2006 do 31. decembra 
2007, sme podporili investičnými sti-
mulmi 63 projektov, ktoré budú viesť k 
vytvoreniu viac ako 20 tisíc nových pra-
covných miest. Pre porovnanie v obdo-
bí od januára 2001 do júna 2006, teda 
za päť a pol roka predchádzajúca vláda 
takto podporila len 21 projektov, ktoré 
spolu viedli k vytvoreniu iba 14 tisíc no-
vých pracovných miest. Sú to práve 

zahraniČné investÍcie, 
ktoré sú významným motorom hospo-
dárskeho rastu. Ale je to predovšetkým 
nižšia cena pracovnej sily, ktorá stále 
púta pozornosť zahraničných investo-
rov. s určitou mierou zovšeobecne-
nia sa dá skonštatovať, že za dob-
rými hospodárskymi výsledkami 
slovenska je tvrdá práca našich ľudí 
za mzdy, ktoré sa stále výrazne od-
lišujú od priemerných zárobkov vo 
vyspelej časti európy. 
Vláda, uvedomujúc si životný význam 
hospodárskeho rastu, vzhľadom na roz-
hodnutie nepredávať strategický maje-
tok, ako to masívne robila predchádza-
júca vláda, musí naďalej pokračovať v 
podpore domácich a zahraničných in-
vestícií, ale prioritne v oblastiach s vy-
sokou pridanou hodnotou a v regió-
noch s vysokou nezamestnanosťou. 
Aby sme v tejto stratégii boli úspešní, 
musíme zvládnuť dve veci: urýchlenú 

výstavbu diaľnic a rýchlostných komuni-
kácií a vyššiu kvalitu vzdelávacieho sys-
tému. Program urýchlenej výstavby diaľ-
ničnej siete je dostatočne známy. Ako 
je známe aj naše rozhodnutie použiť na 
financovanie projekty súkromno verej-
ného partnerstva. tam, kde je kvalit-
ná cestná infraštruktúra, tam je prá-
ca, tam je rozvoj, tam je lepší život. 
spomeňme si na okolie Dubnice, či 
Považskej Bystrice v období, kedy 
tam ešte nesiahala diaľnica. Porov-
najme nezamestnanosť na Považí v 
90 tych rokoch so zamestnanosťou 
v súčasnosti. To isté bude platiť pre 
východné Slovensko, ak v rozumnom 
čase prepojíme západnú časť Sloven-
ska s Prešovským a Košickým krajom. 
Ciele vo výstavbe infraštruktúry obsia-
hnuté v programovom vyhlásení splní-
me bez akýchkoľvek problémov. Sami 
sme si nad rámec programového vyhlá-
senia postavili úlohu 

maximálne zDynamizovať 
výstavbu diaľničného prepojenia zo Ži-
liny cez Poprad, do Prešova a Ko-
šíc a spojenie Nitry a Banskej Bystri-
ce rýchlostnou komunikáciou. Mrzí ma, 
že komplikovanosť PPP projektov nám 
spôsobuje časové prieťahy a opätovne 
potvrdzujem, že minister dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Ľubomír Vážny má plnú 
podporu celej vládnej koalície v tomto 
obrovskom projekte, vrátane podpory 
legislatívnej aj inštitucionálnej. 
všetci vieme, akými chorobami trpí 
náš vzdelávací systém, veda a vý-
skum. Keďže udržanie vysokého 
hospodárskeho rastu vyžaduje prí-
tomnosť kvalifikovanej pracovnej 
sily a širšie využívanie výsledkov 
vedy a výskumu v praxi, budem po-
važovať za obrovský príspevok tej-
to vlády, ak sa aj v nasledujúcich 
dvoch rokoch sústredí na stabilizá-
ciu pedagogického zboru, na se-
lekciu kvalitných vysokých škôl od 
kvázi vysokých škôl, ktoré neposky-
tujú svojou kvalitou ani vzdelanie na 
stredoškolskej úrovni, ak dokáže-
me nájsť účinné prepojenie medzi 
požiadavkami výroby a stredoškol-
ským odborným vzdelávaním. všet-
ko ostatné je len otázkou zdrojov. 
Hospodársky rast a rozvoj regiónov po-
môžu 

PoDPoriť aj zDroje 
z euroFonDov. 

V súčasnosti vláda energicky rieši do-
čerpanie prostriedkov z Európskeho 
sociálneho fondu z predchádzajúceho 
rozpočtového obdobia. Čo je ale pod-
statné, vykonané kontroly potvrdzujú, že 
miera pripravenosti a schopnosti čerpať 
11 miliárd eur v tomto rozpočtovom ob-
dobí je na Slovensku primeraná pripra-
venosti porovnateľných krajín. Nepo-
chybujem o tom, že Slovensko v roku 
2010 budeme mať také, aké chceme aj 
vďaka peniazom z európskych fondov a 
že naši občania budú môcť bez problé-
mov vizuálne vnímať rozvoj štátu a jeho 
regiónov založený práve na týchto pro-
jektoch. 
vážené dámy a páni, slovensko 
bude v roku 2010 hospodársky fun-
govať ako dobre namazaný stroj. 
máme na to všetky predpoklady, 
vrátane vlády, ktorá neprijme žiadne 
opatrenie predstavujúce akúkoľvek 
prekážku alebo obmedzenie hospo-
dárskeho rastu. ak sme presvedče-
ní, a táto vláda je o tom presvedče-
ná, že za súčasný hospodársky rast 
a jeho pokračovanie je treba poďa-
kovať najmä a predovšetkým ľuďom, 
ktorí pracujú tvrdo a kvalifikovane 
za nižšie mzdy ako vo vyspelých eu-
rópskych krajinách, je teraz na vlá-
de, aby zabezpečila, že ľudia budú 
mať z pozitívneho hospodárskeho 
rastu aj úžitok.	

Pokračovanie v budúcom čísle

Politická stabilita a medzinárodný rešpekt
Prejav premiéra roberta Fica pri príležitosti dvoch rokov vzniku súčasnej vlády sr



	 REGIÓN	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Júl	2008 8

Stranu pripravil 
milan GroFČáK

myšlienku slávneho ruského vojvodcu a. suvo-
rovova o tom, že čím ťažšie je na cvičisku, o to je 
ľahšie v reálnom boji, poznajú vojaci a športov-
ci celého sveta. Presvedčili sa o tom aj prísluš-
níci slovenskej vrtuľníkovej jednotky v službách 
osn, ktorá plnila svoje úlohy na česko-sloven-
skej základni šajkovac v Kosove. mandát jej za-
čal 16. decembra 2007 a skončil v polovici uply-
nulého mesiaca, 16. júna 2008. jadro tejto lie-
tajúcej misie tvorili skúsení vojaci z prešovskej 
leteckej základne, preto bolo úplne prirodzené, 
že privítanie členov oboch rotácií (každá mala 
mandát na tri mesiace) sa udialo na domácej 
pôde, priamo v centre Prešova. 
Slávnostný nástup leteckej základne pri príležitosti 
návratu vrtuľníkovej jednotky z mierovej misie OSN 
v Kosove sa uskutočnil za účasti členov generálne-
ho štábu Armády SR a ďalších vysokých vojenských 
funkcionárov, primátora Prešova Pavla Hagyariho, po-
slancov mestského zastupiteľstva, šťastných rodin-
ných príslušníkov a verejnosti. Príslušníkom misie 
boli na základe dvoch rozkazov ministra obrany odo-
vzdané medajle a vojenské vyznamenania I. a II. stup-
ňa za príkladné plnenie povinností v misii OSN. Obe 
rotácie tvorilo spolu 63 vojakov, z toho tri ženy. 
 Vrtuľníková jednotka sa ocitla v Kosove počas naj-
dramatickejšieho a najkritickejšieho obdobia, kto-
rým bolo jednostranné vyhlásenie nezávislosti toh-

to regiónu. naši vojaci v rámci svojich povinnos-
tí plnili 222 operačných úloh, ktoré znamenajú 
spolu 1031 absolvovaných letov, počas ktorých 
bolo prepravených 3789 osôb a 67,3 ton mate-
riálu a vykonávaná pozorovacia služba. na mar-
go tejto napätej situácie veliteľ prvej rotácie ma-
jor ladislav malák zdôraznil, že naši vojaci do-
kázali riešiť vzniknuté problémy v rámci svojich 
štandardných misijných povinností i pri podpo-
re pozemných jednotiek a bráneniu vzniku ná-
silia s prehľadom a pokojom. major malák je 
už ostrieľaným veteránom, ktorý pôsobil v služ-
bách osn už v Bosne, vie teda posúdiť, aký „ho-
rúci“ bol reálny stav na hranici Kosova, kde pô-
sobili naši vojaci. tí dokonca museli niekoľko-
krát plniť úlohy aj za iné jednotky mierových síl.	
S podobným pohľadom hodnotí prežitý „kosovský 
polrok“ aj náčelník štábu vrtuľníkovej jednotky Ing. 
Róbert Farkaš, ktorý sa zúčastnil oboch trojmesač-
ných rotácií. 
Ako mnohí z funkcionárov slovenskej vrtuľníkovej mi-
sie zdôraznili, tou najcennejšou devízou „kosovskej 
meny“ sú skúsenosti, ktoré počas svojho pôsobenia 
naši vojaci získali. a keďže vďaka svojmu chova-
niu, prehľadu a vysokej odbornosti riešenia kri-
tických stavov boli niekoľkokrát dávaní za vzor 
ostatným zúčastneným misijným jednotkám, 
ďalší mandát na seba zrejme nedá dlho čakať... 

Rozdať si to rozumom, skúsenos-
ťami a svalmi, ale pri tom urobiť po-
riadny kusisko roboty, to je prístup 
k životu každého poriadneho chla-
pa. tí  najlepší z najlepších sa 
nedávno stretli pod zrúcanina-
mi veľkošarišského hradu, aby 
súťažili – v kosení! Bolo to ran-
de zástupcov troch regiónov, 
horehroncov, oravanov a šari-
šanov, aby si jeden po druhom 
popľuli mozoľnaté dlane a pus-
tili sa do kosenia pol ára vyso-
kej a hustej trávy, ktorá veru 
tohto roku kosu ešte nevide-
la. okrem nich si to však skú-
sili aj mladé devy a seniori, kto-
rí na tvrdú prácu zatiaľ nestihli 
zabudnúť. 
Samotné kosenie však nebolo je-
dinou zábavou, ktorú pre koscov 
i verejnosť pripravili chlapci zo 
skupiny Šarišske gavaľire spolu 

s miestnym odborom Matice slo-
venskej a radnicou mesta Veľký 
Šariš. Samotná robota začala pes-
ničkami, slávnostnou prísahou sú-
ťažiacich na tému fair play i ukáž-
kami toho, ako bič plieska na kon-
ci. Každý z koscov si potom dával 
„do formy“ svoj pracovný nástroj 
a začalo sa! Zvíťazil Ľubo Košút, 
ktorý zaostal za slovenským rekor-
dom iba o 6 sekúnd. Vtedy sa však 
kosila mladá otava a nie tvrdá ostri-
ca. Smutný však ostal lukáš ja-
noška z Pohorelej, ktorému ne-
pomohla ani dlhá „rakúšanka“ os-
trá ako britva. jednoducho, mal 
smolu pri žrebovaní a pripadla 
mu najviac zarastená pol árová 
parcela. slovenský pohár kos-
cov sa však do šarišského re-
giónu vrátil v nedeľu 13. júla, 
po prvý raz na pôdu obce sed-
lice.

ani v treťom najväčšom meste slovenska, v Prešove, policajti ne-
zabudli na verejnosť a prišli ukázať veľa z toho čo vedia a čo majú 
priamo do centra. Veľký záujem verejnosti je úplne prirodzený a vô-
bec nebolo prekvapujúce, že pri  policajnej technike a často aj v jej 
vnútri sa to chlapcami od troch do osemdesiat rokov priam hemžilo.
Prešovskí policajti sú na svoju činnosť mimoriadne hrdí, veď už 
roky predstavujú tú najvyššiu špičku kvality policajnej práce či už 
v oblasti odhaľovania trestnej činnosti alebo v „obyčajnej“ pre-
vencii. Od 1. januára im pribudol ďalší náročný kusisko roboty, tentoraz 
v súvislosti so skutočnosťou, že východná hranica kraja sa stala schen-
genskou. Svoju spokojnosť s prácou prešovských policajtov sa však ne-
hanbili verejne vyznať najprednejší funkcionári Prezídia PZ SR. ale veď 
Deň policajtov je na to ako stvorený a možno by mal byť častej-
šie...! v piatok 20. júna však mali v centre Prešova policajti a ve-
rejnosť k sebe mimoriadne blízko.

