
Kto to zaplatí?

Stará maďarská múdrosť ho-
vorí, že pán sa nikdy neču-
duje, nikdy sa neponáhľa a 
nikdy neplatí. Dávna sloven-
ská skúsenosť zasa vraví, 
keď páni pijú, ľud z toho bolí 
hlava. Slovenské médiá (vo 
vlastníctve zahraničných ma-
jiteľov) od rána 24. 9. 2008 
vyzývavo opakovali, že daňoví 
poplatníci zaplatia bývalému 
riaditeľovi Slovenskej infor-
mačnej služby Ivanovi Lexovi 
osemtisíc eur (teda 241 008 
Sk). O čo vlastne ide? Európ-
sky súd pre ľudské práva so 
sídlom v Štrasburgu 23. 9. 
2008 konštatoval, že Slo-
vensko porušilo právo na slo-
bodu niekdajšieho riaditeľa 
SIS, keď ho držalo 95 dní ne-
zákonne vo väzbe (od 15. 4 
do 19. 6. 1999) v súvislosti 
s kauzou únosu expreziden-
tovho syna Michala Kováča 
mladšieho. 
Logicky sa vynára otázka, 
prečo sa majú všetci obča-
nia poskladať, aby zaplatili za 
hriechy konkrétnych osôb, 
konajúcich v rokoch 1999 
v mene Slovenskej republi-
ky? Sedliacky rozum nabá-
da k tomu, aby Slovenská 
republika uhradila Ivanovi Le-
xovi uvedenú čiastku a ná-
slednej ju vymáhala od ľudí, 
Pokračovanie na 2. strane

Čítanie biblie je poučné aj vo sve-
te dnešnej finančnej krízy americké-
ho, svetového ako aj vôbec kapita-
listického finančníctva. Príbeh o sne 
egyptského kráľa v ktorom videl se-
dem tučných kráv spásať jednu lúku 
a sedem chudých na druhej lúke pla-
tí dodnes. Býva sedem tučných rokov 
a býva sedem chudých rokov, presne 
tak to vysvetlili v biblickom Egypte. 
Pravda, dnes má, novoameričtina iné pri-
rovnanie – tučné a chudé mačky. Bush 
myslí len na záujmy „fat cats“, teda veľ-
kokapitálu, hlásajú titulky US tlače. Mu-
selo to prísť, v minulých rokoch sme boli 
svedkami „orgií finančného výstredníc-
tva a nenásytníctva Wall Streetu“, píšu 
seriózne piliere amerického mediálne-
ho sveta. 
George Soros ešte pred vyše pol rokom 
varoval, že v takejto situácii jediným zá-
chrancom bude štát – preto sme aj ten-
to názor v dvojtýždenníku Slovenský roz-
hľad zverejnili. Vnímavým ľudom bolo 
zrejmé, že sa valí na svet finančného ka-
pitálu a manipulácií s miliardovými bubli-
nami čísiel dolárov nekrytých ničím len 
vzájomným sprisahanectvom nenažra-
nosti finančného kasína veľmi nebez-
pečná svetová kríza. A bolo zrejme, že 
sa neúspech preleje, ako sa dnes čoraz 
častejšie hovorí, do reálnej ekonomiky, 
teda tam, kde väčšina z nás pracuje a 
nešpekuluje. 
Jedine Slovensko bolo v časoch dvoch 
vlád M. Dzurindu, dalo by sa povedať 
čiernou dierou. Tu sa kríza dlho zatajo-
vala. Tu sa nebubnovalo na poplach, tu 
ideológovia liberálneho štátu a ich me-
diálne kohorty stále propagovali súkrom-
ný kapitál a finančné podnikanie ako je-
diného dobrého hospodára, kým štát je 
zlý, priam neprípustný hospodár. Úlohu 
štátu treba zmenšiť na minimum a úlohu 
kapitálu na maximum, tak ako sa to dari-
lo počas ôsmych rokoch bývalých čer-
veno-čiernych vládnych koalícii. Kde sú 
dnes ich argumenty? 
To mi zišlo na um, keď som chytil do rúk 
denník ozaj veľkého kapitálu a po všet-
kých stránkach veľkého rozmeru – ne-
mecký Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Štvrtinu jeho prvej strany zaberal pokr-
kvaný dolár z roku 1988 (keď mal úplne 
inú hodnotu ako svetová rezervná mena) 
s dôrazom na nápis americkej bankovky: 
In Gott We Trust. Sarkazmus nemecké-
ho denníka, že burze a svetu kapitálu zo-
stala najmä viera v Boha, že to voľajako 
dopadne je zrejmé. A čo zostalo sloven-
ským kohortám propagátorov všemoc-
nej ruky trhu?
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Slovensko obchádza obava. Živí 
ju strach z neznámeho – z rozme-
rov mohutného cunami krízy sve-
tového kapitalistického finančníc-
tva, kapitalizmu, ktorý tradičnými 
metódami nevie zabezpečiť trva-
lo udržateľný 

rozvoj civilizáciE, 
ekológie a globálnej rovnováhy 
spojenej s rozvojom a rozširova-
ním priestoru demokracie. 
od škodoradosti, aké veľké prob-
lémy Amerika a Bush má, sme 
rýchlo prešli k strachu, k obavám, 
ktoré prichádzajú vždy, keď sa 
niečo končí a nevieme čo sa začí-
na. Ako vždy, keď si položíme otáz-
ku, ako sa to týka nás, Slovákov, ob-
čanov Slovenska dostaneme – ako 
vždy – inú odpoveď ako iní.
Predovšetkým jasne a zreteľne – sle-

dovanie slovenských verejnopráv-
nych ako aj súkromných elektronic-
kých médií pokiaľ ide o spravodajstvo 
a publicistiku a printových médií po-
kiaľ ide o spravodajstvo a najmä ko-
mentáre a analýzy – ukazuje jasne: 
skutočne nastali nové časy nových 
priorít tém. Slovenská žurnalistika na 
ne však nebola pripravená: na domá-
cej politickej a 

EkonomickEj ScénE 
nehovoriac o mediálnej scéne a ce-
lebritách – panoval taký virvar, taká 
ruvačka, že si vôbec nevšimli, ako sa 
mení svet okolo nás, ako sa k nám 
blížia zmeny, ktorým sa nevyhneme. 
Zrazu stojí svet pred nami, pred naši-
mi bankami ba priam v našich peňa-
ženkách – a my musíme hľadať od-

povede a používať nový jazyk. 
Sedí alebo nesedí celá masívna re-
klama hypotekárnych úverov, ako to 
je s vývojom automobilového trhu – 
čo to bude znamenať pre slovenskú 
montážnu dielňu, čo sa to deje s do-
lárom a aký vplyv to bude mať na euro 
– našu menu? Nikto vo svete nevie 

dAť PrESnú odPovEď, 
ale všetci ju hľadajú a hľadajú kvali-
fikovane. 
v plnom ohni rozhorenej americ-
kej finančnej krízy, ktorá sa stala 
globálnou, jeden z troch „serióz-
nych“ denníkov na špecializova-
nej strane ekonomiky má hlavný 
článok v ktorom píše, že americ-
ká vláda poskytla jednej z najväč-
ších svetových poisťovní AiG (jej 
dcéra na Slovensku pôsobí ako

Pokračovanie na 7. strane

Nevyhnutnosť novej žurnalistiky aj novinárov

dUŠAn d. kErnÝ

ŠTÁT A KAPITÁL

PAvol jAnÍk

Vážený pán prezident!
Uplynulo dvaapol roka, od kedy som Vám adre-
soval otvorený list, v ktorom som kritizoval Váš 
zaujatý postoj voči Sústave vodných diel Gabčí-
kovo-Nagymaros, ako aj Váš podiel na aktivitách 
vedúcich v minulosti (1989) k zastaveniu plnenia 
záväzkov MR vyplývajúcich z medzištátnej zmlu-
vy, uzavretej medzi Česko-Slovenskom a Ma-
ďarskom v roku 1977. Tieto aktivity významným 
spôsobom poškodili nielen ekonomiku Sloven-
ska (čo zrejme bolo Vaším cieľom), ale ešte viac 
ekonomiku Maďarskej republiky. Poškodené 
však boli aj záujmy všetkých štátov Európy, naj-
mä podunajských štátov, ktoré majú eminentný 

záujem na zlepšení plavebných podmienok na 
Dunaji. Po plavebnom spojení Dunaja s Rýnom, 
sa totiž Dunaj stal súčasťou transeurópskej vod-
nej magistrály, ktorá by mohla významne pris-
pieť k ekologizácii diaľkovej dopravy tovarov 
medzi západom a východom Európy – keby to 
Maďarská republika svojimi nezodpovednými 
rozhodnutiami nesabotovala!
Napriek závažnosti obsahu môjho listu z februá-
ra 2006 a nespornej ekonomickej závažnos-
ti predmetu mojej kritiky, ste na mnou uvedené 
argumenty vôbec nereagovali – čo zrejme zna-
mená, že nemáte možnosť ich vyvrátiť! 

Pokračovanie na 7. strane

Otvorený list prezidentovi 
Maďarskej republiky Lázsló Solyomovi

delegáti medzinárodnej konferencie Slovakia Euro 
changeover, ktorá bola 22. septembra v Bratisla-
ve, zhodne konštatovali, že Slovensko je na prijatie 
novej meny dobre pripravené. Potvrdili to aj také 
osobnosti európskej scény, ako prezident Európ-
skej centrálnej banky (EcB) jean-claude Trichet a 
komisár Európskej komisie joaquin Almunia.
Slovensko urobilo značný pokrok v oblasti nominálnej i 
reálnej konvergencie, povedal Trichet. Uviedol, že v po-
slednom období v slovenskom hospodárstve dochádza 
k postupnému poklesu inflácie, ktorú bude treba v nad-
chádzajúcich rokoch upevniť a udržať. Ak má Slovensko 
v roku 2010 dosiahnuť svoj strednodobý cieľ štrukturál-

neho deficitu na úrovni 0,8 percent HDP, bude musieť 
v najbližších rokoch vynaložiť ďalšie úsilie v oblasti kon-
solidácie verejných financií, zdôraznil prezident Európ-
skej centrálnej banky. 
V mene inštitúcie, ktorú reprezentuje ocenil plodnú spo-
luprácu s Národnou bankou Slovenska. Guvernér NBS 
je od mája 2004 členom Generálnej rady ECB a od po-
lovice júla 2008 už aj pozorovateľom na zasadnutiach 
Rady guvernérov EBC.
Od 1. januára 2009 sa euro na Slovensku stane zákon-
ným platidlom. Na začiatku bude potrebovať 188 milió-
nov kusov euro bankoviek, ktoré získa zo zásob Euro-
systému.  Pokračovanie na 2. strane

Podnetná medzinárodná konferencia o novej mene

Euro je výzva a zodpovednosť

dUŠAn d. kErnÝ

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) 
SR dôrazne odmieta vyhlásenie MZV 
Maďarskej republiky zo štvrtku ako 
celok, aj v jeho jednotlivých častiach. 
Jeho tón, ako aj jeho neopodstatnené 
tvrdenia sú neprijateľné. Takéto zámer-
ne konfrontačné postoje a kroky, ktoré 
sú v politike Maďarska voči SR prítom-
né od počiatku existencie demokratic-
ky zvolenej vlády SR pod vedením pre-
miéra Roberta Fica nemôžu nič iné, iba 
zhoršovať vzťahy medzi oboma krajina-
mi. Bezmedzná, etnicky motivovaná 
politika zasahovania do vnútorných zá-
ležitostí iných štátov sa v Európe uká-
zala ako tragicky zhubná tak v polovi-
ci, ako aj na konci minulého storočia 
a zjavne nevymizla ani začiatkom toh-
to storočia. Za zamyslenie stojí, že toto 
vyhlásenie MZV Maďarskej republiky 
na podporu Pála Csákyho, predsedu 

opozičnej politickej strany SMK, ktorá 
je súčasťou slovenského, a nie maďar-
ského politického systému, prichádza 
len niekoľko dní po stretnutí na území 
SR predsedu Csákyho s popredným 
predstaviteľom rumunských Maďarov a 
maďarskej Rady autonómii Karpatskej 
kotliny biskupom Lászlóm Tőkésom k 
otázkam autonómie. Počas tohto stret-
nutia zazneli podľa médií o.i. slová, že 
Maďari budú žiadať späť zabraté úze-
mia podľa izraelského modelu „úze-
mie za mier“ a na tomto území si budú 
uplatňovať právo na sebaurčenie podľa 
kosovského modelu. Na nebezpečen-
stvo a neprijateľnosť podobných extré-
mistických výrokov a postojov upozor-
nil vo štvrtok aj minister zahraničných 
vecí SR ján kubiš (na snímke) na tla-
čovej konferencii.