štart virtuálneho 
vzdelávania
Slávnostným odovzdaním cer-
tifikátov absolventom pilotné-
ho projektu Virtuálna akadé-
mia Prešovského samospráv-
neho kraja (VAPSK) štyridsiat-
ke úspešných absolventov  
bola ukončená základná časť 
novej formy vzdelávania peda-
gógov. Do projektu, rozbehnu-
tého odborom školstva a kultú-
ry PSK,  ktorého cieľom je zvy-
šovanie adaptability pedagó-
gov stredných škôl PSK a vy-
tvorenie podmienok pre pod-
poru systému otvorenej školy, 
bolo zapojených 56 škôl. Ab-
solventi by mali byť organizá-
tormi a vedúcimi skupín, kto-
ré sa budú venovať problema-
tike sledovania výziev a vlast-
nej tvorby projektov EÚ. Prá-
ve oni by mali na svojich ško-
lách zabezpečiť vzdelávanie 
ďalších kolegov, ako spolupra-
covníkov v tejto oblasti. Kraj-
ská samospráva pracuje na za-
ložení Virtuálneho vzdelávacie-
ho centra PSK, ktoré bude po-
kračovaním projektu zo Sek-
torového operačného progra-
mu Ľudské zdroje (Priorita č. 
3). V rámci centra bude vytvo-
rená skupina najskúsenejších 
nositeľov projektu z radov pe-
dagógov a odborných pracov-
níkov odboru školstva, ktorí 
budú realizovať vzdelávanie tí-
mov na ďalších stredných ško-
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti PSK priamo na mieste 
podľa požiadaviek škôl. Tým-
to spôsobom chcú ušetriť pe-
dagógom čas a školám i kraju 
peniaze.  		

odsúhlasili smerovanie kraja 
Poslanci Zastupiteľstva PSK sa 
zišli na svojom 24. zasadnutí v dru-
hom volebnom období priamo na 
prahu dovolenkového obdobia – 
v utorok 1. júla. Okrem riešenia 
štandardných problémov sa veno-
vali aj niekoľkým, pre budúcnosť 
kraja veľmi dôležitým strategickým 
materiálom. Prehodnotili napríklad 
správu o zimnej údržbe ciest na 
území kraja, ktorých je vyše 2 ti-
síc. Aj keď počasie bolo v prvých 
mesiacoch  roka k motoristom prí-
liš zhovievavé, dôležité sú skúse-
nosti z organizácie práce cestárov, 
ktorá prechádza úpravami a inová-
ciou, ktoré by mali odraziť potre-
by motoristov najmä s ohľadom na 
intenzívne stavebné práce pri výs-
tavbe diaľnice, dotýkajúcej sa na 
niekoľkých úsekoch hlavnej dop-
ravnej cesty I. triedy prechádza-
júcej naprieč krajom. Veľa času 
a pozornosti venovali aj transfor-
mácii nemocnice vo Vranove nad 
Topľou, ktorá krajskej samospráve 
ostala ako posledný ťažký finan-
čný balvan, vyrábajúci každým týž-
dňom väčšiu stratu. 

Program je hotový
Po niekoľkých fázach pripomien-
kovania v odborných i poslanec-
kých komisiách, úprav a dopln-
kov, poslanecké plénum schválilo 
(tiež s pripomienkami) Program 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja PSK na roky 2008 až 2015. 
Ten okrem hlavného materiálu 
obsahuje aj štyri tématické blo-
ky príloh, od hodnotenia súčas-
ného stavu a jeho analýzy až po 
návrh projektových zámerov v pri-
oritných témach pre kraj vrátane 
zdrojov financovania a časového 
rámca realizácie. Jednotlivé témy 
sú rozdelené do pätnástich kapi-
tol, od rozvoja podnikania, tvorby 
krajiny a protipovodňovej ochrany 
cez ochranu vôd či predchádza-
nie dlhodobej nezamestnanosti 
alebo rozvoj dopravnej infraštruk-
túry až po rozvoj kultúry a šport 
pre všetkých. Samostatné kapito-
ly sú venované aj využívaniu obno-
viteľných zdrojov energie a zlep-
šeniu ponuky sociálnych služieb. 
Poslanci dostali celý tento obsiah-
ly materiál po jeho dokončení už 
predtým v elektronickej podobe 
na CD nosičoch, aby si ho mohli 
doma pokojne „prežuť“. 

eURo na dosah
Riešením problematiky zavede-
nia jednotnej európskej peňažnej 
meny z hľadiska samotného re-
alizačného aktu sa zaoberalo aj 
poslanecké plénum. Predovšet-
kým v rovine aktualizácie interných 
predpisov, všeobecne záväzných 
nariadení a cenových výmerov, 
aby ich obsah a ustanovenia pla-
til aktuálne v správny čas. Poslanci 
poverili predsedu PSK Petra Chu-
díka zabezpečením potrebných 
zmien v lehote do 60 dní od vyhlá-
senia konverzného kurzu. 

A nie je ani trochu exotický, ba ani ezo-
terický, skôr naopak! Domov sociál-
nych služieb Stráň v obci Demjata (ok-
res Prešov) poriadal v poslednú júno-
vú sobotu už šiesty ročník Majstrovs-
tiev Šarišskej župy vo varení kotlíko-
vého gulášu. Súťažiť sa podujalo jede-
násť družstiev, takže konkurencia bola 
ako sa patrí. Hodnotiacej porote síce 
chýbali dve najznámejšie, najskúsenej-
šie a najmajstrovskejšie „gulášové ko-
mandá“ šarišského regiónu (OcÚ Bze-
nov, vedené gulášovým mágom Štefa-
nom Rafajlovičom a „Gulášová úderka 
Šidlovec“), nakoniec však jej predse-
da, Majster kuchár Peter Uličný, vicep-
rezident Slovenského zväzu kuchárov 
a cukrárov a zároveň aj prvý muž pre-
šovského klubu tejto profesnej orga-
nizácie s uspokojením konštatoval, že 

úroveň súťaže stúpa z roka na rok a tie-
to župné majstrovstvá to potvrdili. Zdá 
sa, že Slovákom fantázia pri varení ne-
chýba a to sa týka aj gulášu. 
Víťazné družstvo K+K (Krajčovci) však 
použilo doteraz nevídaný technologic-
ký postup prípravy svojho gulášové-
ho zázraku – počas varenia vyhráva-
li a spievali priamo nad kotlíkom. Folk-
lór i báječná nálada sa nakoniec pre-
javili v báječnej chuti ich výrobku, kto-
rý vysoko ocenila aj hodnotiaca poro-
ta. Jednu zo svojich výhier, novučičký 
bicykel, si však mohli odviezť až po pr-
vej zaťažkávacej skúške priamo v are-
ále DSS Stráň. Preverovala ho jedna 
z dám v šarišskom kroji, za zvukov har-
moniky a spievania šarišskej pesnič-
ky. Jednoducho, guláš a folklór k sebe 
patria. A to je ten zázračný recept!

slovenská vrtuľníková jednotka sa vrátila zo služieb KFor v Kosove

skúsenostI tVRDoU DeVízoU

PRoBlÉm senIoRoV
Priemerný vek sa predlžuje aj u oby-
vateľov východného Slovenska 
a spoločenské, rodinné i religióz-
ne pomery sú také, aké sú. Je však 
potrebné konštatovať, že opäť veľ-
mi nepriaznivé najmä pre ľudí, kto-
rí vzhľadom k svojmu veku odišli na 
„zaslúžený“ odpočinok. Vôbec nie 
je náhodné, že táto formulácia skôr 
pripomína oblasť trestného práva, 
keďže dôchodky prevažnej väčšiny 
Východniarov sú skôr symbolické 
ako určené na užívanie si dôstojnej 
staroby. Ďalším problémom prešov-
skej krajskej samosprávy v súvislos-
ti so seniormi je absencia bezmála 
tisícky miest v domovoch dôchod-
cov (s celoročným i prechodným 
pobytom) a konštatovanie, že v ro-
ku 2010 pribudne v kraji cca 50 
miest, nedáva prakticky žiadne ná-
deje na zlepšenie situácie. Z prog-
nostických údajov Výskumného de-
mografického centra bol vypočítaný 
údaj o viac ako 50 tisíc občanoch vo 
veku nad 70 rokov, ktorí potrebujú 
(alebo budú potrebovať) nejakú for-
mu sociálnej pomoci v pobytových 
zariadeniach na území kraja. Po-
slanci krajského parlamentu sa síce 
zaoberali analýzou terajšieho stavu, 
ba jej možné riešenia budú na zákla-
de pripomienok zahrnuté aj do prog-
ramu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja kraja, konkrétne východiská 
však zatiaľ na svete nie sú.

Deň polície patril všetkým

Boj chlapov vo Veľkom šariši

zázRačný RecePt sa osVeDčIl

Finančná istota
už vo februári 2008 vyčlenili poslanci svojim rozhodnutím 43 
miliónov sk v prospech spolufinancovania projektov eú  a v ďal-
ších oblastiach (financovaných zo zahraničia) s konkrétnym ad-
resátom, avšak 20 miliónov bolo ponechaných v stave „neroz-
písaných“ pre aktuálne potreby, vychádzajúce z ďalších výziev.	
V utorok 1. júla poslanci „rozpustili“ cca 3,2 milióna z kapitálových vý-
davkov na financovanie spracovania projektovej dokumentácie k šies-
tim europrojektom  v oblasti  školstva, sociálnych služieb a kultúry. 
Ďalším dvom stredným školám (Medzilaborce a Stará Ľubovňa) pride-
lili kapitálové prostriedky už na realizáciu Opatrenia 1.1 ROP. 

veDia to!
Medzi najúspešnejšie slovenské 
zdravotnícke zariadenia patrí be-
zosporu NsP v Bardejove, ktorá 
bola transformovaná na nezisko-
vú organizáciu ešte v období rokov 
2002-2003. Pred niekoľkými dňa-
mi tam bola ukončená modernizá-
cia tepelného hospodárstva, kto-
rá bola odštartovaná pred rokom. 
Vďaka úspešnému projektu získala 
na to nemocnica 62 miliónov Sk zo 
štrukturálnych fondov EÚ, 11 mili-
ónov priložil štát a okrem toho po-
užila aj bezmála 27 miliónov Sk zo 
svojich prostriedkov. 



exminister pôdohospodár-
stva simon prehral súd s pá-
nom záhumenským. hlasné 
mediálne slovenskú trúby to 
prešli len tak naľahko, do ar-
zenálu sa im to nehodí.

K mediálnym slovenským dob-
rodruhom za postupne prepra-
coval aj istý pán Tom N., ktorý k 
nám zavítal z Klondyku. Dúcha 
usilovne do protivládnych pah-
rieb až sa mu parí z kečky. 

riaditeľ tasr sa vyjadril, že tre-
ba zlúčiť túto agentúru s agen-
túrou sita, ktorá nie je finan-
covaná vládou. tam sa stal 
riaditeľom dobre známy „od-
borník na stv“ pán Kollár zo 
známeho inštitútu ivo. ivo má 
teda už svoju agentúru. teraj-
ší riaditeľ tasr už raz zlúčil, 
keď vylúčil rusínske vysielanie 
z Prešova. neradno vstupovať 
dvakrát do tej istej rieky. a do 
tejto už vonkoncom nie.

B. Chmelár tvrdí, že slovenskí 
novinári sú neskúsení, nevzdela-
ní a bez sebareflexie. To je cel-
kom slušne pomenovaná realita. 
Dalo by sa to povedať aj inak, ale 
držme sa slušnosti a len dodaj-
me, že ešte jeden prívlastok sem 
patrí –úbohosť súčasnej sloven-
skej žurnalistiky.

to, že slovenský premiér r. 
Fico vyzýva k silnejšiemu vlas-
tenectvu a snaží sa pravidel-
nejšie pripomínať si historické 
udalosti, podľa hlasný trúb slo-
venských nie je to vlastenec-
tvo premiéra, ale úsilie získať 
na svoju stranu voličov sns a 
Ľs-hzDs. Čo sa babe chcelo, 
to sa babe snilo.

Len, čo novinári zistili, že pán Ju-
reňa je na kandidátke ĽS-HZDS 
jednotkou za poslanca do euro-
parlamentu, starostlivým vyšet-
rovaním zistili, že má titul doctor 
honoris causa od Miloševičov-
ho priateľa. Kukan má vraj od 
Brežnevovho, ale to už nevadí.

jeden denník oficiálne a sys-
tematický spúšťa informačnú 
vojnu, raz proti ministrom, ino-
kedy proti premiérovi. mladým 
nedoukom z tohto denníka a 
jeho šéfredaktori treba pove-
dať, že to je už vo svete dáv-
no bežné a predovšetkým pre-
kukané. nenačim sa nad tým 
vzrušovať, ale treba to prejsť s 
úsmevom. aj tak tomu, čo tvr-
dia, málokto dnes už verí.

Červené melóny vraj úspešné 
nahradzujú viagru a pôsobia na 
potenciu. Šikovný ťah marketin-
gu predajcov melónov. Ktovie na 
akú potenciu potom pôsobia tek-
vice. Zlé jazyky tvrdia, že na poli-
tickú. V negatívnom garde.

tam, kde je vôľa je aj cesta rie-
kol mikuláš Dzurinda. ale vôľu 
odísť z funkcie predsedu sDKú 
nemá. ale inej cesty niet, to tvr-
dia jeho súkmeňovci, ktorí majú 
vôľu z jeho strany odísť.

Na slovenských vebových strán-
kach sa objavili dokumenty na 
tému „Ivan Mikloš a diamantová 
baňa v Juhoafrickej republike“ 
Orgány činné v trestnom kona-
ní sú zatiaľ ticho. Opozičná tlač 
samozrejme o tejto bani nenapí-
še nič.

mediálna slovenská pesnič-
ka: Podľa receptu spievať ráč 
a vyzdvihne ťa „naša“ tlač, za-
rachotí o tebe ako hrom a bu-
deš veľkým politikom.

	 SATIRA	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 Júl	2008 9

Stranu pripravil 
Dušan KonČeK

RozhlaDňa

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Dolný Výplach: Vyplavení aj s vaničkou
Tak sme veru dopadli, pán pre-
miant, už aj ten so zlatou píšťal-
kou opúšťa naše rady a bohvie 
kde ten Stropkovčan smeruje. 
Náš úhlavný nepriateľ a krstný 
otec Slovenska nám hrozí s tým 
CD-čkom. Radičová síce vyzbie-
rala 10 tisíc podpisov, ale možno 
nebudú platné, ak je tam podpí-
saná aj Maďarská garda. Niektoré 
naše organizácie sa rozpadáva-
jú... Milý pán premiant, okamžite 
treba vyhlásiť stav ohrozenia, k 
tomu sme dospeli po zrelej úva-
he a štyroch borovičkách s pi-
vom. Inak nás to vyplaví z poli-
tického zápasu aj s vaničkou. V 
Dolnom Výplachu všetci dôchod-
covia nadšene aplaudovali prija-
tému kurzu eura, ešte síce nema-
jú kalkulačky, ale už vedia, koľko 
eúr dostanú a chcú požiadať 
predsedu vlády, aby im namies-
to kalkulačiek dodal primerané 
peňaženky, lebo rátať vedia, do 
školy chodili.
Jednoducho si to pán premiant 
nevieme vysvetliť, veď my sme 

boli Vami očarení, Európa bola 
Vami očarená, aj Amerika. Čo 
sa to vlastne porobilo. Ani ten 
Váš veľký kamarát a Veľký brat 
Busch sa neprišiel s Vami rozlú-
čiť a tak ste si rozumeli pri tom 
falošnom krbe, ako keby to bolo 
v Bielom dome. 
Všetkým nám ten Fico poboso-
roval, asi to bude nejaký černo-
kňažník alebo nebodaj bosorák. 
A tie preferencie mu neklesajú 
a neklesajú, koalícii naopak stú-
pajú. A nám všetko padá, už chý-
ba aby nám padla na hlavu teh-
la. Jaj, kdeže sú tie dobré časy, 
keď sme sa opájali modrou, te-
raz ako keby vybledla, asi sme 
ju mali prať v lepšom prášku. V 
našej krčme v Dolnom Výpla-
chu nám dvom s Mišom vyčlenili 
stôl v kúte, sedíme tu ako na lavi-
ci hanby, ani si nás už nikto nev-
šimne, dokonca ani servírka. Pre 
pivo si musíme chodiť sami a bo-
rovičku krčmár nedoleje. 
Nedávno povedal, aby nám do-
lial Miki. Do krčmy už chodíme 

poskromne, Mišo pomáha starej 
v záhradke, lebo vraj potraviny sú 
stále drahšie a aj budú a ja zbie-
ram ríbezle na víno, keď už nič 
aspoň sa nacuckáme, aby sme 
to ľahšie zniesli. A tak nevieme, 
pán premiant, či ešte v Dolnom 
Výplachu niekedy zaveje modrá, 
bociany tiež tohto roka neprišli, 
asi ich odplašili Paľkovci a jedi-
ný Maďar, čo sme ho tu šanovali, 
vstúpil do Smeru. Je dôchodca a 
taký bol nadšení, že dostane nie-
len Vianočný príspevok, ale aj dô-
chodok už od prvého januára, že 
okamžite vyplnil prihlášku. Čo ro-
biť? Kladieme si s Miškom otáz-
ku a za živého Boha nevieme na 
ňu odpovedať. Tvrdíte, že treba 
trpezlivosť, nuž ale to už nie je 
naša prednosť, to je práve toho 
Fica, ktorý všetko robí systema-
ticky a trpezlivo. Miško tvrdí, že 
by sme sa mali začať radikalizo-
vať, ale nie tak ako poslanec Mik-
loško, ktorý sa postaví za kecpult 
v NR SR.
Ale s kým a hlavne s čím? Aj tak 

stojí otázka. A ťažko na ňu odpo-
vedať. Práve pred chvíľkou pri-
šiel Mišo, ktorému na plot prile-
pil papier s básničkou, tak vám 
ju posielame, aby ste urobili jej 
rozbor.

Politikom
Čože je to za robota ?
Jeden čihi, druhí hota.
K oju, k oju, kone čierne, 
prasknú uzdy, prasknú štver-
ne, 
a to ešte v časy také, 
keď je voz po osi v mláke,
a to v takom okamžiku, 
keď je národ na vozíku.
Nie je nato statok statkom, 
Aby iba hádzal zadkom.

P.S.: a pod tým bolo napísané 
pre SDkÚ: Pečené chceme ho-
luby, nie heslá vaše chytať, nie 
vaše hlúpe noviny, my groše 
chceme čítať.

Takže vás, pán premiant, pekne 
pozdravujeme.

ako nám bude chutiť euro? nuž asi tak ako rožok za dve koru-
ny. chutí rovnako ako za dvadsať halierov. taký je svet. euro 
nám bude chutiť rovnako ako koruna, iba občas sa objaví neja-
ká nostalgia, ale tá pominie.. tak sa teda nepýtajme ako nám 
bude chutiť euro. Pýtajme sa radšej ako nám chutí svet. Boli by 
sme radšej, aby mal lepšiu chuť, ale nebude mať. nedá sa nič 
robiť, čarovné prútiky z Dobšinského rozprávok nie sú a ani ne-
budú, len zem skrýva svoje bohatstva, tak ako v rozprávkach. 
vravíme tomu suroviny, ešte lepšie surovinová kríza. a tá nabe-
rá na obrátkach, preto je aj chuť sveta horkejšia, možno aj chuť 
eura. možno sme urobili dobre, že sme tak rýchlo do eurozóny 
vstúpili, možno sa nad nami preženú na budúci rok energetické 
zlomy, ale už s eurom, čo môže byť ľahšie znesiteľné, ako s ko-
runou. Prognózy hovoria, že tisíc metrov kubických plynu môže stáť ti-
síc dolárov, barel ropy na budúci rok môže sa priblížiť z dnešných 140 
a koncoročných 200 dolárov za barel, až na 500 dolárov za barel. 
Potravinovú krízu vyvolala aj výroba biopalív. Hladných ľudí je vo sve-
te stále viac a viac. Hovorí sa aj o potravinovej kríze. Stretnutie tých-
to kríz alebo ich prelínanie môže spôsobiť nemálo problémov vo sve-
te, dokonca aj vojnových konfliktov, napríklad revolúcií z hladu. a tak 
keď sa pozeráme z tohto pohľadu na euro, mali by sme byť spo-
kojní, že sme dosiahli optimálny výmenný kurz, že sme teda v 
eurozóne, kde je ďalších 15 krajín, aj veľkých európskych moc-
ností s ktorými budeme zdieľať aj dobré aj zlé. a predovšetkým 
by sme sa nemali spreneveriť našej zahraničnej politike vyváže-
nosti a nebojme sa povedať, aj slovanskej príbuznosti. rusko 
sa stáva veľkým hráčom vďaka surovinám na svetovej politickej 
scéne, aj na západe sa ozývajú stále nástojčivejšie hlasy, že ne-
treba dráždiť ruského medveďa, ani medvedeva. Ak aj na Sloven-
sku existuje akási zvláštna sorta dobrodruhov, aj politických dobrodru-
hov, treba ju jednoducho eliminovať, alebo si ju nevšímať. Táto sorta 
nechce nič iné, len nám zasa do čohosi namočiť, aby sme boli ako tie 
konope v močidlách. A nech je slovenským heslom: Cestu máme, tr-
pezlivo po nej kráčajme. Neuhnime. Aj euro nám zachutí, tak ako tie 
rožky, a časom aj pirôžky. Tak ako hamburgery.

ChUť eURa U NáS

Hrozba zvaná cD-čko
Politické strany bývalých vlád 
M. Dzurindu mali podľa lídra 
ĽS-HZDS profitovať z činnos-
ti nebankových subjektoch aj 
prostredníctvom vkladov. „Mys-
lím aj na vklady. Odpoveď je 
áno“, povedal V. Mečiar, ktorý 
plánuje zverejniť časť zoznamov 
klientov nebankových subjektov 
BMG Invest a Horizont Slovakia 
z odkódovaného nosiča v Ná-
rodnej rade SR. To môže mať 
katastrofické účinky na politic-
ké strany bývalej vládnej koalí-
cie, ktoré sa aj bez toho zmie-
tajú v politických krízach. Je 
pravda, že bývalá Dzurindo-
va vláda sa snažila celú kauzu 
zamiesť pod koberec, jednak 
nečinnosťou vyšetrujúcich or-
gánov, ale aj súdov. Bude zau-
jímavé počuť, kto všetko si na 
tejto pyramídovej hre prilepšil. 
Z tých 240-tisíc údajov môže 
vzniknúť na Slovensku poriad-
ne slovenské cunami, ktoré po-
chová možno aj niektoré politic-
ké strany.

už sa to vlastne začalo, mestá tiahnu na vidiek, 
teda ľudia z miest. Dedinky vzdialené od veľko-
miest slovenských, ak ich tak možno nazvať v 
našej malosti, zažívajú nával obyvateľov miest, 
ktorí vyhľadávajú opustené domy. Kupujú ich a 
opravujú podľa svojho gusta a možností. Dedin-
ky takto ožívajú, aspoň niektoré. Nie tie kde ešte 
predtým kúpila lacno opustené domy jedna zo slo-
venských menšín. Tam sa ľudia z veľkomiest netla-
čia, jednoducho sa boja. Tieto dedinky sú vlastne 
odsúdené na zánik, nikto tu nič totiž neopravuje, 
nikto nič nerekonštruuje. Hlasne tu hovoríme o róm-
skej menšine, pripravujeme projekty, staviame aké-
si provizória, ktoré aj čosi stoja. Na niektorých de-
dinkách žijú aj Rómovia, ktorí by si radi svoj dom 
zrekonštruovali, vynovili, aby bol jednoducho k sve-
tu. Škoda, že takých je stále málo. Treba pripraviť 
zmluvy, podľa ktorých by sa kúpil materiál, nevy-
hnutný na opravu a o ostatné sa postarajú Rómo-
via spoločne. Je to úplne jednoduché riešenie, len 
niekto by to skontroloval, či sa materiál, napríklad 
cement, krytina, dosky, skutočne použili. Takto by 

sa vynovili aj tie dedinky, kde sa nehrnú obyvatelia 
miest so svojim kapitálom, ktoré používajú na vyno-
venie opustených domov. Možno by to tejto činnos-
ti bolo viac zainteresovať obecné úrady, starostov, 
zastupiteľstvá. Pri menších finančných nákla-
doch by sme vlastne zabili dve muchy jednou 
ranou, rómovia by mali pekné domy a dedin-
ka by opeknela. treba sa len viac zamyslieť a 
poznať trochu rytmus života na slovenskom vi-
dieku, veď aparát na to vláda má, rovnako ako 
ekonomické páky. Niečo podobné by malo byť sú-
časťou programu rozvoja vidieka, kde tiež treba istú 
reguláciu, istý systém, istú predstavu, ktorá nemôže 
byť krátkodobá ale dlhodobá. To sme dlžní sloven-
skému vidieku, a to sa nám vráti v podobe jeho kva-
litatívneho rozvoja. Troška je aj čudné, že s niečím 
podobným neprichádza ZMOS, ktorý sa skôr vybí-
ja v provinčných problémoch, podľa toho, kde akási 
aktivita vzniká. Nič ucelené však tu nie je a práve to 
slovenský vidiek potrebuje. A súbežne s tým aj kon-
cepciu cestovného ruchu. Inak sa boom vidieka vy-
mkne z rúk a bude to vyzerať ako v Kocúrkove.