Pokračovanie na 4. strane

maďarské konfrontačné postoje a kroky zhoršujú vzťahy 

MZV SR a predseda vlády odmietli obvinenia
ministerstvo zahraničných vecí Sr aj predseda vlády robert Fico od-
mietli obvinenia maďarskej ministerky zahraničných vecí kingy Gönc-
zovej, ktorá posledné kroky Slovenska v oblasti slovensko-maďarských 
vzťahov a postavenia maďarskej menšiny na Slovensku považuje za „ne-
prijateľné a nepochopiteľné v hodnotovom vzťahu dvoch demokratic-
kých susedných krajín patriacich do Európskej únie a Severoatlantic-
kej aliancie“
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Konflikt medzi totalitnou 
mocou a demokraciou v 
novembri 1989 vyvolal re-
volúciu. Tá zmenila právne 
a ekonomické princípy štát-
neho zriadenia. Totalita a 
príkazy boli nahradené voľ-
bami, alternatívami a mož-
nosťami. Devätnásť rokov 
po zmene režimu sa žiada 
poukázať aj na rozpor, ktorý 
sa stal súčasťou našej mla-
dej krajiny. Ide o rozpor me-
dzi slobodami a istotami. 
Občianske, politické, eko-
nomické, ekologické a mno-
hé ďalšie práva majú svo-
je miesto v demokratických 
zákonoch každého štátu. 
Nie len v tom, že sú napísa-
né. Prípadne, že majú svoje 
miesto v ústave. Ide predo-
všetkým o to, ako sa uplat-
ňujú v praxi. Sme svedka-
mi, ako sa reálne slobody 
vzdiaľujú formálnym. Ľudia 
majú právo cestovať. Vyces-
tovať je fajn, keď má človek 
za čo. Preto považujem za 
významné práva nielen de-
finovať, ale aj strážiť ich do-
držiavanie a uplatňovanie. 
Kým povinnosť znamená, 
že človek musí, tak potom 
právo vyjadruje, čo môže. 
Niekedy človek chce aj bež-
né veci, ale je to šanca, či 
skôr nedosiahnuteľný cieľ.  
Boj za nový hodnotový sys-
tém, trhovú ekonomiku a 
politickú pluralitu nebol 17. 
novembra 1989 spečatený. 
Bola to úspešná snaha, kto-
rá musí pokračovať. V inej 
forme, s iným obsahom, ale 
v rovnakom duchu. Ľudia 
predsa na námestiach ne-
štrngali kľúčmi preto, aby 
sa o niekoľko rokov báli o 
svoje zamestnanie a stra-
tu sociálnych istôt. Opráv-
nene chceli zmenu, kto-
rá zvýši kvalitu ich života. 
Osobného, rodinného, pro-
fesionálneho.  
Transformácia politického 
režimu, formovanie slobod-
nej spoločnosti a napríklad 
vznik samostatného Slo-
venska zvyšovali občiansku 
uvedomelosť a národnú hr-
dosť. Osem rokov pravico-
vého vládnutia pozabudlo 
na znižovanie regionálnych 
rozdielov, ale aj napríklad na 
prehlbujúcu sa priepasť v 
hodnotovom rebríčku. Zdô-
razňovanie individuálnych 
práv prerástlo nad verejný 
záujem. Solidarita bola po-
tláčaná individualizmom. 
Uvedomujem si, že niko-
mu nepomôže zdôrazňo-
vanie hodnotového rebríč-
ka. Ani nostalgia za časmi, 
ktoré sú súčasťou histórie. 
Ľudia oprávnené očakáva-
jú skutky, lebo len tie ich 
môžu presvedčiť o tom, že 
spoločnosť môže byť sta-
bilnou a perspektívnou naj-
mä vtedy, keď vie ochrániť 
slabších a dokáže byť opo-
rou pre každého. Za takú-
to spoločnosť sa oplatí štr-
ngať kľúčmi. 

Slovo má
Stanislav kUBánEk

poslanec nr Sr

Vážený pán šéfredaktor, 
týmto otvoreným listom si dovoľujem reago-
vať na praktiky, ktoré do slovenského mediál-
neho priestoru prináša denník Pravda. Plne 
rešpektujem, že Pravda je protivládny denník. 
A že je z toho dôvodu proti vláde Slovenskej 
republiky zaujatý. Potvrdil to aj známy rakúsky 
denník Die Presse, podľa ktorého zaujatosť 
proti slovenskej vláde udrie do očí nestranné-
mu pozorovateľovi každý deň len pri bežnom 
listovaní slovenskými novinami. 
Oveľa nebezpečnejšie sú však metódy, ku 
ktorým sa Váš denník každodenne prikláňa. 
Vytrhávate citáty z kontextu a robíte z nich ti-
tulky (Die Presse), pravidelne zaraďujete do 
svojich príspevkov elementárne klamstvá a 
polopravdy a odmietate na ne uverejňovať re-
akcie predstaviteľov vlády Slovenskej repub-
liky. Odkazujete nás na nový tlačový zákon, 
aby ste nás mohli vzápätí obviniť, že bol prija-
tý len na ochranu vlády. Ignorujete a úmysel-
ne neinformujete verejnosť o dôležitých uda-
lostiach. Nepotrpím si na medializáciu, mám 
jej nadostač, ale odbiť jedinou vetou z agen-
túrnej správy rokovanie s francúzskym prezi-
dentom, s hlavou predsedajúcej krajiny EÚ, 
ktorého výsledkom sú strategické dohody v 
oblasti jadrovej energetiky, je pre denník, kto-
rý si hovorí „mienkotvorný“, len ťažko obháji-
teľné. 
Denník Pravda má svoju históriu a donedáv-
na mal k nej zodpovedajúcu hodnotovú orien-
táciu. Rešpektujem, že z umierneného den-
níka so sociálnym podtónom sa po zmene 
majiteľa stalo tvrdé, konzervatívne a protivlád-

ne periodikum. Ak sú majiteľmi denníka Prav-
da členovia konzervatívnej anglickej rodiny s 
jasnými väzbami na extrémne maďarské poli-
tické sily, dá sa to pochopiť. Napriek tomu je 
smutné, že sa 
Pravda v tomto duchu stavia k takým udalos-
tiam, ako je Slovenské národné povstanie 
alebo iné významné slovenské udalosti. Keby 
bol denník Pravda živou bytosťou, neviem, 
ako by ste mu vysvetlili, že rodina jeho súčas-
ných vlastníkov nemala v roku 1938 problém 
poslať Adolfovi Hitlerovi blahoprajný telegram 
v súvislosti s anexiou Československa. 
Ako predseda vlády Slovenskej republiky 
mám povinnosť chrániť vládu ako najvyšší 
exekutívny orgán tohto štátu pred mediálnym 
šikanovaním. Nebránime sa kritike za chyby, 
ktoré určite pri rozsiahlych aktivitách robíme. 
Na štandardnú kritiku máte vytvorené všet-
ky podmienky. Médiá majú na Slovensku je-
den z najslobodnejších priestorov, na rozdiel 
od predchádzajúcej vlády sme vám nezvýšili 
DPH a ani nepoužívame inštitúty nového tla-
čového zákona. Vláda SR nie je slúžkou médií 
a nežiada od médií nadštandardné zaobchá-
dzanie. Avšak pokiaľ aj naďalej chcete plniť 
úlohy politickej opozície, odporúčam Vám, 
aby ste zvážili vytvorenie politického subjek-
tu zodpovedajúceho hodnotovej a politickej 
orientácii Vašich vlastníkov a zmerali si s nami 
sily na takej platforme, na ktorej si budeme 
rovní - účasťou na otvorenej politickej súťaži v 
nasledujúcich parlamentných voľbách.

ROBERT FICO, 
predseda vlády SR 

Otvorený list premiéra
Predseda vlády Robert Fico sa 23. septembra 2008 obrátil 
otvoreným listom na šéfredaktora denníka Pravda:

Dokončenie z 1. strany
Dodávku tejto hotovosti zabez-
pečí Osterreichische National-
bank. Guvernér nBS ivan 
Šramko potvrdil, že spoloč-
ná snaha vlády Sr a nBS 
bola úspešná, podarilo sa 
splniť všetky prísne krité-
riá na zavedenie eura. v sú-
časnosti sú už naplno roz-
behnuté aktivity súvisiace s 
predzásobením a výmenou 
peňazí. V lete sa začala razba 
našich euromincí v mincovni 
Kremnica, ktorá je najstaršou 
nepretržite fungujúcou min-
covňou na svete a bude prvá 
z mincovní nových členských 
krajín euroúnie, ktorá vyrazí 
euromince. Kým zakladajúci 
členovia eurozóny mali na raz-
bu mincí tri roky, nový členovia 
to musia stihnúť za pol roka.
Guvernér zdôraznil, že dôle-
žitá bude dôkladná ochrana 
spotrebiteľov. Náklady na pre-
chod na euro si každá inštitú-
cia hradí sama, takže podniky 
a obchody ich nemôžu jedno-
rázovo preniesť na spotrebite-
ľov. Šramko pripomenul aj vý-

znam Etického kódexu, ktorý 
už prijalo mnoho podnikateľ-
ských subjektov na Slovensku, 
čím sa dobrovoľne zriekli zne-
užitia konverzie meny na bez-
dôvodné obohatenie.
zavedením eura sa zmení 
aj postavenie nBS. Už ne-
bude určovať úrokové sadz-
by ani ovplyvňovať výmenný 
kurz. všetky kompetencie 
menovej politiky prejdú na 
EcB. národná banka Slo-
venska sa bude spolupodie-
ľať na tomto rozhodovaní na 
všetkých úrovniach vráta-
ne členstva guvernéra nBS 
v riadiacej rade Európskej 
centrálnej banky.
Pri príležitosti konferencie ot-
vorili v priestoroch NBS stálu 
výstavu na ktorej sa návštevní-
ci môžu dozvedieť všetky infor-
mácie o vývoji slovenskej koru-
ny a o novej mene euro vrátane 
ukážok mincí a bankoviek. Zau-
jímavá je najmä prezentácia 
ochranných znakov a konkrét-
ne porovnanie pravých a faloš-
ných bankoviek novej meny.

jozEF ŠUchA

Euro je výzva a zodpovednosť

DIE PRESSE: FENoMéN FIco

Napriek tomu, že ho neustále napáda prakticky celá slovenská 
tlač a v osobnom styku je väčšinou nepríjemný a nedôverči-
vý, jeho popularita stále rastie. Slovenský premiér Robert Fico 
predstavuje v tomto ohľade anomáliu a fenomén, píše rakús-
ky denník Die Presse. Denník poukazuje na to, že po dvoch 
rokoch vládnutia siaha Ficova strana Smer dokonca po ab-
solútnej väčšine, kým jeho konkurenti nedosahujú ani desať 
percent. Samotný Fico má u Slovákov dôveru vyššiu ako 30 
percent a je tak napríklad dvakrát populárnejší ako prezident 
Ivan Gašparovič, ktorý je na druhom mieste. Ako jedinému z 
politikov mu dôveruje väčšia skupina voličov ako tá, ktorá uvá-
dza, že neverí nikomu.
Premiér Robert Fico pritom pri väčšine rozhovorov pôsobí ne-
príjemne až nepriateľsky a dáva novinárom najavo svoju veľkú 
nedôveru. Aj pri pomerne neškodných otázkach sa cíti byť na-
padnutý a považuje za nutné prejsť do protiútoku. Je to však 
čiastočne pochopiteľné, pretože miestne médiá ho nemajú 
radi, čo nestrannému pozorovateľovi udrie do očí každý deň 
len pri bežnom listovaní novinami, píše rakúsky denník.
Ficovi to však na veľké prekvapenie neškodí, ale skôr naopak, 
pomáha mu to. Na Slovensku totiž neexistujú žiadne ľavicové 
médiá, takže Ficovi bolo od začiatku jasné, že všetky noviny 
budú proti nemu a nebude ich môcť získať na svoju stranu. A 
tak ide s nimi vedome do konfrontácie a núti ich, aby boli voči 
nemu v ešte väčšej opozícii. Tým však verejnosť médiá vníma 
ako aktérov politického boja a nie ako objektívny informačný 
zdroj, čo poškodzuje ich dôveryhodnosť.
Médiá nevynechajú žiadnu príležitosť, aby vykreslili Fica ako 
nedemokratického populistu alebo dokonca ako skrytého boľ-
ševika. Používajú pri tom citáty vytrhnuté z kontextu a robia z 
nich titulky. Fico sa však nesnaží počínať si pri svojej obrane 
serióznejšie ako jeho protivníci. Novinárov často paušálne titu-
luje ako hyeny alebo prostitútky. Že tým stráca sympatie aj tých 
posledných novinárov, ktorí sa ešte aspoň napoly snažia o ob-
jektívnosť, to mu je – zatiaľ – úplne jedno, napísal Die Presse.