Boom Nášho viDieka

Koncepciu československej 
federácie a samostatného 
slovenska mal údajne predse-
da Ľs-hzDs vladimír mečiar, 
ako sa vyjadril, spracovanú v 
rokoch 1975-1977. analýzy 
všetkých stupňov a štruktúry 
vývoja štátnej správy si pod-
ľa vlastných slov pripravoval 
sám z nedostatku iných príle-
žitostí.	
Nič nie je nemožné, takže aj toto 
je možné. Načim však pripome-
núť, že v rokoch 1968 kolovala 
aj po Slovensku koncepcia čes-

koslovenskej federácie aj samos-
tatného Slovenska, ktorú pripra-
vovali aj takí ľudia, ktorí určite 
pánovi Mečiarovi nie sú neznámi, 
ako napríklad Zrak či Pavlenda, 
ktorí o tom v roku 1968 aj verej-
ne prednášali. Takže niektorí sme 
mali koncepcie československej 
federácie pripravené, rovnako aj 
koncepciu samostatného Sloven-
ska a pán V. Mečiar nebol sám a 
nemal by sa pasovať za sloven-
ského Nostradamusa, hoci tre-
ba priznať, že vedomosti sú nie-
kedy priťažujúca okolnosť, hlavne 

ako si človek na všeličo dobre 
pamätá a hlavu má ako komputer, 
čo je v prípade V. Mečiara pred-
nosť. chcel by som lídrovi Ľs-
hzDs pripomenúť, že základ-
né črty tak československej 
federácie ako samostatného 
slovenska sme spolu s nebo-
hým kolegom Dušanom Kle-
imanom zverejnili v krajských 
novinách smer v Banskej Bys-
trici. A celý čas sme orodovali za 
samostatnosť Slovenska. Aj pre-
to nás odtiaľ vykopli ako prvých. 
Boli sme zlí analytici....

Nostradamus slovensky

Podpredseda vlády slovenskej 
republiky Dušan Čaplovič je 
zanieteným prívržencom stret-
nutia predsedov vlád sloven-
skej a maďarskej republiky. 
jeho misie k takémuto stret-
nutiu smerujú a naposledy 
vyhlásil, že obidvaja premié-
ri sa možno stretnú po práz-
dninách. Na jednej strane pod-
predseda vlády tvrdí, že výroky 
Jána Slotu nie sú dôvodom neu-
skutočneného stretnutia, na dru-
hej strane zasa, že kultúrny člo-
vek si takého výroky nevšíma. Ak 
teda si ich maďarská strana vší-
ma, ako to sama tvrdí, potom je 
podľa slovenského podpredsedu 
vlády nekultúrna? a ak nie, sú 
teda výroky jána slotu dôvo-
dom neuskutočneného stret-
nutia? tak potom čo je vlastne 
dôvodom? škoda, že po svo-
jich výrokoch si Dušan Čaplo-
vič túto otázku nepostavil. je 
na ňu totiž celkom jednodu-
chá odpoveď. a tá odpoveď 
je jasná, pre mnohých už stá-
ročia. Len podpredsedovi vlá-
dy pripomenieme, že pred pár 

dňami sa v Hanti-Mancijsku (čo 
je inak pravlasť Maďarov) stretli 
prezidenti ugrofínskych národov 
na Svetovom kongrese, Fíni, Es-
tónci a Maďari. Prezidenti týchto 
krajín chcú vytvoriť akúsi ugrofín-
sku ríšu a nijako sa tým netaji-
li. Do mapy tejto ugrofínskej ríše 
je zahrnutá aj časť Slovenska. Je 
to oficiálna politika Maďarskej re-
publiky, prezentovaní na Sveto-
vom kongrese jej prezidentom. 
To znamená, že ak sa po práz-
dninách premiéri aj stretnú, v slo-
vensko – maďarských vzťahoch 
k pokroku dôjde? a ak príde k 
moci viktor orbán, rapídne sa 
zhoršia? takže by sme sa ne-
mali ponúkať, že sme ochot-
ní stretnúť sa do 24 hodín, 
ale v tejto politike prejaviť aj 
hrdosť, ktorú máme mať. ne-
hovoriac už o tom, že maďar-
ská garda sa podľa najnov-
ších správ ozbrojuje. jeden z 
jej členov založil bezpečnost-
nú službu a tak jednoducho 
budú mať prístup k zbraniam. 
a tak by sme mali s tým stret-
nutím počkať.

stretnutie po prázdninách
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oDznelo V PaRlamentnej DeBate
počas 24. a 25. schôdze v dňoch od 17. júna až 4. júla 2008
roBert KaliňáK,
podpredseda vlády a minister vnútra sr
rád by som sa na úvod zamyslel, prečo tu vlastne sedíme. vče-
ra jednoznačne guvernér národnej banky vysvetlil, že informá-
cia o termíne a spôsobe zmeny centrálnej parity bola dostupná 
až v stredu poobede. je teda jasné, že keď nejaká informácia 
neexistovala, nemohla ani uniknúť. tomu zodpovedá aj celé 
správanie opozície, ktoré je v tejto chvíli úplne zúfalé. o tom 
svedčí aj fakt, že hlavný iniciátor, pán poslanec mikloš nenab-
ral odvahu, aby tú vec obhajoval, dokonca ani nie je prihláse-
ný za Klub sDKú, ale obhajujú ho takzvaní odborníci ako pán 
poslanec štefanec, alebo pán poslanec janiš. nepochybujem, 
že v určitej chvíli sa k tomu dostanete, ale tá základná odvaha 
predniesť vlastný návrh vám evidentne chýba pán mikloš. 
nuž a prečo? nuž asi preto, že jedine na čo sa zmohol pán po-
slanec štefanec je, že tu rozprával o vtipoch o priebehu pre-
tekov Formule 1 a podobne. je úplne jasné, že v odôvodnení 
tohto návrhu nebol jediný dôvod pre ktorý dnes by mala za-
sadať národná rada. je teda naozaj úbohé, že takýmto spô-
sobom sa míňajú peniaze daňových poplatníkov. je krásne, 
akým nádherným eštebáckym spôsobom ste schopní kádro-
vať ľudí, ktorí niekde pracovali a niekde budú pracovať. sku-
točne, ak náhodou nie ste v zoznamoch, právom tam patríte.
Pretože štýl, ktorý ste predviedli, nemali ani niektorí bývalí ko-
munisti. viete, na rozdiel od niektorých členov vášho klubu 
som v komunistickej strane nebol. ale chápem, že je to pre 
vás nepríjemné aj pretože nikto z nás nepodpisoval antichar-
tu. aj to vám je nepríjemné a vôbec táto konfrontácia je neprí-
jemná.  
s uvedeným návrhom poslancov národnej rady slovenskej re-
publiky vyslovuje vláda slovenskej republiky nesúhlas z dôvo-
dov, že argumenty uvedené v návrhu buď úplne absentujú, ale-
bo nezodpovedajú skutočnosti, sú tendenčné a nesmerujú k 
uvedeným obvineniam a ako zdroj informácií sú uvádzané len 
médiá, čo je najvtipnejšie bulvárne. veď to je v podstate to, čo 
vám je asi najbližšie. navyše, obvinenia sú formulované bez 
akýchkoľvek dôkazov. zmena centrálnej parity, čo možno via-
cerým nie je úplne známe a zjavne ani poslancovi miklošovi, je 
proces, ktorý má svoje zákonitosti na základe ktorých je mož-
né jednoznačne vyvrátiť, že nedošlo k žiadnemu úniku infor-
mácií o zmene centrálnej parity tak zo strany ministra financií 
jána Počiatka, ako ja ostatných vysokých štátnych funkcioná-
rov, ktorí mali prístup k tejto informácií počas procesu zmeny 
centrálnej parity.
spúšťacím mechanizmom k úvahám o zmene centrálnej pari-
ty bolo obchodovanie v dopoludňajších hodinách, čiže presne 
naopak, ako sa tu snaží predstaviť opozícia. je to dané tým, že 
neovláda systém, akým spôsobom sa to robí. Keďže vývoj kur-
zu smeroval k dolnej hranici fluktuačného pásma, relevantné 
európske autority v popoludňajších hodinách 28. mája inici-
ovali zmenu centrálnej parity. o skutočnej výške centrálnej pa-
rity z dovtedajších 30,4240 na 30,1260 bolo rozhodnuté v ne-
skorých večerných hodinách.

mareK maĎariČ, minister kultúry sr
Dámy a páni, snažím sa hľadať logiku v tom, prečo sa koná táto schô-
dza. Prečo sme sa tu zišli. Najmä vy, poslanci Národnej rady.
Dôvod by sa iste dal nájsť v návrhu opozičných poslancov, ktorý znie, 
že unikli tajné informácie o zmene kurzu koruny.
Pritom je známe a potvrdené, aj keď pomerne dobre médiami nez-
dôrazňované ak nepoviem, že tajené. A je to potvrdené či už zo stra-
ny európskych autorít, alebo zo strany guvernéra Národnej banky 
Slovenska, že informácia o zmene parity, aj o jej novej úrovni, bola 
známa až v deň zmeny, popoludní.
Obchody sa skončili o 10.00 hodine dopoludnia. Naozaj žasnem 
prečo sme tu. Prečo niekto hovorí o podozrení z úniku informácie, 
ktorá mala niekomu pomôcť pri obchodoch, ak obchody boli ukon-
čené skôr ako informácia vznikla.
Ak niekomu nestačia doterajšie zdôvodnenia alebo informácie po-
tvrdzujúce toto moje tvrdenie, tak si dovolím uviesť. Dnes na výbo-
re pre ekonomiku a menové záležitosti Európskeho parlamentu do-
stal šéf Európskej centrálnej banky pán Jean-Claude Trichet otázku, 
či mohol niekto zo Slovenska prezradiť informáciu o zmene parity a 
jej hodnote.
Pán Trichet odpovedal, že to bolo rozhodnutie európskych autorít a 
preto ho nikto zo slovenských predstaviteľov nemohol prezradiť.
Je smutné, že pred verejnosťou sa pomerne úspešne tají, že doobe-
da informácia neexistovala. Ja sa pýtam, kde sú tí zdatní komentáto-
ri, ktorí aj z iných vecí vedia vyvodiť logické súvislosti. To znamená, 
že informácia nemohla byť ani zneužitá.
Aj opozícia vie, že hlavný dôvod zvolania tejto schôdze je úplný výmy-
sel. Aj podozrenie, je úplne nezmyselné z hľadiska toho čo som pred 
chvíľkou uviedol. Preto nabalili k tomuto dôvodu propagandu o pre-
pojení Smeru a finančných skupín. Na úrovni stretnutí, na úrovni re-
gulérnej pôžičky, aj splatenej z roku 2001, alebo na úrovni toho, že 
nejakí úradníci boli niekedy zamestnancami firiem, ktoré možno pat-
rili alebo boli nejako prepojené s finančnými skupinami.
Aká je tu realita. Finančné skupiny, to každý vie, narástli za dvoch 
vlád Mikuláša Dzurindu. Bratislavský prístav, Paroplynový cyklus, rad 
nemocníc, systém zdravotnej služby, akcie VSŽ, Košické letisko. A 
dalo by sa pokračovať.
Na druhej strane, sú tu kroky súčasnej vlády, ktoré dosť rázne sekli 
do záujmov finančných skupín. Bratislavské letisko, Poliklinika Tehel-

ná, zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní, Kargo. To zna-
mená, že aj tento asi skutočný dôvod zvolania tejto schôdze je v sku-
točnosti stojaci na vode a otcom, aj matkou finančných skupín je 
súčasná opozícia.
Samozrejme, je tu ďalší dôvod, pre ktorý bola zvolaná táto mimoriad-
na schôdza. A zase, nesúvisí vôbec s ministrom financií.
Dôvodom je, poškodiť vládu, zatieniť myslím si pomerne úspešné 
vládnutie v prvých dvoch rokoch nášho funkčného obdobia. A v ko-
nečnom dôsledku, poškodiť Slovenskú republiku. Naozaj, súčasná 
opozícia v zápase s nami nenašla iný recept, nenašla iný nástroj na 
zápas s nami ako poškodzovanie Slovenskej republiky. Tak to je.
Napriek tomu, že táto schôdze ja naozaj nezmyselná, pretože ne-
existovala informácia, ktorá by mohla byť zneužitá pri obchodovaní. 
Ubezpečujem vás, že na Slovensku bude platiť euro od roku 2009. 
Euro bude úspešne prijaté. Nepoškodí občanov tohto štátu. A aj 
zvyšné dva roky táto vláda bude robiť ďalší rad krokov prospešných 
pre obyvateľov Slovenskej republiky. A nenecháme si vziať ani ener-
giu, ani chuť, ani schopnosti na tejto ceste takýmito vymyslenými 
kauzami. Takýmito úplne na vode postavenými obvineniami a podoz-
reniami, ktoré v samotnej podstate sú neexistujúce, sú nepreukáza-
teľné, a sú len zneužívaním Národnej rady Slovenskej republiky.

miKuláš DzurinDa, poslanec sDKú-Ds
Pán minister kultúry, povedali ste, že žasnete prečo sme tu. Pre-
to sme tu, lebo predpísaný počet poslancov o to požiadal. a po-
kiaľ ide o vecnú stránku, pokiaľ ide o dôvody, chcem vám na-
vrhnúť, aby ste si trpezlivo vypočuli rozpravu, keď ste doposiaľ 
nepochopili. a v prípade, že aj to nebude stačiť, tak sa opýtajte 
pána premiéra prečo on sám označil počínanie pána Počiatka 
za nemorálne, neetické. opýtajte sa svojho kolegu podpredse-
du vlády Čaploviča, prečo sa vyjadril, že keď by sa to stalo jemu, 
bez váhania odchádza z vlastnej funkcie.

Dušan jarjaBeK, poslanec smer-sD
Mám dve poznámky k vystúpeniu pána poslanca Štefanca. Zaujíma-
lo by ma, či hovoríte aj v mene firmy, ktorej ste boli popredným činite-
ľom, alebo iba ako člen SDKÚ? V mene koho hovoríte, a v mene koho 
vlastne podávate tieto informácie?
Vy asi tak beriete vážne tento návrh na vyslovenie nedôvery člena vlá-
dy Slovenskej republiky, že ani vaši kolegovia nevedia čo podpisujú. 
V opačnom prípade by sa nemohlo stať, že Eduard Kukan je podpí-
saný dvakrát! No pozeráte sa na mňa veľmi vyplašene. Ako je to mož-
né? Vy naozaj neviete, čo podpisujete? To je váš zodpovedný prístup 
k takejto téme?

maGDaléna vášáryová, poslankyňa sDKú-Ds
Pani predsedajúca, pán minister, pán spravodajca, dámy, 
páni, môj kolega pán Galbavý tu už hovoril, že tento zákon, 
ktorý tu máme dnes v prvom čítaní v pléne, je celkom logic-
kým dôsledkom všetkých zákonov v mediálnej oblasti, s kto-
rými sme za posledné dva roky mali čo dočinenia. riešenie 
situácie okolo tlačovej agentúry sr, na tom sa asi všetci 
zhodneme, je na mieste. 
ja budem hovoriť o štyroch kategóriách problémov tohto zá-
kona. o jednej už hovoril pán kolega Galbavý a to je podľa 
mňa stále pretrvávajúci problém štátnej pomoci členského 
štátu európskej únie. Druhý problém je ešte závažnejší. je to 
problém čerpania finančných prostriedkov od daňových po-
platníkov na niečo, čo ľudia nedostanú. Po tretie, je to prob-
lém veľmi nejasného štatútu tasr-u, ako verejno-právnej a 
zároveň obchodnej organizácie, čiže nejaký mačko-pes, o 
ktorom nikto presne podľa znenia zákona nevie vlastne, kam 
patrí. a po štvrté, problém toku a kvality informácií od agentú-
ry, ktorá má slúžiť verejnosti, k občanom. 
už sme tu hovorili o tom, že tlačová agentúra je dnes príspev-
ková organizácia. ako jej hlavná činnosť tasr-u? 
ako príklad možno uviesť informáciu vo verejnom záujme, tú 
citujem, a o tom už hovoril pán Galbavý, je to naozaj niečo, čo 
vás udrie do očí okamžite, keď si prečítate ten zákon, zhro-
mažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom 
procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov európskej únie. 

Dušan jarjaBeK, poslanec smer-sD
Pani poslankyňa Vášáryová, mám taký pocit, že s vami spolupracoval 
niekto a nie funkčne malý z konkurenčnej agentúry. Tie štylizácie som 
už naozaj niekde počul. Hlavne keď ste hovorili o tom ako by podľa 
vás tlačová agentúra mala vyzerať, a hlavne fungovať.
Áno, je to pohľad tých, ktorí sú na druhej strane toho agentúrneho 
spektra, toho súkromného spektra. Ale, nechápem prečo ste hovori-
li vy. Mňa by skôr zaujímalo aká je vaše predstava o fungovaní tlačovej 
agentúry preto, lebo keď kritizujete tento zákon, určite máte istú pred-
stavu o návrhu nejakého iného.

stanislav KuBáneK, poslanec smer-sD
Predložený návrh zákona o športe, ctená opozícia, podľa oča-
kávania kritizuje. viacerí z vás sa dnes chvália, ako veľmi im 
záleží na úspešnom rozvoji športu, ktorý sa práve za vašej vlá-
dy dostal do mimoriadne zlej a zložitej situácie. ministerstvo 
školstva, vedy a športu za osem rokov nedokázalo vyriešiť nič 
podstatné z dlhodobých problémov v oblasti materiálneho a 
finančného zabezpečenia telesnej výchovy a športu, nielen 
v rámci reprezentácie, ale ani na úseku telesnej výchovy, vo 
väčšine základných a stredných škôl. 

viaceré pokusy, rôzne sľuby a návrhy koncepcií nepriniesli 
takmer žiadny úspešný výsledok. veľmi rád by som sa spý-
tal, vážená opozícia, koľko miliónov ste zaplatili za návrh zá-
kona o športe, z dielne skupiny viktória? zákon bol taký kata-
strofálny, že ste ho nemali odvahu predložiť ani do vlády, nie 
to ešte do parlamentu. vysoké odmeny za totálny nepodarok, 
ktorý sa snažil vytvoriť kastu privilegovaných športov, ste však 
nezabudli vyplatiť. 
športoví funkcionári si dodnes veľmi dobre pamätajú ako pán 
exminister školstva, pred piatimi rokmi na celoslovenskej po-
rade, v bratislavskom technopole prezentoval, že prestáva-
te podporovať všetky strešné organizácie, aby sa viac peňa-
zí ušlo športovým zväzom. a výsledok? športové zväzy dostali 
na svoju činnosť ešte menej ako v predchádzajúcich rokoch 
a z toho mála sa ešte museli poskladať na služby, ktoré im 
dovtedy zabezpečovali bezplatne strešné organizácie. od tej 
chvíle, bývalá vláda stratila vo väčšine, polmiliónovej športo-
vej verejnosti, kredit i dôveru. 
Pán exminister financií mikloš sa pasuje do role športovca a 
priaznivca športu. opak je však pravdou. vaše hrubé zásahy 
do oblasti športu, napáchali najväčšie škody od vzniku samos-
tatného slovenska. Boli to vaši úradníci, ktorí na váš pokyn na-
parili slovenskému zväzu telesnej kultúry osemsto miliónovú 
pokutu, za neoprávnené nakladanie s prostriedkami určený-
mi na zimnú svetovú univerziádu a kritizovali, kriminalizova-
li športových funkcionárov. Pritom štát dal na univerziádu iba 
necelých 340 mil. slovenských korún. 
univerziáda na slovensku sa uskutočnila na dobrej úrovni. 
Boli zrekonštruované športoviská a policajné vyšetrovanie ne-
dokázalo žiadnu spreneveru financií. znížili ste sice nezmysel-
nú pokutu na 133 mil. slovenských korún, ale ani tú slovenský 
zväz telesnej kultúry nemal z čoho zaplatiť. nuž ste pristúpili k 
historickej exekúcii majetku športovcov.
za babku boli pochybným exekútorom predané akcie sloven-
ského zväzu telesnej kultúry akciovej spoločnosti športka. 
Podobne niekdajšia pýcha slovenského športu hotel Fis vo 
vysokých tatrách i športcentrum v Bojniciach. rovnaký sce-
nár ste použili aj na exekúcie v slovenskom lyžiarskom zväze, 
ktorý sa dodnes nespamätal zo zásahu štátu do jeho činnosti. 
a opäť sa všetky trestné oznámenia, ktoré ste podali, sa uká-
zali ako bezpredmetné. 
mohol by som pokračovať v uvedení ďalších faktov, ktoré po-
tvrdzujú tzv. starostlivosť bývalej vlády o rozvoj telesnej výcho-
vy a športu na slovensku. napríklad ako sa skončila investícia 
na vybudovanie antidopingového laboratória. napriek tomu 
si myslím, že mali by sme spoločne hľadať východiská ako 
pomôcť rozvoju telesnej výchovy a športu, ktoré musia byť v 
dnešnej modernej, pretechnizovanej dobe, pevnou súčasťou 
výchovy a vzdelávania mladej generácie.

FrantišeK miKlošKo, nezávislý poslanec 
Pani predsedajúca, podľa vás mám desať minút, podľa mňa mám toľ-
ko, koľko budem chcieť.  Pán Mečiar, vy ste navrhli odvolať pána Pavla 
Minárika z funkcie predsedu výboru. Tento post patrí opozícii. Opozí-
cia vás podľa mojich informácií o to nežiadala. Bohužiaľ, zbytočne mu-
sím konštatovať, že jedine poslankyňa Sabolová verejne žiadala odvo-
lanie Minárika. Kto bude Minárikov nástupca? To nezaujíma ani vás, 
ani poslankyňu Sabolovú.Pani poslankyni Sabolovej nezáleží na tom, 
či tam bude niekto z opozície, hlavne že tam už nebude Minárik. Ten 
Minárik, ktorý ju dostal na kandidátku v roku 2006. Ale podľa akých 
počtov pán Mečiar a pani Sabolová chcete rozdeľovať dnes opozičné 
posty. Veď dneska je 8 nezávislých poslancov. Podľa akého kalkulu 
chcete rozdeľovať, kto bude predseda výboru pre kultúru a médiá? 

vlaDimÍr meČiar, poslanec Ľs-hzDs
vážení prítomní, okrem predsedajúceho, tu vystupuje určitá 
skupina ľudí ako by padla z neba, vidí sa prvý raz, nepoznajú 
sa. Pritom všetko sú to bývalí zamestnanci jedného ústavu, ky-
bernetickej dokumentácie, ktorí zhodou okolností vstúpili istým 
spôsobom do politiky. Každý v inom čase, iným spôsobom, pre-
trvávajú v nej do dnes, hrajú sa na moralistov, pritom nie sú ani 
morálni, ani politici, ani čestní. to, čo tu odznelo z vystúpení 
dvoch ľudí je v podstate reakcia na problém, ktorý vznikol na za-
čiatku volebného obdobia. volebný výsledok bol daný demokra-
tickými voľbami, ktoré sú nespochybniteľné. z tohto volebného 
výsledku vzišla vládna koalícia a táto vládna koalícia, demokra-
tickým spôsobom, aký bol vlastný aj v bývalej vládnej koalícii 
navrhla opozícii, ktoré miesta v národnej rade by mohla mať. na 
základe toho došlo v opozícii k dohode, kto v akej funkcii, ktorá 
strana bude. a dohoda bola o stranách, nie o menách. istá sku-
pinka ľudí, potom čo prehrala voľby na post predsedu KDh sa 
rozhodla, že z KDh vystúpi. 
Keď niekto odíde a rozhodne sa preto dobrovoľne, že nezastu-
puje žiadnu stranu, tak potom berie na seba aj dôsledok. Pokiaľ 
ide o vstup Františka mikloška na politickú scénu, začal sa veľ-
mi pozitívnym krokom, akciou, ktorá súvisela s vystúpením kres-
ťanov za slobody. ale od tej doby nič. Žije z tejto slávy, v pod-
state netvorí a má tri podoby. jedna je podoba šaša, druhá je 
to podoba človeka s červeným nosom a tretia podoba človeka, 
ktorý je zákerný intrigán. ale politické myslenie tu nie je a nebo-
lo ani po roku 1990, preto boli medzi nami nezhody. 