Už aj zahraničná tlač si všíma, že slovenské médiá sú ma-
ximálne neobjektívne voči tejto vláde – čo potvrdzuje aj 
článok, ktorý nedávno vyšiel v jednom z najčítanejších ra-
kúskych denníkov die Presse.

Univerzita Komenského, ktorá má sídlo na Šafárikovom námestí v Bratislave je ešte stále domi-
nantou v systéme vysokého školstva v Slovenskej republike. Foto: MARTIN PETRENKO

Už druhý rok má Európska 
únia 23 oficiálnych jazykov. 
zatiaľ naposledy pribudli ru-
munčina a bulharčina a zdá 
sa, že k nim onedlho pribud-
ne aj írčina. Predstavitelia Ír-
ska síce pôvodne v roku 1973 
tvrdili, že budú používať iba an-
gličtinu, veď predsa írsky jazyk 
ovláda len necelá polovica oby-
vateľov tejto krajiny a dokonca 
iba 5% obyvateľov tento jazyk vy-
užíva v každodennom živote. Íri 
sú ale presvedčení, že ich reč je 
veľmi dôležitá pre národnú iden-
titu a preto sa musí stať aj oficiál-
nym jazykom EÚ. 
Čo však bude ďalej? Španielsko 
už pred časom požiadalo o polo-
oficiálny štatút pre katalánštinu, 
galíčtinu a baskičtinu. Španiel-
ska vláda je dokonca ochot-
ná priplácať za preklady európ-
skych dokumentov do týchto 
jazykov. Obyvatelia Walesu za-
tiaľ neúspešne lobujú u britskej 
vlády, aby v EÚ presadzovala 

prijatie za jej ďalší jazyk welšti-
ny. Náklady na preklady a tlmo-
čenie do jazykov EU predstavujú 
obrovské sumy. V roku 2005 to 
bolo „iba“ 1,1 miliardy eur. Išlo 
konkrétne o tlmočenie približne 
na 11 000 zasadnutiach a schô-
dzach a o preklady dokumentov, 
prijatých na týchto rokovaniach. 
Zdá sa, že Európska únia chce 
riešiť tento problém a nemá zá-
ujem používať ďalšie, konkrétne 
regionálne jazyky. Asi aj preto 
Európska komisia odporúča čo 
najstručnejšie texty dokumen-
tov, a tak zároveň znížiť ich nák-
lady na preklady.
Hlavnými jazykmi EÚ sú anglič-
tina, francúzština a nemčina. 
Rozhodlo sa o tom ešte pred 
dvadsiatimi rokmi. Už vtedy však 
polovica dokumentov bola v an-
gličtine, v súčasnosti už dve 
tretiny. Angličtinu si za komu-
nikatívny jazyk vybrali mnohé 
krajiny východnej Európy, vrá-
tane Slovenska, ako aj niektoré 

severské krajiny. Darmo, s pri-
búdajúcimi jazykmi je v EÚ jas-
ná prevaha jedného základného 
dorozumievajúceho jazyka – an-
gličtiny. To sa nepáči predovšet-
kým Francúzom. Napriek tomu, 
že angličtina neúprosne a cieľa-
vedome dobýja nielen Európu, 
ale celý svet, nie všade ju vítajú 
s otvoreným náručím. Napríklad 
v Južnej Amerike, ale nemusíme 
chodiť ďaleko. Napríklad najlep-
ší talianski profesionálni futbalis-
ti pri každom pokuse o interview 
v angličtine perfektne použí-
vajú v tomto jazyku jednu vetu: 
„prosím, nehovorím po anglicky 
a preto mi dávajte otázky iba v 
taliančine, iný jazyk vôbec neo-
vládam.“ Podobne na angličtinu 
reaguje prevažná väčšina oby-
vateľov Talianska, Španielska i 
Grécka. Tí všetci vôbec netúžia 
po tom, aby angličtina zjedno-
covala občanov členských kra-
jín Európskej únie...

 vlAdimÍr mEzEncEv

Bruselský jazykový galimatiáš

Dokončenie z 1. strany
ktorí spomínaný dlh vytvorili, čiže od jednotlivých zodpovedných 
funkcionárov orgánov činných v trestnom konaní, ako aj od pred-
staviteľov spravodajských služieb, ktorí sa vo vzťahu k Ivanovi Le-
xovi osobne podieľali na porušovaní zákonov, práv a slobôd ga-
rantovaných ústavou a naň nadväzujúcimi normami.
Ak konali príslušní pracovníci výzvedných inštitúcií, polície 
a prokuratúry pod tlakom vysokých štátnych činiteľov či na 
ich politickú objednávku, tak nech vznesú obvinenia pro-
ti nim, čiže nech na nich postúpia povinnosť zaplatiť pred-
metnú sumu. Je mi však jasné, že môj aktuálny postreh je len 
výsledkom prirodzeného uvažovania, ktoré v bezduchých mo-
cenských štruktúrach, justičných bludiskách a byrokratických 
mašinériách nemá ani miesto, ani šancu. Preto budú naďalej 
platiť stáročné poznatky maďarskej i slovenskej mysliteľskej tra-
dície pospolitého ľudu.  PAvol jAnÍk

KtO tO zaPLatí?
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kresba: Andrej mišanek

v českom a slovenskom jazykovom 
prostredí pôsobí niekoľko médií a naj-
mä internetových portálov, ktorých te-
matické priority a obsahové zamerania 
v podmienkach členstva oboch krajín 
v nATo a Eú a ich spojeneckých vzťa-
hov s USA a izraelom možno pokladať 
za extrémistické. z tohto hľadiska sa 
dozaista tešia zvýšenej pozornosti a 
detailnému záujmu domácich i spria-
telených spravodajských služieb, ale-
bo sú nimi priamo financované a pre-
vádzkované, veď boj proti extrémizmu 
je organickou súčasťou činnosti vý-
zvedných ustanovizní demokratických 
krajín (čo je eufemistická náhrada nie-
kdajšieho boja proti vnútornému nep-
riateľovi, teda disidentom, z obdo-
bia totalitných režimov v strednej a 
východnej Európe pred novembrom 
1989). 
Týmto spôsobom sa v pluralitnej a demok-
ratickej spoločnosti vytvára prehľadná au-
torská (v prípade internetu a predplatiteľov 
časopisov aj čitateľská) báza osôb pre po-
treby príslušných kompetentných štátnych 
orgánov. 

nAznAčEnÝ Trik 
(ťah) možno zahrnúť pod širšie chápanie 
odborného pojmu „verbovanie pod cu-
dzou (alebo falošnou) vlajkou“, ktorý ozna-
čuje postup, keď je verbovaná osoba 
presvedčená, že spolupracuje so spravo-
dajskou službou určitej krajiny, ale v sku-
točnosti je podvedená a spolupracuje so 
spravodajskou službou inej krajiny.
na základe tejto metódy počas ii. sve-
tovej vojny nemecko riadilo prakticky 
celý český odboj a viedlo úspešné hry 
vo vzťahu k veľkej Británii prostredníc-
tvom riadenia ich špionážnych sietí a 
odbojových skupín v západnej Európe, 
najmä po Francúzsku. Po roku 1945 
zasa analogicky Sovieti zdarne riadili 
obrátené americké siete, kým Ameri-
čania po vojne efektívne prevzali spra-
vodajské siete vo východnej Európe a 
v zSSr od nacistického generála rein-
harda Gehlena. oficiálne moskovské a 
pražské inštitúcie prezieravo založili a 
viedli chartu 77, občianske fórum, ve-
rejnosť proti násiliu. dnes sa oficiálni 
predstavitelia USA chvália, že obdob-
ne kontrolujú hnutia ako Taliban v Af-
ganistane.
Vráťme sa však do aktuálnych mediálnych 
hier, ktoré sa uplatňujú vo všetkých jazy-
kových okruhoch, ale sústreďme sa pre-
dovšetkým na terén, v ktorom čeština a 
slovenčina predstavujú spoločnú komuni-
kačnú entitu, čiže na Česko, Slovensko a 
ich krajanské exilové komunity v zahraničí, 

hoci je evidentné a charakteristické vzá-
jomné prepojenie (zreťazenie) podobné-
ho typu informačných zdrojov a kanálov v 
najširšom medzinárodnom meradle. 
Neprehliadnuteľnou okolnosťou je fakt, že 
hoci vydávanie časopisov či prevádzkova-
nie internetových portálov vyžaduje nema-
lé finančné prostriedky na redakčné spra-
covanie a technické zabezpečenie, ako aj 
na 

rEAlizAčné A PUBlikAčné 
výstupy (sprístupňovanie verejnosti), mé-
diá, o ktorých je reč, spravidla nepla-
tia honoráre. Takže autori svojimi intelek-
tuálnymi a tvorivými príspevkami vlastne 
sponzorujú inštitúcie, ktoré monitorujú ich 
zmýšľanie, kontakty a aktivity, na základe 
čoho proti ním efektívne pôsobia vo všet-
kých rovinách ich spoločenského a profe-
sionálneho uplatnenia, ako aj ich rodinné-
ho a osobného života. 
navyše je nemorálne, ak konkrétne 
osoby bez zaváhania zarábajú naprík-
lad na inzercii a spoplatnenej distribú-
cii periodík, ktoré uverejňujú príspev-
ky získané od autorov zadarmo.
V prípade internetových portálov, ktorých 
priemerná sledovanosť dosahuje denne 
až niekoľko desiatok tisíc čitateľov, je z 
personálneho hľadiska podstatné, že spo-
mínané nástroje na ovplyvňovanie verejnej 
mienky majú dve zreteľne odlíšené skupi-
ny autorov. 
Jednou z nich sú významné a všeobecne 
známe osobnosti z oblasti umenia a oso-
bitne literatúry, ktorých duchovný a krea-
tívny potenciál sa rutinne využíva a zneuží-
va napríklad 

oBliGáTnym ciTovAnÍm
z renomovaných periodík – z časopisu 
Spolku slovenských spisovateľov Literárny 
týždenník, z kultúrnej revue Matice sloven-
skej Slovenské pohľady a podobne (prav-
daže s uvádzaním plných a skutočných 
mien autorov). 
zmyslom a účelom uverejňovania ma-
teriálov z popredných periodík je nie-
len zvyšovanie intelektuálnej úrovne a 
imidžu dubióznych internetových por-
tálov, ale aj cieľavedomá kompromi-
tácia rešpektovaných časopisov a ich 
kľúčových autorov v pokútnom kon-
texte podozrivých webových stránok 
s neznámym a nečitateľným personál-
nym i ekonomickým pozadím.
Druhou skupinou sú práve záhadní, ano-
nymní koordinátori, administrátori a záro-
veň autori či prekladatelia zahraničných 
materiálov, ktorí dôsledne používajú pse-
udonymy, pričom ich publikované príspev-

ky okrem explicitnej politickej orientácie 
charakterizuje mimoriadne nízka mentál-
na, odborná, štylistická i gramatická úro-
veň – často sa bezradne pohybujúca za 
hranicou elementárnej korektnosti z hľa-
diska najzákladnejších a najjednoduch-
ších noriem spisovného slovenského ja-
zyka.
Internet ako údajne slobodný komunikač-
ný priestor je aj viacsečnou zbraňou v ar-
zenáli tajných služieb, ktorý umožňuje ľah-
ko zisťovať totožnosť záujmových osôb. 
Špeciálne roboty registrujú adresy účast-
níkov internetovej komunikácie (vrátane 
čitateľov jednotlivých webových stránok) a 
infiltrujú ich osobné počítače zvláštnym ty-
pom softwaru, ktorý umožňuje prehliada-
nie, manipuláciu, sťahovanie a archivova-
nie súborov. Získaný materiál 

SlúŽi nA hlBŠiU 
psychologickú a sociologickú analýzu jed-
notlivých vytypovaných ľudí. 
Preto sa neraz v protiklade s moralizu-
júcim zameraním niektorých portálov 
na nich paradoxne objavujú aj linky na 
stránky s pornografickým obsahom. 
zaznamenáva sa, kto sa na aký obra-
zový alebo textový materiál pozeral a 
ako dlho, z čoho sa odvodzujú jeho 
osobné záujmy a preferencie (vráta-
ne sexuálnej orientácie). na základe 
prehliadania uverejnených príspevkov 
a účasti na internetových diskusiách 
sa vytvára osobnostný profil (zahrňu-
júci životný štýl, profesionálne či mo-
censké ambície, majetkové a finančne 
pomery, intelektuálnu kapacitu, vzťah 
ku konkrétnym ideológiám, nábožen-
stvám, štátom a politickým smerom). 
Moderné komunikačné prostriedky, k 
akým patrí internet, teda v mnohom nahrá-
dzajú tradičnú 

úlohU AGEnTA ProvokATérA, 
ktorého obnovu do slovenskej legislatívny 
pred časom vehementne presadil mimo-
riadne ctižiadostivý mladý politik, pričom 
treba poznamenať, že po neblahých skú-
senostiach z prvej polovice 50. rokov 20. 
storočia vnútorné normy Štátnej bezpeč-
nosti od druhej polovice uvedeného desať-
ročia zakazovali používanie provokačných 
metód, lebo sú postavené na nesprávnom 
predpoklade, že príslušník či agent štát-
neho orgánu je apriórne morálnejší ako 
ostatní občania, vrátane volených funkcio-
nárov, a úlohou osobitných služieb je za 
peniaze daňových poplatníkov provokovať 
ľudí k činnosti, ktorú možno hodnotiť ako 
protizákonnú, protispoločenskú, protištát-
nu, protirežimovú a podobne. Lenže ako 
vraví stará múdrosť – čo je dovolené bo-
hovi, nie je dovolené volovi.

MediáLne PaSce a PRaSce
PAvol jAnÍk

Alianca Fair Play sa opäť raz pokúsila pošpiniť stranu 
SmEr-Sd nehoráznymi výmyslami, že strana neuviedla vo 
svojich finančných správach v rokoch 2001 až 2003 ako 
dar akýsi rozdiel medzi cenou za nájom priestorov v ru-
žinove a trhovou cenou, ktorá bola podľa Aliancie vyššia, 
ako mala platiť.  
Zásadne protestujeme proti vyjadreniam Aliancie Fair Play týka-
júcich sa prenájmu nebytových priestorov pre politickú stranu 
SMER-SD v rokoch 2001 až 2003. Jediným cieľom tejto ini-
ciatívy Aliancie Fair Play je vytvoriť obraz, že aj najsilnejšia vlád-
na strana má problém s preukazovaním darov. Aliancia Fair Play, 
aby poškodila stranu, úmyselne neinformovala verejnosť o dô-
ležitých okolnostiach, ktoré nezmyselné obvinenia vznesené 
Alianciou Fair Play proti nej popierajú a dostáva ju do úplne iné-
ho svetla. Miestna rada Mestskej časti Bratislava Ružinov 13.ja-
nuára 1998, teda v čase, keď politická strana SMER-SD ešte 
neexistovala, vydala uznesenie číslo 508, ktorým odporučila 
ujednotiť všetkým politickým stranám výšku nájomného za pre-
nájom nebytových priestorov v Mestskej časti Bratislava Ružinov 
na 250,- Sk za meter štvorcový za rok. Toto uznesenie staros-
ta Mestskej časti Bratislava Ružinov Pavol Kubovič, inak vysoký 
funkcionár SDKÚ-DS, pri uzatváraní zmlúv so stranou SMER-SD 
plne rešpektoval.
Za tejto okolnosti je absurdné obviňovať stranu SMER-SD, že 
nepriznala dar, ktorý mal spočívať v akomsi imaginárnom rozdie-
le medzi cenou za prenájom a trhovou cenou v danej lokalite a 
danom období. Ak by Aliancia Fair Play bola korektná, uviedla 
by verejnosti, že zákony o politických stranách č.424/1991 a 
č.85/2005 hovoria o cene obvyklej. SMER-SD sa pýta „reno-
movanej“ Aliancie Fair Play, aká bola obvyklá cena za prenájom 
nebytových priestorov pre politické strany v Mestskej časti Bra-
tislava Ružinov v rokoch 2001 až 2003? Nehovoriac o tom, že 
SMER-SD si prenajal priestory, ktoré boli súčasťou výmenníko-
vej stanice v nepoužiteľnom stave a ktoré sa museli rekonštru-
ovať. SMER – sociálna demokracia od svojho vzniku, aj keď mu 
to neukladal zákon, dával audítovať svoje účtovné závierky a ani 
v jednom prípade audítor neupozornil na žiadny problém, o kto-
rom s takým krikom hovorí Aliancia Fair Play. Za týchto okolností 
musíme konštatovať, že nepozná fair-play. (krs)

ŠPINAVé PRAKTIKy

Stanovisko Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov  
mimovládna organizácia Aliancia Fair- Play hrubo zavá-
dzala pri svojich obvineniach na adresu strany SmEr – 
sociálna demokracia ohľadom prenájmu priestorov na 
Súmračnej ulici v Bratislave v rokoch 2001 až 2003. ne-
zmyselné tvrdenia Aliancie Fair-Play vyvrátila aj samotná 
mestská časť Bratislava - ružinov vo svojom stanovisku.
V médiách sa objavili informácie o tom, že mestská časť 
Bratislava-Ružinov prenajala politickým stranám za zvýhod-
nené ceny kancelárske priestory pre sídla ich centrál. Pripo-
míname, že cenu 250 Sk za meter štvorcový stanovila svo-
jim rozhodnutím v januári 1998 miestna rada na základe 
vtedy platnej legislatívy. Potom, čo starosta Slavomír Drozd 
(SMER-SD) nastúpil do funkcie 3.1.2007, hneď 15.5.2007 
na rokovaní miestnej rady navrhol zrušiť toto uznesenie za 
účelom zvýšenia nájomného pre všetky politické subjekty 
bez rozdielu. Jeho návrh nezískal v miestnej rade podpo-
ru. V čase, keď si strana SMER-SD prenajala v roku 2000 
priestory v budove tzv. „hospodárskeho bloku“ na Súmrač-
nej ulici, bola táto cena obvyklá vzhľadom na znehodnote-
nie a nevyhovujúci stav objektu a platili ju aj iné organizácie. 
Existujú dokonca zmluvy, podľa ktorých komerčné právnic-
ké osoby v roku 2000 platili prvých šesť mesiacov nájomné 
len 100 Sk za meter štvorcový vzhľadom na dezolátny stav 
priestorov. Z tohto pohľadu nemohlo ísť v roku 2000 o de-
saťnásobne nižšie sumy, ako tvrdia médiá. Rovnako sa ohra-
dzujeme používať v súvislosti s menom MČ Bratislava-Ruži-
nov vyjadrenia o porušovaní zákonov Slovenskej republiky. 
MČ Bratislava-Ružinov koná v súlade s platnou legislatívou 
nášho štátu. 

mAroŠ SmolEc, hovorca MČ Bratislava-Ružinov

Aliancia Fair-Play možno spí spokojným spánkom po po-
litickej práci, ktorú odviedla v pondelok 22. septembra 
2008 proti najsilnejšej vládnej strane SmEr-Sd, ktorá ju 
však vzhľadom na ďalšie okolnosti vychádzajúce na po-
vrch, žiada, aby sa ospravedlnila za brutálne obvinenia z 
porušenia zákona a nepriznania darov. 
SMER-SD musí predovšetkým zdôrazniť, že nikto z tretieho sek-
tora, či má rád vládu Slovenskej republiky a SMER-SD alebo ich 
nenávidí, nemá právo vynášať rozhodnutia, či bol alebo nebol 
porušený zákon. 
Po druhé, letmý pohľad do zákulisia Aliancie Fair-Play (in-
formačná správa za rok 2007) ukazuje, že hlavným dono-
rom tohto občianskeho združenia je open Society institu-
te, jedna z organizácií tzv. Sorosovej siete nadácií. 
Po tretie, Aliancia Fair-Play obvinila SMER-SD z porušenia zá-
konov a nepriznania darov v podobe rozdielu medzi skutočným 
nájmom za nebytové priestory a trhovou cenou v danom regió-
ne, pričom ale zákon o politických stranách hovorí o cene ob-
vyklej a nie trhovej. 
Aliancia úmyselne zatajila existenciu uznesenia miestnej 
rady mestskej časti ružinov z roku 1998, kedy SmEr-Sd 
ešte ani neexistoval a podľa ktorého bola výška nájomného 
pre všetky politické strany stanovená na 250 Sk na meter 
štvorcový za rok. To, že zo strany Aliancie išlo iba o hrubý 
politický útok, potvrdzuje aj dnešné stanovisko mestskej 

časti Bratislava – ružinov, z ktorého jednoznačne vyplýva, 
že výška nájomného 250,- Sk na meter štvorcový nebo-
la stanovená len pre politické strany, ale že niektoré ko-
merčné organizácie mali prenájom nebytových priestorov 
podobných tomu, ktorý mal prenajatý SmEr-Sd, za cenu 
100 Sk za meter štvorcový. Dokonca ešte dnes, v roku 2008 
sa podobné priestory, ako mal prenajaté v roku 2000 na tri roky 
SMER-SD, prenajímajú za 500 Sk na meter štvorcový. Teda nie 
žiadny desaťnásobok, ako klame Aliancia Fair-Play.      
SMER-SD sa pýta: Stojí Aliancia Fair-Play, občianske zdru-
ženie finančne napojené na všetkých, čo by SMER-SD 
najradšej zniesli pod zem, nad zákonom a nad mestskou 
časťou Ružinov?
Dôrazne odmieta takéto manipulácie s verejnou mienkou a za-
sahovanie do politického života zo strany občianskeho združe-
nia. Pokiaľ sa Aliancia Fair-Play neospravedlní strane za hrubé 
a nepodložené obvinenia z porušenia zákona a prijímania nele-
gálnych darov, stráca Aliancia akúkoľvek dôveryhodnosť a stáva 
sa definitívne súčasťou politického súperenia. SMER-SD samo-
zrejme zváži použitie všetkých možných právnych prostriedkov 
na svoju ochranu.
Žiada slovenské médiá, ktoré s takou radosťou krivé obvi-
nenia strany SmEr-Sd uverejnili, aby dali vec na správnu 
mieru a informovali, kto to politicky kričí z tretieho sektora 
s cieľom za každú cenu pošpiniť SmEr-Sd.	 (krs)