(zo záznamu rokovania nr sr vybral bez jazykovej úpravy jk)
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celé desaťročia, ba už dokonca storočia nás 
všetci učia (cirkev, jediná strana celej so-
cialistickej spoločnosti, demografi, rodičia, 
atď.), že rodina je základ celej spoločnosti. 
nuž, ale rodina nemôže byť bez uzavretého 
manželstva. zdá sa však, že obyvatelia slo-
venska sa vo všeobecnosti do manželstva 
nikdy veľmi nehrnuli. výnimku tvorí iba obdo-
bie 70-tych a 80-tych rokov minulého storo-
čia. Darmo, nie cirkev, ale komunisti dokázali 
mladé páry doviesť až k uzavretiu manžels-
tva. mali na to svoje páky a spôsoby: byt sa 
prakticky mohol stať splnenou túžbou mla-
dých iba v manželstve. o diplomatickej ka-
riére tiež mohol snívať iba ženatý muž... Keď 
bola rodina a teda aj deti, boli nižšie dane. 
aj preto vtedy asi 92% mužov a žien aspoň 
raz v živote uzavreli manželstvo. len pre zau-
jímavosť – najvyšší počet sobášov v dejinách 
slovenska bol v roku 1977 – 44 474. okrem 
toho ich počet za spomínané dve desaťro-
čia (1970 – 1990) ani v jednom roku nekle-
sol pod 39 000. B roku 1990 sa na sloven-
sku ešte uzavrelo 40 435 manželstiev. Potom 
však ich počet rapídne klesal. 
Na veľké prekvapenie najslabšie roky na uzavre-
tie sobášov boli prvé dva roky existencie samos-
tatnej Slovenskej republiky (30 771 v roku 1993 
a 28 155 v roku 1994). Zdalo sa, že údaj z roku 
1994 je a zostane historicky najnižší. V roku 2000 
však prišlo ďalšie zníženie – 25 903 sobášov!
Aj z celoeurópskeho pohľadu musíme v súvis-
losti s našou republikou hovoriť o veľmi nízkych 
počtoch sobášov – sme pod európskym prieme-
rom o 0,2 – 0,3 bodu. Ukazovateľom 5,2 sobá-
ša na 1000 obyvateľov sa SR spolu s Nemeckom 
a Rakúskom nachádza na 20. – 22. mieste. Ide 
skutočne iba o vplyvy, spôsobené zmenou spo-
ločenských pomerov? Alebo nižšiu intenzitu uzat-
várania manželstiev spôsobujú predovšetkým vyš-
ší sobášny vek, vyšší výskyt spolužití bez sobáša, 
ako aj vyššie nároky mladých ľudí na ekonomickú 
a sociálnu samostatnosť? Odborníci konštatujú, 
že mladá generácia, vstupujúca so manželstva, 
sa rozdelila na dve skupiny. Prvú predstavujú tí, 

ktorí do manželstva naďalej vstupujú podľa tradí-
cie – v nízkom veku, často pre neplánované teho-
tenstvo partnerky. Druhú tvoria mladí ľudia, ktorí 
sobáš odkladajú nielen kvôli ekonomickým a so-
ciálnym ťažkostiam, ale aj preto, lebo majú väčšie 
možnosti štúdia, cestovania, profesionálnej seba-
realizácie, atď. Aj preto sa zvyšuje podiel neviest 
a ženíchov s vysokoškolským vzdelaním, ale záro-
veň pri uzatváraných manželstvách s nerovnakým 
vzdelaním prevažujú sobáše, kde vyššie vzdela-
nie má žena.
V prvej polovici 20. storočia bol priemerný vek pri 
prvom sobáši na Slovensku 26,5  roka u mužov a 
23 u žien. Potom začal klesať a to už pri spomína-
nom vplyve tých spoločenských zmien, ktoré na-
stali po roku 1948. Klesol na 24,5 roka u mužov 
a 22 u žien. Po roku 1990 sa sobášny vek začal 
zvyšovať a v súčasnosti predstavuje 26,7 roka u 
mužov a  24,1 u žien. Samozrejme, ide o vek pri 
prvom sobáši, pričom ženích je v priemere o 3,5 
roka starší. Čo sa týka krajov – najvyššia sobáš-
nosť podľa trvalého pobytu partnerov je tradične v 
Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji, najmen-
šia v Bratislavskom a Banskobystrickom. Dávno 
nie je pravda, že v mesiaci lásky, teda v máji, sa 
uzatvára najviac manželstiev. V skutočnosti naj-
viac sobášov sa uzatvára v jeseni – v septembri a 
októbri a potom v apríli.
nuž, na záver suchých štatistických údajov si 
pripomeňme niektoré výroky slávnych o man-
želstve: Žena za manželstvom túži, muž sa mu 
len podrobuje (G. G. shaw). Človek má vždy 
niečo súrnejšie než sa ženiť (nietzche). lep-
šie je dobre sa obesiť, než zle oženiť (sha-
kespeare). vždy je lepšie byť ženatý ako mŕt-
vy (moliér). oženiť sa, znamená zdvojnásobiť 
svoje povinnosti a na polovicu obmedziť svo-
je práva (schopenhauer). jediné „áno“ nás 
zaväzuje veľa znášať (Goethe).
Napriek všetkým citátom klasikov sa približne 
osem z desiatich ľudí predsa aspoň raz nevyhne 
sobášu. Dokonca aj napriek tomu, že v prieme-
re dve manželstvá z piatich skončia na Slovensku 
rozvodom... 

vlaDimÍr mezencev

manželstvo na slovensku = prežitok?

aj niektorí východniari už majú na luxusné byty

košice vo svetovej toP-stovke

Mnohí z nás sa chystajú v lete stráviť urči-
tý čas pri brehoch Stredozemného mora. Do-
dáme, že najšpinavšieho na svete. odborníci 
tvrdia, že tu na štvorcovom kilometri vody sa 
nachádza 2 000 kúskov odpadkov. celkove 
vo svetovom oceáne sa nachádza asi 6,5 mi-
lióna ton odpadkov! Z tohto množstva 70% leží 
na dne oceánov, 15% vlny vynášajú na breh a 
„iba“ 15% pláva na povrchu vody. Prečo prá-
ve Stredozemné more, ktoré si vždy predsta-
vujeme ako nádherne modré, je najšpinavšie? 

Lebo jeho brehy obmývajú bohaté priemysel-
né krajiny, ktoré vyprodukujú množstvo od-
padu, okrem toho svoje zohráva aj turistika a 
námorná doprava. Najhoršie je na tom severo-
západná časť s obľúbenými turistickými desti-
náciami, teda pri pobreží španielska, Francúz-
ska a Talianska. Budúcnosť v tomto smere nie 
je vôbec ružová. Globálne oteplenie prinesie 
tomuto pomerne spokojnému regiónu časté 
cyklóny, ktoré dokážu vyniesť na povrch mora 
špinu z jeho dna... (mez)

Často počúvame, že východ-
né slovensko, teda Košický 
a Prešovský kraj sú zaned-
bávané aj zo slovenského 
pohľadu, ich rozvoj zaostá-
va za ostatnými regiónmi 
republiky. ako sme sa však 
pred niekoľkými dňami do-
zvedeli, samotné Košice vraj 
patria medzi 100 toP sve-
tových destinácií (!) a preto 
sú pod drobnohľadom de-
veloperov. jednoducho, z 
pohľadu rozvoja a realizá-
cie investičných projektov 
im patrí svetlá budúcnosť. 
našťastie, nielen samotné 
Košice, ale aj celý Košický 
kraj sa môže tešiť na realizá-
ciu veľkých šestnástich in-
vestičných projektov. v tej-
to súvislosti výrazne stúpol 
záujem o nehnuteľnosti. tak 
napríklad najlacnejší 1-izbo-
vý byt stojí od 1,2 mil. sk, 2-
izbový od 1,5 milióna a tro-
jizbový od dvoch miliónov. 
Pritom ide o byty v mestskej 
časti Košice – šaca v tes-
nej blízkosti u.s. steelu (bý-
valých východoslovenských 

železiarní) teda asi 15 km 
od centra mesta!
V súčasnosti v Košiciach sa do-
končuje obytný dom v centre 
mesta, doslova na dohodenie 
od Jakabového paláca a Mest-
ského parku rekonštrukciou a 
dostavbou objektu bývalého 
podnikového riaditeľstva PRE-
FA. Do výstavby týchto jede-
nástich nadštandardných bytov 
sa nebojácne pustila spoloč-
nosť Prefabetón Koš. Tento in-
vestor je známy predovšetkým 
výrobou betónových výstuží 
pre bane, ale neobyčajnej úlo-
hy sa zhostil dobre. 
týchto jedenásť nadštan-
dardných, teda luxusných 
bytov, s ďalšími priestormi 
(bazénom s protiprúdom, 
chráneným parkovacím 
miestom pre každý byt, vrát-
nicou s 24-hodinovou služ-
bou) sú s rozlohou od 150 
do 400m2. stoja od 4 do 8 
miliónov korún. Každý byt 
má dve kúpeľne. ide však o 
akési holobyty, ktoré si kaž-
dý majiteľ zariadi (podlahy, 
kuchyňa) podľa svojho. in-

vestor však tvrdí, že tieto lu-
xusné byty vôbec nie sú dra-
hé, pretože meter štvorcový 
stojí v priemere 55 000 ko-
rún.	
Prečo však na stránkach slo-
venského rozhľadu venuje-
me toľko priestoru jednému 
domu s jedenástimi luxus-
nými bytmi? Pretože investor 
i partnerská realitná kancelá-
ria, ktorá sa zaoberá predajom 
bytov, rátala s tým, že väčšinu z 
nich kúpia cudzinci. Konkrétne 
obchodníci a manažéri úspeš-
ných a bohatých zahraničných 
firiem. Na veľké prekvapenie 
prvé tri byty si kúpili Košičania! 
Aj to je jeden z dôkazov, že aj 
na východe republiky je dosť 
solventných ľudí a aj preto sa 
výstavba nadštandardných by-
tov  v rámci projektu Dokonalý 
priestor pre vaše pohodli bude 
ešte rozširovať. Bude to nie je-
denásť, ale až 975 (!) podob-
ných bytov. Takže na tom, že 
Košice patria do miest, v kto-
rých bude na svete najintenzív-
nejšia výstavba, bude skutočne 
dosť pravdy... 	ján sliaČan

StReDozemNÉ moRe NaJšPiNavšie
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Hrdinovia z Majstrovstiev európy, ktorí prešli turnaj bez jediného zakolísania, fut-
balisti španielska. Horný rad zľava: casillas, Marchena, Sergio ramos, Senna, 
capdevila, Torres. Dolný rad zľava: Silva, iniesta, Xavi, villa, Puyol. Pravda, po-
mohli im aj ostatní členovia kádra.