SMER-SD žiada od Aliancie Fair-Play ospravedlnenie



kým bude mikuláš dzurinda 
v politike, zrejme sa vládna 
koalícia nemusí obávať žiad-
nej politickej konkurencie. 
Povedané slovníkom dzurin-
du z čias, keď bol premié-
rom, je tento fakt skutočne 
dobrou správou pre Sloven-
sko. dzurinda by sa so svo-
jou Sdkú 

mohol UdrŽAť 
v parlamente aspoň dve vo-
lebné obdobia, aby sa Slo-
vensko trochu spamätalo 
z ôsmich rokov jeho vlád-
nutia. z rokov, kedy stúpa-
la prudko nezamestnanosť 
a ceny, najmä po výpreda-
ji strategických podnikov. 
Žiaľ, preferencie jeho strany 
sa prepadávajú čoraz nižšie 
k magickej päť percentnej 
hranici potrebnej na vstup 
do parlamentu. raz ju už za 
túto métu posunul ivan mik-
loš, hoci v inej strane, ktorá 
v roku 1992 nepreliezla do 
parlamentu. dúfajme, že sa 
mu to nepodarí opäť v prípa-
de Sdkú.
Dzurinda ešte v časoch, kedy 
dral nohavice v straníckej lavi-
ci KDH, prekvapil svojou nená-
vistnou zaujatosťou. Najprv to 
bola novinka, keď takto vystu-
poval proti Vladimírovi Mečiaro-
vi. Súdobí kritici už vtedy pred-
sedu SDKÚ 

PrirovnávAli 
k čertíkovi na pružinke, ktorý 
vyskakuje z každého kúta poli-
tickej klanice. Bol ešte neoku-
kaný a tak získal dôveru zosta-
vovať vládu, aj keď voľby sa mu 
vyhrať nikdy nepodarilo. Túto 
dôveru získal dvakrát bez je-
diného víťazstva vo voľbách. 
A to aj vtedy, keď vystupoval 
nielen proti mečiarovi, ale aj 
proti vtedajšiemu opozičné-
mu partnerovi z SdĽ. Len-
že po voľbách v roku 1998 mu 
bola SDĽ zrazu vhodným par-
tnerom, keďže s ňou mohol zo-
stavovať vládu.
Po voľbách v roku 2002 tak-
to zostavoval vládu už s býva-

lými partnermi z KDH, ktorých 
chcel pôvodne rozpustiť v no-
vom politickom subjekte, a s 
ANO. Na spoluprácu s Dzurin-
dom SDĽ tvrdo doplatila a stra-
tila sa na politickom smetisku. 
Keďže Dzurinda 

vziŠiEl z kdh,	
v tomto subjekte zrejme vedeli, 
čo ich čaká a tak sa im poda-
rilo z druhej Dzurindovej vlády 
vystúpiť. Pavol Hrušovský na to 
však už zrejme zabudol a drží 
Dzurindovi chrbát v boji proti 
SMK. Z nezmieriteľných protiv-
níkov z konca roku 2005, kto-
rí pripravili predčasné voľby v 
roku 2006, sa zrazu stali par-
tneri, keď Dzurinda našiel no-
vého nepriateľa v strane Pála 
Csákyho.
A táto dzurindová schop-
nosť nájsť vždy nového 
„triedneho“ nepriateľa je 
jeho charakteristickou čr-
tou. rovnako aj to, že túto 
nezmieriteľnosť vie kedy-
koľvek zmeniť, ak sa mu to 
účelovo hodí. Ako teraz ne-

dávno, keď Smk potreboval 
na rozdelenie nových opo-
zičných postov. zrazu bol 
ochotný do opozičného dvoj 
záprahu pribrať aj Smk a to 
práve v čase, keď sa csáky-
ovci zmietajú v národnost-
nom škandále potom, čo vy-
stupujú v zahraničí na Fóre 
poslancov karpatskej kot-
liny, ktoré vedie maďarský 
ústavný činiteľ - predsedníč-
ka maďarského parlamentu 
katalin Sziliová. Tým len Dzu-
rinda 

oPäť UkázAl, 
že SMK neodsudzuje pre pro-
tislovenské kroky jej predstavi-
teľov, ale len preto, že neskáču 
vždy tak, ako Dzurinda píska. 
Tým sa predseda SDKÚ zapí-
sal do zoznamu cenných typov 
politiky. Čím dlhšie sa v nej udr-
ží, tým dlhšie bude mať Sloven-
sko od vládnutia podobných 
typov politikov pokoj, lebo pô-
sobí na voličov preventívne ako 
odstrašujúci príklad.

STAniSlAv háBEr
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Na slovíčko,
 priatelia

milAn PiovArči

Mesiac október je už tradične 
venovaný starším ľuďom – se-
niorom. Práve v tomto mesiaci 
často počuť, že starým ľuďom 
treba venovať veľkú pozornosť 
nielen v materiálnej oblasti, 
ale aj vo vzdelávacej a v emo-
cionálnej. Treba k tomu, čo 
sa už toľkokrát napísalo, ešte 
niečo dodať? Je, lebo napriek 
každoročne sa opakujúcim 
slovám ostávajú stále otvorené 
otázky ekonomické, sociálne, 
ale najmä emocionálne a hu-
manistické. K takémuto nera-
dostnému konštatovaniu nás 
vedú poznatky získané rokmi 
skúseností, že stále sú veľké 
deficity najmä v citovej oblas-
ti a medziľudských vzťahoch. 
Nedostatok humanizmu alebo 
spoločenský rozklad zname-
ná vlastne vandalizmus v me-
dziľudských vzťahoch, ľahos-
tajnosť, v dôsledku ktorej, ako 
povedal známy poľský spiso-
vateľ Bruno Jasenský, existuje 
na zemi zrada a vražda.
Ešte nedávno sme predpokla-
dali, že spoločnosť, ktorá môže 
dávať ľuďom všetky základné 

prostriedky na plnohodnotný 
život, ako sú možnosti obživy, 
bývania, hygieny, kultúrneho 
vyžitia, kvalitných zdravotníc-
kych služieb, široké možnos-
ti vzdelávania, akosi automa-
ticky vyriešia všetky základné 
problémy a otázky humánnych 
vzťahov medzi ľuďmi. Verili 
sme, že nová spoločnosť všet-
ko toto vyzdvihne na vysoký 
mravný piedestál dobročinnos-
ti, milosrdenstva a humanizmu, 
úcty človeka k človeku. Ukazu-
je sa však, že to nebol správny 
predpoklad vo vývoji medziľud-
ských vzťahov. Ani zlepšujúce 
sa životné podmienky, stále 
rastúca vzdelanosť sa úmerne 
neprejavili v kultúrnosti kona-
nia ľudí, skôr naopak. Ide aj o 
správanie sa mladých ľudí voči 
starším a starým. Ani v ďalšej 
humanizácii medziľudských 
vzťahov na pracoviskách či vo 
verejnom živote sa prakticky 
nič prevratné nestalo, pretože 
s rovnakými neduhmi sa stále 
stretávame a opakujú sa ako v 
začarovanom kruhu. Týka sa to 
aj takej citlivej oblasti, ako sú 
vzťahy medzi generáciami. Aj 
keď humanita, ľudskosť a úcta 
k človeku majú sociálnu pod-
statu, do značnej miery ich ur-
čujú osobnostné, povahové, 
charakterové i genetické vlast-
nosti človeka.

nové názvy, 
STAré TvárE
Blížia sa voľby. Volá europar-
lament, uvoľní sa kreslo prezi-
denta a o dva roky nastane boj 
o miesta v národnej rade. To 
je dážď na politické podhubie. 
Prebúdzajú sa strany ktoré spali 
a vznikajú nové podľa názvu, ale 
so starými tvárami. Politológo-
via hovoria, že by mohli uspieť, 
ak občanom ponúknu alternatí-
vu, ktorá v súčasnej dobe chý-
ba. Myslím si, že to nie je iba al-
ternatíva, ktorú ľudia potrebujú. 
Predovšetkým chýba dôvera. 
Hovoria k nám zväčša tí istí po-
litici, ktorí nás už neraz sklama-
li. O našu dôveru sa uchádza-
jú tí, ktorí sa ako svorka vlkov 
hašteria alebo hašterili v parla-
mente. Návrhy, o ktorých hlasu-
jú, posudzujú zo svojho straníc-
keho hľadiska i keď si pri tom 
berú za rukojemníkov obča-
nov. Slovensku chýba dlhodo-
bá vízia vývoja. Najlepším prík-
ladom je dôchodkový systém, 

ktorý má byť nastavený na de-
siatky rokov. Nemôže ho pred-
sa rozkývať každá kríza preto-
že za tridsať – štyridsať rokov 
ich bude niekoľko. To budeme 
zakaždým otvárať a zatvárať pi-
liere, meniť výšku odvodov, či 
robiť iné korekcie? Keď ho Dzu-
rindová vláda prijala, malo to byť 
po celonárodnej laickej i odbor-
nej diskusii a zdvihnúť ruku mali 
poslanci koalície i opozície.
Premiér Fico hovoril, že vláda 
pripravuje víziu vývoja na dve až 
tri desaťročia. Ak takýto doku-
ment príjme konsenzuálne celá 
odborná a politická scéna, mo-
hol by sa stať východiskom pre 
zlepšenie pomerov v politike. 
Prestane spor o tom, čo treba 
urobiť. Budeme sa sporiť o to, 
ako najlepšie to urobiť. Strany 
prestanú bojovať o moc, začnú 
robiť pre občanov a budú ponú-
kať smer vývoja. Možno i k vo-
lebným urnám nás príde viac 
ako je v ostatnom čase zvy-
kom. 

SPoločnoSť 
jE APATická
S tým, o čom som hovoril v 
predchádzajúcej glose, súvisia 
výsledky prieskumu Slovenskej 
akadémie vied. Konštatovalo sa 
v ňom, že spoločnosť je apa-
tická a ľudia sa prikláňajú k in-
dividuálnym hodnotám. Čoraz 
menej je tých, ktorí sú ochotní 
zapájať sa do občianskych ini-
ciatív. Petície, ktorými sa domá-
hajú svojich práv skončia často 
bez účinku. Máme právo preja-
vu, ale nemáme ho kde uplatniť, 
máme slobodu slova, ale nemá-
me ho kde povedať.
Developeri stavajú kde sa im za-
chce a čo sa im zachce. Rúca-
jú historicky zaujímavé budovy 
a smiešne pokuty (ak vôbec ne-
jaké dostanú) už majú zakalku-
lované v náklade stavby. Mes-
tá predávajú pod cenu svoj (?) 
majetok, ľudia sú právnický-
mi trikmi a finančným nátlakom 
vyháňaní z bytov, pretože nový 
majiteľ i keď pôvodne sľuboval 

zachovať daný stav, má iné plá-
ny. Stavebný ruch pod Tatrami 
označila Európska komisia za 
nezlučiteľný so štatútom národ-
ného parku. A takto by som mo-
hol pokračovať až do konca glo-
sára.
Občan sa cíti podvedený a bez-
mocný. V médiách sa občas 
píše o prípadoch, ale zatiaľ ne-
viem o tom, že by vinník dostal 
taký trest, aby sa už podobné 
postupy neopakovali. Revolúcia 
nás zbavila politickej neslobody 
a uvalila na nás ekonomickú po-
robu. Moc peňazí nepozná zľu-
tovanie, nepozná etiku. Dob-
ročinné akcie a charita nie sú 
systémovým riešením. Môžu 
iba podať pomocnú ruku v naj-
naliehavejších prípadoch. Keď 
v Taliansku neúmerne zdražili 
chlieb, prestala ho väčšina ob-
čanov kupovať a ceny museli 
upraviť. My skloníme hlavy, za-
pneme v televízii smotánku, zá-
vidíme a nadávame.  

jozEF ŠUchA

GLOSáR Slovenského rozhľadu

kresba: Andrej mišanek

MZV SR a predseda vlády ...
Dokončenie z 1. strany
Práve László Tőkés  v mene Rady a tiež v mene SMK pohrozil v 
otvorenom liste účastníkom summitu NATO v Bukurešti, že ne-
existencia autonómií na etnickom princípe v strednej Európe je 
vážnym bezpečnostným rizikom, ako to údajne ukázal príklad Ko-
sova. MZV SR považuje za potrebné tiež upozorniť, že v ostat-
ných mesiacoch sa výrazne aktivizovala aj inštitúcia Národného 
zhromaždenia Maďarskej republiky – Fórum maďarských poslan-
cov Karpatskej kotliny, na práci ktorého sa aktívne zúčastňujú aj 
poslanci NR SR za SMK – poslanci zvolení pre prácu v NR SR, 
a nie v orgánoch NR Maďarskej republiky. MZV SR preto chce 
dúfať, že toto vyjadrenie MZV Maďarskej republiky netreba čítať 
ako snahu podporovať v susedných krajinách Maďarska politiku 
a politikov s extrémistickými názormi. Chce zároveň potvrdiť ne-
ustály záujem SR o dobré susedské vzťahy s Maďarskou republi-
kou. Robert Fico považuje obvinenia maďarskej ministerky zahra-
ničných vecí Kingy Gönczovej za nezmyselné a neodôvodnené. 
„Maďarská vláda má problémy, tak provokuje. Odpoveďou pred-
sedu vlády na tieto obvinenia je to, že opätovne oficiálne pozývam 
maďarského premiéra na oficiálnu návštevu Slovenska,“ povedal 
premiér. Maďarská ministerka zahraničných vecí Kinga Gönczová 
si predvolala veľvyslanca SR v Budapešti Juraja Migaša, od ktoré-
ho žiadala vysvetlenie niektorých krokov slovenskej strany v uply-
nulých týždňoch. Slovenská strana podľa nej porušila svoj sľub, 
podľa ktorého nezmení status quo menšín konkrétne tým, že v 
učebniciach pre školy s vyučovacím jazykom maďarským budú 
uvedené aj maďarské názvy miest, obcí a zemepisných označení. 
Rovnako má informácie, že maďarské školy v SR sa takmer nedo-
stali k podpore z európskych zdrojov, čo je v rozpore s protidiskri-
minačnou politikou únie. (krs)

AFoRIZMy
PAvol jAnÍk

A TErAz zAhrAj TAkú...
Ak máte veľa maku,
máte maku ako maku.

FAkT
kto vám žičí, ten vás zničí.

odhodlAniE
radšej si dám rúru odťať.

PriznAniE
na obed sa objedáme.

koSTi ĽUdSkoSTi
ťažisko ťažkostí spočíva 
v ľudskosti.

Povzdych
každý dobrý skutok
bude potrestaný.

čorAz mlAdŠÍ mUŽi
Sedem stáročných.

TAnEc ŽivoTA
vrť sa vrť, kým príde smrť!

človEčE, nEvzdávAj 
SA!
Škrť smrť!

UměnÍ UměT
již svět to ví:
jsme světoví.

konEčnE komErčnE
Pôvodný televízny človek.

TElEvÍznA TvorBA
orba verejnej mienky.

AUToPorTréT
vo vlastnom oleji.

SlovEnSké Bojové 
UmEniE
dychovka.

ŠPorTové UmEniE
Št-art.

vojnové UmEniE
mars poetica.

PochodUjúcA PlAnéTA
marš.

NáŠ záKAzNíK, NáŠ ... 
Tam kde je konkurencia, začína byť cítiť boj o zákazníka. Množia sa po-
nuky, dokonca i ceny mierne klesajú. Ale... Nedávno mi istá nemeno-
vaná firma prišla nainštalovať digitálny príjem do televízneho prijímača. 
Rýchlo a bez poplatku. Nakoniec mám s nimi dvojročnú zmluvu. Keď 
technici odišli, zistil som, že videonahrávač odpojili a do systému zno-
vu nezapojili. Nevyznám sa v technike nuž som zatelefonoval na help 
desk spoločnosti. Áno, pošlú montéra, ale už to bude za 350 korún. Na 
otázku, prečo to neurobili tí predchádzajúci, dievčina odpovedať neve-
dela. Montér prišiel a prvá otázka bola či mám potrebný kábel. „Ten si 
musíte kúpiť vy“ – povedal. O tom ma pri reklamácii ich predchádzajú-
cej práce neinformovali. Nakoniec mi predal kábel on (ako láskavosť). 
Celá „dodatočná“ služba stála 600 korún. O čo ide? Svojim známym 
túto spoločnosť určite neodporučím, a poradím sa s právnikom, či to 
nie je dôvod na zrušenie dvojročnej zmluvy. Lebo náš zákazník by ne-
mal byť našou husou na šklbanie.  (jš)
BOJíME SA OČKOVANIA? 
O našom zdravotníctve si síce môžeme myslieť čo chceme, ale systém 
rôznych očkovaní má dôkladne premyslený  i  prepracovaný. Aj preto 
je detská úmrtnosť u nás taká nízka už dlhé desaťročia. Napriek tomu 
v očkovaní proti chrípke výrazne zaostávame za najvyspelejšími európ-
skymi krajinami, i keď následky chrípky môžu byť skutočne tragické, 
jednotlivci s oslabenou imunitou a starší ľudia môžu na chrípku dokon-
ca zomrieť. V Nemecku sa na chrípku dá zaočkovať až 27 ľudí zo sto, 
vo Veľkej Británii každý štvrtý, takmer toľko aj v Taliansku, Francúzsku, 
Portugalsku a Španielsku. U nás na Slovensku iba 11% obyvateľov, čo 
je skutočne málo. Pritom poisťovne očkovanie preplácajú a k dispozícii 
je aj dostatok očkovacej látky. (mez)

VŠIMLI SME SI

cenný tyP POLitiKa



vlAdimÍr mEčiAr,
poslanec za ĽS-hzdS
rokovanie o tomto návrhu má svoje súvis-
losti vecné, časové a právne. každý návrh na 
odvolanie je právny úkon, ktorý má mať svo-
je náležitosti a svoju presnosť. je aktom, kto-
rým sa dáva informácia verejnosti. Ale ak tu 
počúvam, že vláda je mafiánska, tak v minu-
lom volebnom období som z tých istých úst 
počúval, že celý parlament je mafiánsky. To 
bolo vždy, keď mal niekto iný názor ako pán 
lipšic. čo vie o mafii? ide porovnávať skú-
senosť vlastnú, alebo postoj k vecným rieše-
niam a boju s mafiou so sudcom, ktorý

STovky mAFiánov
poslal do väzenia, dva razy niesol vlastný ži-
vot ako riziko v rozhodovaniach o takýchto ve-
ciach. Kohože poslal do väzenia pán Lipšic? 
Alebo kohože odsúdil? Iba urobil pár chýb v ob-
sahu zákonov, ktoré mu parlamentom prešli. A v 
dôsledku toho je ozaj niekoľko mafiánov na slo-
bode, neboli potrestaní a boli včas prepustení. 
Ale spájať mafiu s vládou, dávať rovnítko, to mu 
treba dokázať alebo sa s hanbou schovať pred 
verejnosťou a viac sa na nej neukazovať. Keď-
že také veci neexistujú, zostáva druhá cesta. S 
hanbou prestať. keď hľadáme, že prečo ta-
kýto návrh vôbec do parlamentu prišiel, kto 
ho podpísal, tak zisťujeme, že tu je veľmi 
veľa súvislostí, ktoré sú skryté. Po prvé, je 
tu časová súvislosť.	Bude sa voliť predseda 
najvyššieho súdu Sr a ľudia, ktorí používali 
najšpinavšie metódy až také, že musela za-
sahovať oSn proti hlupákom, darebákom v 
politike a ktorá chránila predsedu najvyš-
šieho súdu harabina pred odvolávaním, 
dnes robia to isté, len inými metódami. Vte-
dy použité argumenty neboli nikdy preukázané 
a nikdy neboli zákonné. Prečo tí istí ľudia môžu 
tou istou metódou pri ľahostajnosti ostatných 
pokračovať v tom istom ďalej? To už nie je ná-
hoda. To už je jav, ku ktorému treba pristupovať 
ako k deformácii demokratického systému. Ako 
k ľuďom, ktorým vlastné cítenie a úcta k právu 
a úcta k človeku sú absolútne cudzie. A nevá-
hali na to zneužiť nikdy ani orgány činné v trest-
nom konaní, ani parlamentnú väčšinu, ani nási-
lie, ani ohováranie, ani klebety. Toto sú politickí 
mafiáni. Toto sú oni. To nie sú len tí, ktorí cho-
dia s pištoľami kradnú a lúpia. To sú aj tí, čo lú-
pia ľudí o česť,

zABÍjAjú morálkU 
ľudí, dôveru k inštitúciám a dôveru k osobám. 
Práve preto, aby sa nestalo, že by náhodou Šte-
fan Harabin išiel kandidovať alebo aby sa nesta-
lo, že sa stane predsedom Najvyššieho súdu, z 
čoho istí páni oprávnene majú strach, tak bolo 
treba to urobiť teraz. Nepoškodia, len zasmra-
dia. Inak sa nedá tieto návrhy hodnotiť. Je tu sú-
vislosť aj osobná. Vy viete, že nielen v minulosti 
boli útoky na Harabina, ale aj hneď po nástupe 
do funkcie ministra znova zo strany Lipšica. Čo 
spravil Harabin také trestuhodné, okrem toho, 
že vysvetlil v čom sú jeho názory na spravodli-
vosť? Dovolil si urobiť jednu vec, dal podanie or-
gánom činným v trestnom konaní, aby preskú-
mali či v súlade so zákonom na svoju osobnú 

reklamu a propagáciu si nechal robiť sociolo-
gické prieskumy pán Daniel Lipšic za štátne pe-
niaze. Podozrenie je odôvodnené a konanie vo 
veci prebieha. A jeho pomstychtivá dušička sa 
rozhorela ešte viac a od tej doby nenachádza na 
Harabinovi nič dobré. Je tu aj ďalšia súvislosť. 
Ministerstvo spravodlivosti opúšťa druhé poda-
nie, ktoré hovorí o podozrení zo zneužitia prá-
vomoci verejného činiteľa. keď sa pripravova-
li advokátske skúšky v minulom období, išlo 
o rok 2001, vedúci úradu daniel lipšic na-
vrhol podpisom zo 6. novembra 2001 pána 
daniela lipšica na vykonanie advokátskych 
skúšok napriek tomu, že podmienky pre ne 
nespĺňal. Uvádzal, že má 5 rokov praxe aj 7 
mesiacov a to tým, že pracoval ako vedúci pro-
jektu konkurzného práva v poradenskom stre-
disku pre slovenské podniky a banky. Základnú 
službu mal na prokuratúre v Prešove, advokát-
sky koncipient bol dohromady 7 mesiacov. Ale 
podmienka je dlhšia. Čiže, Daniel Lipšic navr-
hol Danielovi Lipšicovi a minister spravodlivos-
ti najprv nesúhlasil, potom súhlasil, aby mohol 
skúšky vykonať. Nuž, vážení, každý jeden člo-
vek, ktorý

nEoPrávnEnE PoUŽÍvA TiTUl
a doklad o nadobudnutí kvalifikácie, z politiky a 
verejnej činnosti odchádza preč, lebo neopráv-
nene používa kvalifikačnú skúšku, ktorej pod-
mienky nesplnil. Každý si musí napísať rozsu-
dok vlastnou ruku, iba pán Lipšic mal výnimku 
v tom, že rozsudok si písal na počítači. Ale pre-
čo mu boli urobené dve výnimky, aj v nesplne-
ní podmienok, aj v spôsobe akým sa skúša? V 
tomto štáte sú tisícky advokátov, prokurátorov, 
sudcov, ktorí kvalifikovane postupujú a starajú 
sa o svoju kvalifikáciu. nikto z nich ju nezís-
kal podvodom. Až na jedného, daniela lip-
šica. A harabin si dovolí poukázať na to, že 
takéto niečo existovalo. Preto tá pomsta. 
má sa parlament vôbec zaoberať dokladmi, 
ktoré sú získané pochybným spôsobom?	
Ako je možné na základe toho spochybniť vládu 
ako mafiánsku a spochybniť ministra spravod-
livosti vo funkcii? Kto podvádza verejnosť, kto 
je podvodník? Opakuje to stále a robí si z toho 
metódu politickej popularity. Pokiaľ ide o spô-
soby voči Harabinovi, boli uplatňované voči Le-
xovi, boli uplatňované voči mne, boli uplatňova-
né voči ďalším členom vlády. Je to trvalá 