začína sa 19. júla
Po malej prestávke za ME sa 19. júla 
začne prvým kolom aj náš nový ročník 
futbalovej ligy. Má byť kvalitnejší, naj-
mä pre príchod Prešova a so Sencom 
zlúčenej Dunajskej Stredy. Zvýšiť by 
sa mala aj návštevnosť. Celkovo odo-
hrajú mužsvá po 33 zápasov a hracím 
dňom bude sobota. Iba D. Streda 
chce hrať svoje zápasy doma už v pia-
tok o 18.00 h. Petržalka bude bojo-
vať na štadióne Interu. Slovenská te-
levízia spustí svoj tretí kanál v auguste 
a plánuje vysielať v tomto ročníku 50 
zápasov. Najkvalitnejšie štadióny, kde 
by sa mohli hrať aj medzištátne zápa-
sy, sú v Trnave a v Žiline. Opäť je tu 
teda nová nádej, že diváci uvidia kraj-
ší a kvalitnejší futbal.

katriňák to dokázal
Náš motorkár Jaroslav Katriňák do-
siahol na Rely Transorientale svoj naj-
väčší športový úspech. Pre normál-
neho človeka priam v neľudských 
podmienkach v tejto súťaži za 17 
dní zvíťazil pred Nórom Ulevalsette-
rom a Rusom Kolomycynom. Všetci 
mali motocykel značky KTM. Náš jaz-
dec Slovnaftu, majster sveta v endu-
ro z roku 1991 vyhral suverénne keď 
bol prvý zo šestnástich etáp šesťkrát 
a iba raz, keď už bolo rozhodnuté, 
nestál na stupňoch víťazov. Bol naj-
rýchlejší spomedzi áut i kamionov. 
Triumfálne prešiel cestu Ruskom, Ka-
zachstanom i Čínou a zakotvil až pri 
Čínskom múre. Jeho výsledok je naj-
väčším slovenským úspechom v mo-
toristickom športe.

skvelí pretláčači
V niektorých športoch (aj populár-
nych) sa nedokáže už roky Slovensko 
dostať do európskeho popredia. Cel-
kom iné je to v pletláčaní rukami. Kde 
sa to vlastne tí chlapci naučili. Ukazu-
jú, že Slováci sú siláci. Nedávno do-
viezli z ME hŕbu medailí. Zlato pravou: 
Do 60 kg J. Šulan, do 75 kg Ľ. Jag-
nešák. Striebro nad 110 kg pravou: 
P. Spusta. Bronz pravou: Do 90 kg J. 
Germánus, nad 110 kg. Zlato ľavou: 
Do 60 kg J. Šulan, do 75 kg Ľ. Jag-
nešák, do 90 kg J. Germánus. Bronz 
ľavou: Do 55 kg J. Streďanský, nad 
110 kg P. Spusta. Ba aj jedna žena 
bola ľavou do 60 kg bronzová: L. 
Debnárová. Keby to tak bola olympij-
ská discipína, to by sme boli slávni. 	

V. Plulíka nenašli
Slovensko prežilo ďalšiu horolezeckú 
tragédiu. Pri výstupe na Broad Peak 
(8047 m) sa podľa všetkého vo výš-
ke 6500 m zrútil pri zostupe do nedo-
stupného terénu skúsený horolezec z 
Piešťan Vladimír Plulík (45 r.). Hľada-
nie bolo márne, jeho spolulezec Jo-
zef Kopold (28 r.) sa vrátil. Plulík do-
konca na vrchol  Broad Peaku ani 
nevystúpil, čo však nie je teraz pod-
statné. Je to už jedenásty (!) sloven-
ský horolezec, ktorý sa od roku 1984 
z vysokých hôr nevrátil. Opäť je tu prí-
ležitosť zamyslieť sa nad riskantnými 
výstupmi, ktoré ťažko nazvať športom. 
Odohrávajú sa totiž bez divákov, bez 
súperov, sú nesmierne nebezpečné 
a výsledky často nekontrolovateľné. 
Nie je to hazard so životmi?

Stranu pripravil	iGor mráz

o z v e N y

Vladimír Weiss (44 r.) už prakticky nastúpil na hlav-
nú stoličku pri reprezentačnom futbalovom muž-
stve. Všeobecný ohlas znie, že je to dobrá, ba naj-
lepšia voľba. Súhlasíme, no zároveň pripomíname, 
že to bolo podobne pri všetkých predchádzajúcich 
tréneroch. Tiež boli najlepší, no k vytúženému cie-
ľu sa nedostali. v. Weiss má skutočne dobrú a 
bohatú futbalovú vizitku, je jedným z našich 
najúspešnejším trénerom v samostatnom slo-
vensku, má bohaté hráčske skúsenosti, bol re-
prezentantom Čssr i slovenska. Verejnosť mu 
bude iste držať palce, aj keď sám pri nástupe po-
vedal, že čarovný prútik tiež nemá, no bude sa sna-
žiť pracovať zo všetkých síl. Samozrejme, že má už 
svoje sny, plány i odhodlanie a bez obáv ich aj vy-
svetľuje. 
sú to prakticky pre fanúšikov sľuby. Čo teda 
vlado sľubuje? 1. Chce pomôcť slovenskému fut-
balu a hráčom, aby opäť zažili také veľké zápasy, 
aké hrala Artmedia pred troma rokmi v Lige maj-
strov. 2. Zmena k lepšiemu sa môže zrealizovať iba 
zmenou myslenia a pri vzájomnej dôvere. 3. Chce, 
aby sa ľudia vrátili vo väčšom počte na štadióny a 
aby sa viac tešili z futbalu. 4. Ak neboli výsledky, 
niekde musela byť chyba a on sa ju bude pokúšať 

nájsť. 5. Verí, že naši hráči nie sú horší než Česi či 
Poliaci, no napriek tomu sú úspešnejší, treba sa k 
ním priblížiť. 6. Hodlá sa dohodnúť hneď na začiat-
ku na pravidlách hry, ktoré sa budú musieť rešpek-
tovať. 7. Každé dva týždne sa chce nový tréner stre-
távať na tlačovej konferencii s novinármi, aby ich a 
verejnosť informoval o jeho krokoch. 8. Povedal, že 
väčšina ľudí podľa neho už nie je zvedavá na vyjad-
renia hráčov. Musia si konečne uvedomiť, odkiaľ 
vstúpili do veľkého futbalu a komu vďačia za to, čo 
vedia. 9. Realizačný tím bude pokračovať v novom 
zložení. Asistentom bude M. Hipp a trénerom bran-
károv M. Mentel. Chce spolupracovať aj s J. Kozá-
kom st., ktorý dobre pozná slovenský futbal, so S. 
Grigom, ktorý je odborník na český futbal i s D. Ra-
dolským, ktorý dobre pozná Poľsko. S ponukou na 
spoluprácu vraj V. Weiss oslovil aj S. Moravca, S. 
Strapeka, M. Tomáša i niekoľkých ďalších trénerov 
a funkcionárov. Chce hovoriť aj s Ľ. Moravčíkom a 
S. Vargom. 10. Šanca na postup je vždy, no zaru-
čiť postup nemožno. Mužstvo by však malo hrať ro-
zumný futbal, nie naivný, ale plný nasadenia. Vyrov-
naná skupina dáva šancu živiť postupovú nádej čo 
najdlhšie. Bojovať budeme s každým a na každé-
ho sa čo najlepšie pripravíme. 11. Vychádzať mu-

síme z toho, čo máme. V kvalifikácii sa nehrá na 
krásu, ale na výsledky. 12. Vek hráčov nebude roz-
hodujúci, ukázalo sa to na majstrovstvách Európy. 
Tréner osloví aj tých, ktorí sa reprezentácie vzda-
li, alebo z nej vypadli. Bez ich skúseností nemož-
no v kvalifikácii uspieť, aj Karhan, Sz. Németh či 
Kratochvíl a Greško sú v jeho zozname, z domácej 
ligy: Kozák ml. a Slovák. 13. Receptom na úspech 
je: Vydať zo seba všetko. Musia vládnuť korektné 
vzťahy. Na svoju stranu musíme získať priaznivcov 
i média. Bude potrebné aj kus šťastia, bez ktoré-
ho to v športe nejde. Čo na to poviete? nie je to 
málo, čo v. Weiss povedal na prvej tlačovke v 
novej funkcii. Predsavzatia sú sympatické, všet-
ky sa budú musieť postupne rozoberať na sľúbe-
ných tlačovkách. Istotne príde aj na výber hráčov a 
najmä na vyžadovaný spôsob hry, s ktorým bolo v 
minulom období najmenej spokojnosti. Reprezen-
tanti sa budú vždy pripravovať v stredisku v Sen-
ci a odtiaľ prejdú na štadión, na ktorom sa bude 
hrať. Najbližšie dva roky bude kľúčovým štadión In-
teru na Pasienkoch, kde sa už robia rekonštrukcie. 
Tam začne Weissovo mužstvo hrať už 20. augusta 
s Gréckom a potom prvú kvalifikáciu na MS 2010, 
6. septembra so Sev. Írskom.	

Budeme hrať rozumný futbal

vyhrala útoČnosť
Tak ako roku 1976, keď takmer 
celý svet obdivoval a kopíroval hru 
česko-slovenského mužstva po 
Belehrade, teraz sú v centre po-
zornosti Španieli. Prešli šiestimi 
zápasmi bez prehry a narobili všet-
kým súperom starostí nad hlavu. 
Nad Ruskom napríklad, ktorému 
sa na ME tiež tlieskalo, vyhrali vo 
dvoch súbojch 7:1! Všetkých ni-
čili pohybom, presnými prihrávka-
mi, intenzitou hry, podmanením si 
lopty, rýchlosťou i prekvapujúcimi 
ťahmi v zostave. Zdalo sa, že hra 
s jedným vysunutým útočníkom 
Torresom nepovedie k úspechu, 
hoci to bolo z núdze po zranení 
De Villu. Lenže tréner l. arago-
nes, najstaršia líška prešibaná, vy-
myslel na ostatných pascu. Útočil 
a centroval S. Ramos a Capdevi-
la. Sú to obrancovia, dokonca S. 
Ramos stredný z Realu Madrid! 
Krajní záložníci sa mohli zapojiť 
do stredného súkolia, drvili súpe-
rov pohybom a prihrávkami ako v 
mlyne a dávali lopty Torresovi. Brá-
niť? Načo keď sme blízko súpero-
vej šestnástky. Pri tej činnosti po-
máhal obrane špeciálne Senna, 
no keď bolo treba, vrátili sa všetci. 
viaceré mužstvá i jednotlivci sa 
sťažovali, akí sú po sezóne una-
vení a zničení. Majstrom nebo-
lo nič, vo finále rozdrvili aj najtvrd-
ší kameň z Nemecka a to priznalo, 
že vyhral lepší, nebolo mu možné 
dať gól, ani ho na dlhšie priklinco-
vať do vlastnej šestnástky. 
šPanieli mali všetKo
Aké mužstvo to dokázalo? Bolo 
to mužstvo-kolektív, aké sa poda-
rí zostaviť len skutočným tréner-
ským majstrom, ktorí majú k dis-
pozícii výborných hráčov a z nich 
stvoria neprekonateľného obra. 
Aragones je takým trénerom. Do-
volil si dať mu párdňový odpočinok 
na rozptýlenie. Do boja pri Gréc-