mETódA jEdnEj SkUPiny 
v tomto parlamente. Buď sa s tým politika vy-
sporiada, alebo bude smrdieť a zasvinená stáť. 
Generálny prokurátor listom zo dňa 28. augusta 
2008 napísal: Listinné materiály, na ktoré sa ma 
pýtate a ktoré boli aj produkované v printových 
a elektronických médiách, neboli a nie sú obsa-
hom trestného spisu. Podpísaný Trnka vlastnou 
rukou. Ako je možné, že doklady, ktoré nie 
sú v trestnom spise, alebo akékoľvek papie-
re, sa dostávajú na rokovanie parlamentu 
ako hodnoverné, preverené a preskúmané? 
neboli predmetom verifikácie v konaní, kto-
ré mu predchádzalo. V čom sa vidí zavinenie 
Harabina? Rozhovor, ktorý bol pred 14 rokmi. 
V médiách sa prezentuje akoby bol včera. Pán 
Lipšic dnes hovorí o priateľskom vzťahu, ktorý 
má s drogovým dílerom. Je akýkoľvek minimál-
ny dôkaz, že okrem tohto telefonátu existoval 
iný kontakt za 14 rokov? Nie je. Každý, kto to tvr-
dí, klame. Ako môžete hovoriť, že má kontakty s 
drogovým dílerom? Druhá otázka je, aká je zod-
povednosť za toto konanie? Telefonát bol zdvo-
rilo odmietnutý. Nebolo jasné, kto volá. Nevolal 
Štefan Harabin. nedošlo k žiadnemu schva-
ľovaniu alebo rozhovoru o trestnej činnos-
ti. harabin sa vzdal konania vo veci nie pre 
postoj k Sadikimu, poznal jeho manželku z 
dôb, keď pracoval v Poprade. Konal napros-
to čestne a otvorene. Sú tu aj iné súvislosti. Veď 
predsa trestné stíhanie začalo po tomto rozho-
vore 12 dní. Mohol Harabin vedieť, že tá oso-
ba bude trestne stíhaná? Ak teda po roku 1998 
bolo známe, že zo Švajčiarska idú doklady o 
tom, že ho považujú za hlavu drogovej mafie a 
ministerstvo spravodlivosti osem rokov patrilo 

kresťanským demokratom, čo ste robili? Prečo 
ste ho nevydali, prečo ste ho nebrali na zodpo-
vednosť? ministerstvo vnútra vám tiež patri-
lo, prečo ste nesúdili, nestíhali, nedokáza-
li? naopak, v týchto oblastiach a veciach je 
zbavený viny a netrestaný. kde je miera va-
šej politickej zodpovednosti? harabin pred-
sa nevstupoval do prípadu, že by on zabrá-
nil vydaniu, či stíhaniu zločinca. Ale vy ste nič 
nerobili. Prečo? Na Lexu ste vedeli urobiť a na 
Sadikiho nie? Prečo? Mali ste právo, moc a po-
vinnosť takto konať a nekonali ste. Dokonca aj 
Daniel Lipšic mal túto právomoc a moc konať. 
Dnes ujúka nad čím? Nad vlastnou zbabelos-
ťou, nekvalifikovanosťou alebo nestatočnosťou, 
že nevedel tieto kroky urobiť vtedy a bude ich 
stotožňovať s dnešným časom? To je tiež o mo-
rálke! A keď rozprávame o morálke a o tom, že 
sa rozprával s človekom podozrivým z trestnej 
činnosti, tak páni z KDH, veď vy ste s odsúde-
ným za korupciu sedeli v najvyššom straníckom 
orgáne. vy ste sa s ním každý deň rozpráva-
li, vy ste spolu s ním hlasovali, vy ste sa uka-
zovali na verejnosti s odsúdeným, nie s po-
dozrivým a pritom váš predseda hrušovský, 
váš lipšic, terajší podpredseda bol minister 
spravodlivosti, Palko bol minister vnútra. Čo 
ste robili vo funkciách? Veď kontakt s odsúde-
nou osobou alebo už podozrivou je dôvod na 
odchod z funkcii, tak ako to, že ste boli v den-
nom kontakte s osobou odsúdenou? Všetci ste 
na zadkoch sedeli a poberali platy. A morálka, 
ak je jedna, tak je pre všetkých rovnaká. Mali 
ste odsúdeného funkcionára a kolegu. Dokon-
ca sa stalo aj to, že tomuto kolegovi sa stratili 
spisy na vnútre a minister vnútra bol funkcionár 
KDH a nedialo sa nič. Sedeli ste

Ako Tri PEniAzE
a nahrávky naraz neboli, lebo neboli urobe-
né kópie. Stratili sa len originály. Akú morálku 
to máte? A pokojne ste to urobili. Čiže Harabin 
pred 14 rokmi mal jeden telefonický rozhovor, 
ktorý zo zapečateného spisu musel niekto zís-
kať protizákonným spôsobom a Národnej rade 
sa posúva ako dôkaz, na základe ktorého by 
mala rozhodovať, pritom konanie o vine podstat-
ne horšie popísaných má byť tolerované pred 
verejnosťou? Pokiaľ ide o oslabovanie boja 
a politiky trestnej činnosti, tak o tom sa po-
rozprávajme.
Vďaka chybám, ktoré boli prijaté v zákonoch, 
bolo možné, že niekoľko mafiánov bolo prepus-
tených na slobodu a nebolo ich možné držať ďa-
lej vo väzení. To sa stalo. Bolo to predmetom 
kritiky práve ministra Harabina vo vzťahu k býva-
lému ministrovi, kde hovoril o konkrétnych prí-
padoch, konkrétnych chybách. Vďaka inštitú-
ciám, ktoré boli poprijímané v trestnom zákone 
sa sťažil boj s kriminalitou v mnohých oblastiach 
a sudcovia sami v dobe prijatia upozorňovali: 
nerobte to, je tam obrovské množstvo chýb a 
vecí, ktoré nám procesne sťažia celý priebeh a 
celé dokazovacie konanie. Vďaka tomu je mož-
né, že dvaja ľudia spáchajú vraždu, jeden

Udá Toho drUhého
a ten čo udáva, zostane na slobode. Považu-
je sa za nevinného. Vďaka opatreniam, kto-
ré urobil Daniel Lipšic ako minister je možné, 
že Slovenská republika ako jediný štát na sve-
te a myslím, že ešte jeden je v Afrike, platí za-
mestnancov štátu za to, že provokujú občanov 
k trestnej činnosti. Keď ich vyprovokujú, tak ich 
súdi. Čiže nie prevencia pred porušovaním zá-
konov, nie ochrana práva a právneho poriadku, 
ale navádzanie na trestnú činnosť platené štá-
tom. Slováci sú jediní, ktorí to robia vďaka týmto 
hlúpym zákonom. A zatiaľ to prechádza. Sa-
mozrejme, že boli a budú agenti, ale nie na 
to, aby boli platení štátom za provokovanie 
trestnej činnosti. 
Takže, keď hodnotíme boj proti trestnej činnos-
ti, tak ideme súdiť človeka, ktorý má za sebou 
dve stovky mafiánov odsúdených za závažnú 
kriminálnu činnosť, z toho niekoľko desiatok na 
doživotné väzenie. A ideme hovoriť, že je s nimi 
spojený? No spojený ako sudca s obžalovaným, 

ale iný kontakt tam nie je. A idú ho súdiť tí, ktorí 
tomu absolútne nerozumejú. Dušička pána Lip-
šica by sa neuspokojila a tak išiel aj na Národný 
bezpečnostný úrad, aby preverili všetko, čo sa 
stalo a zobrali previerku pánovi ministrovi. Tak 
si dovolím povedať, že po vyhodnotení všetkých 
zistení Národný bezpečnostný úrad dospel k zá-
veru, že neboli naplnené pojmové znaky žiadne-
ho z bezpečnostných rizík v zmysle paragrafu 
14 odsek 2 zákona a pán minister Harabin má 
naďalej bezpečnostnú previerku. Čiže najvyšší 
orgán, zaoberajúci sa bezpečnosťou štátu po-
tvrdzuje dôveryhodnosť človeka, ktorého chcú 
niektorí lapaji znevážiť. To sa predsa nerobí! Pán 
Lipšic má tiež previerku. Môže byť držiteľ pre-
vierky človek, ktorý sa takto zaoberá utajovaný-
mi skutočnosťami? Vôbec, ako sa k nim dostá-
va, ako nakladá so záujmami štátu? Ak pán

liPŠic jE dôvodnE PodozrivÝ
z dvoch trestných činov, na ktoré upozornilo mi-
nisterstvo spravodlivosti, nebude mať Harabi-
na rád. Mňa Dzurinda do basy posielal a pred-
sa ho znášam. Tu sa ustálila metóda politického 
života, ktorá v tomto parlamente bola dva roky. 
A deformuje spoločenský život, politiku, aj 
obsah rozhodnutí a vedomie občanov, aj 
zmysel práva. neprekvapuje ma, že o ma-
fii hovorí bývalý podpredseda vlády a býva-
lý minister financií. Ten vie, o čom hovorí, 
akurát je škoda, že vždy, keď otvorí ústa, cí-
tiť z nich plyn a napätie elektriny. Takisto ma 
neprekvapuje, že keď sa k môjmu vystúpeniu 
vyjadruje celý klub kresťanských demokratov, 
lebo ak ústava hovorí o tom, že ľudia sú si rovní 
v právach i v povinnostiach, i v postavení a patrí 
im úcta, tak ak tento klub chce brať za nevyvo-
laný telefonický rozhovor na politickú zodpoved-
nosť ministra spravodlivosti, tak sám seba tento 
klub musí vylúčiť z politiky, lebo počas jeho pô-
sobenia v najvyšších funkciách tohto klubu bol 
pán Bielik trestne stíhaný. Za pôsobenia funk-
cionárov tohto klubu došlo k strate dokladov, 
bol odsúdený a všetci ste sa s ním rozprávali, 
všetci ste s ním sedeli. Tak ako? Jedna morál-
ka pre jedného, druhá pre druhého? Neprek-
vapujú ma stanoviská Ferka Mikloška, to je už 
ozaj prípad pre lekára, ja som len právnik. Ak 
zabudol, že pred dvomi mesiacmi tu o mne ho-
voril, dokonca tri dni aj s návrhom všelijakých 
uznesení len preto, že som si dovolil povedať, 
že člen strany, ktorá neprešla voľbami, nemôže 
byť predsedom výboru, tak potom je mi ho ozaj 
strašne ľúto. Ja ho nieže nemám rád, to som ho 
nikdy nemal, ale je mi ho ľúto ako človeka, že 
takto dopadol. Nechcem ani v najmenšom spo-
chybňovať 

odBornÝ ĽUdSkÝ ProFil 
pani poslankyne Žitňanskej. Je historickou prav-
dou, že do funkcie prišla tak, že nemala čas na 
koncepčné zmeny, že bola tam veľmi krátko, že 
patrí k strane, ktorá nemôže garantovať uplatne-
nie odborných schopností, čo sú politické fakty 
mimo nej. Nemôže zatvárať oči pred tým, že keď 
prišla táto vláda, tak bol problém na konkurze 
získať kandidátov alebo občanov, ktorí by chceli 
byť sudcami. dnes na jedno sudcovské mies-
to neklesne počet uchádzačov pod 20, čo 
sa zmenilo? Prestíž profesie a prestíž sud-
cu. nemôžu zakryť ani to, že to čo sa tu pre-
zentuje dnes voči harabinovi. Pán lipšic vo 
funkcii ministra prezentoval obvinenia sud-
cov z kriminálnych a disciplinárnych delik-
tov a 80% jeho obvinení bolo vymyslených a 
nepravdivých. To ubíjalo morálku aj dôveru ve-
rejnosti k súdom. To sa dnes obnovuje. Nemôže 
zakryť to, že napriek zákonom odmietali sudcom 
dať to, čo im zo zákona patrilo. Napriek tomu sa 
systematickou kontrolou ministra dosiahlo, že 
staré ležiaky sa riešia. Dnes, keď je na súde väč-
ší prípad ako päť rokov, tak sa nastupuje discip-
linárne konanie. To tiež kedysi nebývalo. Takže 
kroky na zlepšenie sa robia, sú očividné, netre-
ba ich zastierať. 