ku postavil ostatnú časť kádra, no 
aj tá vyhrala a pripísala si tri body i 
štart na ME. Tak to bolo, a favori-
ti ako Taliansko, Francúzsko, Ho-
landsko, Česko, Portugalsko, Tu-
recko, dobre hrajúce Chorvátsko 
i Rusko či Švédsko s Rumunskom 
sa museli skôr či neskôr lúčiť.
Pravdaže, kto chce vybudovať taký 
bunker so silnými palebnými zbra-
ňami, musí mať k tomu materiál. 
aragones ho mal zásluhou kvalit-
nej práce španielskeho zväzu so 
zameraním na mládež, ďalej na sil-
nú ligu a niekoľko svetových muž-
stiev typu Real, Barcelona, Sevil-
la, Valencia... Napriek tomu, že 
v nich hrávajú väčšinou cudzin-
ci, Španialsko malo na ME iba päť 
svojich legionárov, aj to len z Liver-
poolu a Arsenalu. okrem toho, 
všetci nominovaní mali španiel-
ske srdce, vlastenectvo, seba-
vedomie, vieru vo svoje schop-
nosti a futbalový rozum, ktorý 
im dovolil splniť všetky trénero-
ve príkazy. ten mal dosť opor-
ných stĺpov. Brankára Casillasa, 
stredných obrancov Marchenu 
a Puyola, uprostred Fabregasa, 
Iniestu, Xavi Hernandesa a najmä 
počerného tvorcu Sennu. V úto-
ku? Guizu z Mallorky, no najmä F. 
Torresa, bombardéra z Liverpo-
olu. Všetci sa dostali do kádra naj-
lepšieho výberu ME zostaveného 
z najväčších futbalových odborní-
kov, vrátane nášho j. vengloša. A 
z tejto 23-člennej spoločnosti naj-
lepších vybrali ešte aj naj, naj hrá-
ča a tým sa stal stredopoliar Xa-
vier Hernandez Creus z Barcelovy 
(28 r.) - Xavi. Odchovanec Barce-
lony, ktorý zohral za svoje mužstvo 
281 zápasov a dal 27 gólov. Re-
prezentačný dres mal na sebe 62-
krát a dal osem gólov. Hral už na 
MS 2002 i 2006, na ME 2004 i 
2008. Má striebornú olympijskú 
medailu zo Sydney, je trojnásob-

ný majster Španielska i víťaz Ligy 
majstrov. To je kráľ EURA s číslom 
osem, najlepší medzi najlepšími. S 
takými borcami pracoval Luis Ara-
gones. Nezáviďme tomuto Brazíl-
čanovi, ani Španielsku. Napriek 
futbalu, ktorý už desaťročia udáva 
v Európe tón medzi najlepšími, zís-
kal zlato po 44 rokoch!!
máme sa z Čoho PriúČať 
Môže sa aj náš slovenský futbal od 
Španielov v niečom priučiť? Ojóój. 
Vlastne vo všetkom. Nemáme ani 
toľko materiálu ako účastníci ME, 
nebodaj finalisti či víťazi. O to je vý-
ber ťažší a o to menej pravdepo-
dobné víťazstvá. Tréner j. Kocian	
sa snažil, no ostalo iba pri sna-
he, nedokázal s mužstvom víťa-
ziť a dosiahol zo všetkých do-
terajších trénerov najslabšie 
výsledky. Zrejme preto, že naša 
liga je slabá a legionári nehra-
jú vo svojich kluboch prvé husle, 
skôr nosičov vody. Za hranicami 
naši hráči-reprezentanti plnia prí-
kazy, doma od nich chceme, aby 
boli dirigentmi, tvorcami hry, vod-
cami. A to nevedia. Viac prehráva-
li ako víťazili a presviedčali sa, že 
ešte nie sú európske či svetové 
esá. Preto nemohli a nemôžu mať 
veľké srdce a uplatniť ho, nema-
jú ani európske schopnosti a toľ-
ko futbalového rozumu, aby tréne-
rovi porozumeli pri požiadavkách. 
Všetci chcú, ale v stretnutiach pro-
ti lepším súperom nedokážu úlo-
hy, na ktoré sa zaviazali, pre slab-
šiu kvalitu plniť. Prichádzajú chyby, 
viac chýb než v radoch súpera, a 
- následne prehry, znehodnotenie 
výkonov jednotlivcov i celku. Pre-
to súčasné mužstvo vlastne nič ne-
dokázalo a nemôže ani byť dobrým 
a kvalitným kolektívom schopným 
vyhrávať. 
aKé sú chyBy slovensKa?
Odstrániť to všetko je takmer nad-
ľudská práca. Komu sa to aj na ME 
podarilo, mohol byť útočnejší, va-
riabilnejší, pevnejší v systéme a 
jednotnejší v myšlienkach ako dá-
vať góly. V našom reprezentač-
nom kádri sa toto všetko už v kvali-
fikávii nepodarilo. Akých to máme 
brankárov v osobách Čontofalské-
ho, Sneckého, Hajdúcha v porov-
naní napr. s Viktorom, Vencelom, 
Schrojfom? O triedu slabších. Ako 
spoľalivo môže hrať obrana bez 
stopérov typu Popluhára, Horvát-
ha, Plassa, Ondruša, Čapkoviča? 
Klimpl, Krajčík, J. Ďurica, ešte len 
nádejný Škrteľ, či mladý a neskú-
sený Hlubočan?
nezohranosť a veľa chýb i veľa 
gólov a slabá podpora v útoč-

ných úmysloch. záloha? ni-
jaká obdivuhodná sila. štrba 
a Kozák sú pomerne poma-
lí hráči do moderného futba-
lu. sapara a Borbély bez veľkej 
formy, hamšík len vychádza-
júca hviezdička, osamote sla-
bo svietliaca. hodúr už za ze-
nitom. Čo chceme od nich, keď 
sa často hralo na jediného vysu-
nutého útočníka a mali iba malú 
povinnosť dostať sa do streleckej 
pozície? Útočníci? Stále slabota 
a neschopnosť premienať aj vylo-
žené šance. vittek a Mintál sú 
proti lepším útočníkom z me 
len priemerní, hološko nalado-
vý, jakubko iba bojujúci, šes-
ták bez umenia zvládať rých-
losť, halenár nestabilný a málo 
efektívny. Akoby chcelo Sloven-
sko s tým postúpiť? A kam? Niet 
oporných stĺpov, stability vysokej 
formy, niet hráča európskej triedy. 
Nový tréner Vlado Weiss iste na to 
pri rozboroch prišiel a musí si vy-
týčiť nový plán, výber hráčov, sys-
tém, spôsob hry a najmä jednotliv-
cov, ktorí budú schopní nové úlohy 
plniť. Reprezentácia, to nie je vý-
let ani iba sľuby, to je aj tvrdá prá-
ca, srdce, odriekanie, obetavosť, 
bolesť. A potom možno na konci 
niekde kúsok slávy. podarí sa k 
nej priblížiť? so súčasným, ale-
bo vynoveným kádrom? s no-
vým systémom hry, prístupom 
a umením niečo vyhrať? verme, 
že príde konečne nové repre-
zentačné obdobie.

Pekný sviatok nám pripravili hráči starého kontinentu

majstrovstvá európy, vzor aj pre nás
letný futbalový sviatok sa skončil. Bol pekný, kvalitný, zaujímavý 
aj dramatický. Potvrdilo sa, že majstrovstvá európy sú najťažším 
futbalovým turnajom na svete. hrajú iba mužstvá z najsilnejšie-
ho a najkultúrnejšieho kontinentu, 16 najlepších mužstiev z vyše 
päťdesiatky. Žiadne mužstvo z ostatných kontinentov, kde futbal 
predsa len ešte zaostáva. rakúsko a švajčiarsko sa pochlapili. 
najmä organizáciou, prípravou štadiónov, bezpečnostnými opat-
reniami. napriek tomu, že ich mužstvá jediné nemuseli hrať kvali-
fikáciu a aj preto trochu za kumštom víťaziť zaostávali. Futbalový 
svet sa trochu poradoval. zvíťazil totiž útočný a variabilný futbal, 
viac technický než silový. akoby dobro vyhralo nad zlom, veď di-
váci už dosť dlho bojujú proti bráneniu na úkor útočenia, proti de-
fenzíve, na úkor strieľania gólov. španieli dali svetu recept, akým 
smerom by sa mal futbal vyvíjať a my osobitne by sme boli radi, 
keby bol ešte útočnejší a šlo sa radšej za výsledkami 3:2, 5:3 ako 
za 0:0 či 1:0, za predĺženiami a jedenástkami. azda si to teraz tré-
neri uvedomia. 

Neúspech na drafte 
Prekvapenie. Hokejové kluby NHL si 
na tradičnom drafte vyberali hráčov 
na nasledujúci ročník súťaže. Slo-
vensko sa dočkalo nemilého prek-
vapenia. Manažéri si nevybrali ani 
jediného slovenského hokejistu, čo 
sa stalo od roku 1993 poprvý raz. 
Všetky európske štáty, ktoré majú 
do hokeja čo povedať, obstáli lep-
šie. Miestenky dostalo 17 Švédov, 9 
Rusov, 7 Fínov, 3 Česi a Nóri. dva-
ja Švajčiari a Dáni, po jednom Bie-
lorusi, Nemci a Francúzi. V našich 
hokejových kruhoch sa to označu-
je za tragédiu, realitu a odraz neús-
pechu na majstrovstvách sveta. Kde 
sú tie časy, keď roku 2000 draftova-
li 61 slovenských hráčov?!  Zname-
ná to, že sme zanedbali výchovu ta-
lentov a to je hrubá chyba. Situácia 
sa môže opakovať aj na budúci rok 
a úspechy nášho hokeja znižovať. 
Najmä náš hokejový zväz, ale aj v 
kluboch sa budú musieť funkcioná-
ri zamyslieť nad súčasnou realitou, 
akú nám ukázalo nastavené zrkad-
lo. Nasilu tlačiť mladíkov za more sa 
bez výkonnosti nedá.

micheľ prekvapil
najlepší futbalový rozhodca 
prekvapil azda viac než na maj-
strovstvách európy. Dokonca 
tentoraz bez píšťalky. oznámil 
totiž, že vystupuje z poslanec-
kého klubu sDKú, kde už splnil 
úlohu športového vňadidla. Pre-
čo by sme mu opäť nezatlieska-
li. ukázal sa totiž ako rozumný 
chlap a potvrdil, že rozpad klu-
bu, ktorého dres doteraz nosil, 
pokračuje. ako tisícom ďalších, 
nepáči sa mu prístup sDKú k 
lisabonskej zmluve, kritizuje 
nedemokratické pomery v jeho 
strane a nesúhlasí ani s postu-
pom pri vylučovaní bývalých ko-
legov z bratislavskej pobočky 
sDKú. viacerí s jeho postupom 
súhlasia, aj keď Ľuboš vyhlá-
sil, že v bývalej strane ostáva a 
bude v parlamente nezávislým. 
Bol to však dobrý hvizd, pán 
rozhodca.

Fešáci z vody
Naši rýchlostní kanoisti Richard a 
Michal Riszdorferovci majú aj ne-
celý mesiac pred OH šancu zís-
kať v Pekingu olympijskú medailu. 
Sú to obdivuhodní borci, ktorí šo-
kujú nielen našich fanúšikov, ale aj 
priaznivcov tohto športu po celom 
sveta. Len nedávno vyhrali v Augs-
burgu tretie kolo Svetového pohá-
ra a pripísali si aj celkové prven-
stvo z tohto seriálu. Pozoruhodné 
je však, že to dokázali v kariére už 
deviaty raz! Sú našou stálicou z 
vody, ktorá má na konte už 25 ví-
ťazstiev vo Svetovom pohári. Ok-
rem nich je výborné, že máme aj 
ďaľšiu skvelú dvojicu, ktorou sú 
ich bratanci Ladislav a Peter Škan-
tárovci, ktorí skončili v Augsburgu 
na druhom mieste. Voda je teda 
v Pekingu našou nádejou. Šance 
má aj Martikán s Kaliskou v sla-
lome a kanoisti na kajaku, bratia 
Riszdorferovci a Vlček s Tarrom.

najlepší hráči me
G. Buffon, Taliansko - Juventus, 
i. casillas, Španielsko - Real, e. 
van der sar, Holandsko - Man-
chester - j. Bosingwa, Portu-
galsko - Chelsea, P. lahm, Ne-
mecko - Bayern. c. marchena, 
Španielsko - Valencia, pepe, 
Portugalsko - Real, c. Puyol, 
Španielsko - Barcelona, j. Žir-
kov, Rusko - CSKA - h. altin-
top, Turecko - Bayern, m. Bal-
lack, Nemecko - Chelsea, c. 
Fabregas, Španielsko - Arse-
nal, a. iniesta, Španielsko - 
Barcelona, l. modrič, Chorvát-
sko - Tottenham, l. Podolski, 
Nemecko - Bayern, m. senna, 
Španielsko - Villareal, W. sneij-
der, Holandsko - Real, h. xavi, 
Španielsko - Barcelona, K. zy-
rjanov, Rusko - Petrohrad - a. 
aršavin, Rusko - Petrohrad, r. 
Pavľučenko - Rusko - Spartak 
Moskva, F. torres, Španielsko - 
Liverpool, D. villa, Španielsko - 
Valencia.