zo záznamu rokovania NR SR spracoval 
STANISlAV HáBER
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roBErT Fico, 
predseda vlády Sr
Nepochybne môžeme prijatie eura označiť bez 
akéhokoľvek nadsadzovania za jeden z najväč-
ších historických medzníkov v dejinách Sloven-
skej republiky. Zmena, ktorá nastane od prvého 
dňa v roku 2009, zasiahne do všetkých oblastí 
života našej spoločnosti, do ekonomiky obcho-
du a v neposlednom rade aj do politiky ako do-
mácej, tak aj medzinárodnej. Obyvatelia nášho 
malého štátu dostanú možnosť, aby ich mena 
bola jedným z najstabilnejších platidiel na sve-
tových trhoch. Stretávam sa teraz s viacerý-
mi politikmi pri viacerých príležitostiach z mno-
hých krajín a potvrdzujú, že zavedenie eura na 
Slovensku vnímajú ako veľký úspech SR. Naj-
mä oceňujú veľmi jasné záväzky vlády SR, sme-
rom k ďalšej 

konSolidácii vErEjnÝch FinAnciÍ. 
Oceňujú, ako nastavujeme rozpočet na rok 
2009 s historicky najnižším deficitom aký Slo-
venská republika mala. Hovorím to aj preto, 
lebo dnes je pri moci vládne zoskupenie, ktoré 
kladie obrovský dôraz na silné sociálne progra-
my, ako aj na programy, ktoré majú preukázať, 
že solidarita je princíp, ktorý prakticky uplatňu-
jeme v každodennom politickom živote. Dnes 
sme predstavovali jeden taký program, ktorý 
skončil mimoriadne úspešne. v septembri od-
išlo na stredné školy v Európe zo Slovenska 
330 študentov stredných škôl, ktorým vlá-
da zo sociálnych dôvodov zaplatila všetky 
náklady tak, aby rok mohli tráviť v Anglicku, 
v Írsku, Španielsku, Francúzsku, nemecku, 
Taliansku alebo rusku, aby sa mohli pro-
fesionálne naučiť jeden jazyk, čo je podľa 
môjho názoru štandardný prejav solidarity 
vlády, ktorá má silné sociálne cítenie. Pripo-
mínam, že ide o program, ktorý sa dotýka len 
tých detí a tých rodičov alebo tých rodín, ktoré 
si nemôžu dovoliť zaplatiť celý ročný pobyt nie-
kde na strednej škole v zahraničí. A pre vašu in-
formáciu, priemerne takýto pobyt stojí okolo 6 
600 euro na jeden školský rok a študenti majú 
zaplatené komplet všetky výdavky, ktoré sú spo-
jené.
Chcem oceniť a poďakovať vám za to, že pri 
schvaľovaní dvoch rozpočtov na rok 2007 a 
2008 ste preukázali vysokú mieru politickej 
zodpovednosti, podporili ste konsolidáciu, hoci 
ste mohli mať množstvo návrhov ako pristúpiť 
k ďalším a ďalším výdavkom v sociálnej oblas-
ti. V tom je najväčší úspech tejto vlády. Na jed-
nej strane držíme 

hoSPodárSky rAST, 
máme historicky najnižší deficit, infláciu držíme 
pod kontrolou. Oceňujeme dohody sociálnych 
partnerov, na základe ktorých mzdy musia ko-
pírovať predovšetkým produktivitu práce. Toto 
všetko dnes postavilo Slovenskú republiku me-
dzi tie krajiny, ktoré majú nielen šancu na ďal-
ší dobrý rozvoj, ale ktoré majú aj šancu bez ne-
jakých väčších výkyvov prežiť ťažké čase, ktoré 
dnes vnímame na svetových finančných trhoch.
Stav informovanosti slovenskej verejnosti o 
eure je na primeranej výške. Podľa posled-
ných údajov miera informovanosti je už na 
takej výške, že prakticky niet občana, kto-
rý by nevedel, že 1. januára 2009 zavádza-
me euro. Vláda Slovenskej republiky dnes už 
robí konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú roz-
vozu euro mincí. Vláda robí všetky prípravy na 
to, aby všetky finančné inštitúcie boli v januári 
2009 100 % pripravené na hladký prechod na 
úplne inú menu. Je to totálny prechod na úplne 
inú menu, čo vyžaduje od vlády Slovenskej re-
publiky maximálne nasadenie a veľmi vítam, že 
prinajmenšom poslanci vládnej koalície ste pri 
nás a že nám v tejto snahe pomáhate. Chcel by 
som znovu vyzvať predstaviteľov druhého tábo-
ra politického spektra, aby sa otvorene prihlá-
sili k euru. Alebo, aby povedali, že ho nechcú. 
Predsa nie je možne, aby všetci sociálni partne-
ri na Slovensku teda zamestnávatelia, zamest-
nanci, mestá, obce, župy, vláda, dôchodcovia, 
študenti, profesné organizácie dohodli na tom, 
že treba dať pomocnú ruku a urobiť široký po-

litický slovenský konsenzus na zavedenie eura 
a jediný, kto s tým stále má problém je sloven-
ská opozícia. Tá slovenská opozícia, od ktorej 
sme v roku 2006 bez zaváhania prevzali závä-
zok 1. januára 2009 zaviesť euro. Ešte raz vy-
zývam, páni, buď povedzte, že nechcete euro 
alebo pristúpte a podpíšte spoločenský pakt. 
rátate s tým, že 1. januára 2009 skolabu-
je štát? neskolabuje. Tak ako neskolaboval 
v júli, v auguste 2006, hoci ste všetci na to 
čakali, že príde vláda, ktorá bude sociálne 
orientovaná, všetko rozhádže, všetko zničí. 
dnes je Slovensko úspešná krajina z hľadis-
ka financií, ekonomiky, zahraničnopoliticky 
sme úspešní a budeme úspešní aj po 1. ja-
nuári 2009. Jednoducho ste sa opäť výrazným 
spôsobom pomýlili. A pri každej jednej príleži-
tosti vás žiadam, páni poslanci z vládnej koalí-
cie, aby ste oznamovali, že opozícia nemá záu-
jem o euro na Slovensku. 
Vláda Slovenskej republiky bude prijmať ďalšie 
a ďalšie opatrenia, ktoré budú stabilizovať túto 
krajinu. Urobíme všetko preto, aby sa do roku 
2010 zlepšila cestná infraštruktúra, aby sme 
dostali investorov aj do iných častí Slovenska 
ako iba na západné, možno na stredné Sloven-
sko. Urobíme všetko pre to, aby naďalej pokra-
čovala konsolidácia verejných financií. Pôjdeme 
podľa plánu, ku ktorému sme sa zaviazali v sú-
vislosti so 

zAvEdEnÍm EUrA. 
Aj napriek tomu, že neprivatizujeme, že nemá-
me k dispozícii 300 mld. korún z predaja stra-
tegických majetkov dávame ľuďom v tejto kraji-
ne tisíckrát viac ako dávala niekedy pravicová 
vláda. Toto je najväčší úspech tejto vlády, tejto 
vládnej koalície a nepochybne poslancov, ktorí 
sedia vo vládnych laviciach. Je zrejmé, že tieto 
úspechy, ktoré dnes vládna koalícia na sloven-
skej politickej scéne má, sa ťažko trávia v žalúd-
ku niektorých politikov. Preto sme predmetom 
osočovania, rôznych výmyslov, obrovských me-
diálnych útokov. ja by som len tak, pre zaují-
mavosť, dal pánom kolegom z médií do po-
zornosti článok v die Presse. Prosím vás, 
prečítajte si čo napísal autor článku v die 
Presse o tom, ako sa správate k tejto vláde.	
Už zahraničné médiá otvorene hovoria o tom, 
že stačí bežné listovanie v denníkoch a v týž-
denníkoch a každý zistí, že všetky médiá sú ab-
solútne zaujaté proti tejto vláde. Každý zistí, že 
sa vytrhávajú výroky, robia sa z toho titulky. Tak 
to je teda „veľké vyznamenanie“ pre slovenské 
médiá, keď už renomované zahraničné denníky 
hovoria o tom, čo sa na Slovensku deje. 
My sa otráviť nedáme. Chcem pánom z opozí-
cie, aj z médií, ktorí tak tvrdo na nás pracujú dať 
jasne najavo, že vzťahy vo vládnej koalícii sú ko-
rektné. 

PAvol minárik, 
nezávislý poslanec
Nemám najmenší dôvod odchádzať z výboru pre 
kultúru a médiá. Ja sa tam cítim užitočný a nik 
vecne nenamietol moje pôsobenie v tomto vý-
bore. Ja som opozičný poslanec a o tom snáď 
nikto nepochybuje. Ja nie som žiadna figúrka, s 
ktorou môžete ľubovoľne posúvať. Ani koalícia, 
ani KDH. Považujem toto odvolávanie za abso-
lútnu zvôľu. Keď tento návrh prejde, oznamujem 
vám, že sa budem naďalej zúčastňovať zasad-
nutí môjho výboru, výboru pre kultúru a médiá. 
Ak ma odvoláte a KDH nechá poslanca Abrhana 
predsedať výboru pre kultúru a médiá, bude za 
to KDH niesť prvoradú zodpovednosť.

FrAnTiŠEk mikloŠko, 
nezávislý poslanec
Odvolať bez udania dôvodu po vyše dvoch ro-
koch poslanca z výboru, kde bol najprv predse-
dom, to je ľudské a spoločenské poníženie. To 
je postavenie človeka spoločensky, aj ľudsky, aj 
ako politika, ako poslanca, ako nejakú handru, 
ktorú kedykoľvek možno zobrať a hodiť ju z jed-
ného miesta na druhé. Toto sú spôsoby, ktoré 
sa sem začínajú zavádzať. 

Ale ja nebudem teraz hovoriť o vládnej koalícii, 
ak dovolíte. ja budem hovoriť o opozícii, pre-
tože opozícia je tá, ktorá sa tu dovoláva de-
mokracie, ktorá volá po demokracii a ktorá 
tvrdí, že tu nie je demokracia, tak tejto opo-
zícii ja sa prihovorím. Pán predseda hrušov-
ský, pán predseda kdh, kde si? Prečo ml-
číš? kde si? Nevidím ťa na tabuli prihláseného. 
Vždy si sa zastával demokracie. Vždy si bojoval 
za ľudské práva. Kde si? 
Tvojho kolegu ponižujú spoločensky a ľudsky. 
Chovajú sa k nemu ako k handre. Kde si? Pán 
predseda hrušovský, pán poslanec minárik 
bol pri tebe, keď si bol predseda parlamen-
tu, bol pri tebe 

vo vŠETkÝch ŽivoTnÝch 
situáciách osobných, spoločenských, politic-
kých. Nemal si bližšieho človeka ako bol po-
slanec Minárik. Nemal si bližšieho dôverníka. 
Poznáš ho veľmi dobre. On si zaslúži takéto 
poníženie? A ty tu ani nie si. A ty tu ani nepoz-
dvihneš svoj hlas? On je človek, ktorý si zaslú-
ži takéto kopnutie spoločenské? On má odtiaľto 
odísť na ulicu a tváriť sa, že sa nič nestalo? A ty 
odtiaľto odídeš ako slušný človek? Pán predse-
da Hrušovský možno, že nakoniec sa zdržíš hla-
sovania ako si sa zdržal pri odvolávaní, keď od-
volávali pána Minárika z predsedu výboru a to si 
myslíš, že ti bude stačiť na to, aby si zostal v tej-
to kauze slušným človekom? 
Páni poslanci, ktorí ste žili s Pavlom mi-
nárikom Gibalová, Sabolová, hrušovský, 
Abrhán, Brocka, Fronc, lipšic, Šimko a ka-
hanec, kde ste, prečo mlčíte, ste kresťanskí 
demokrati? Prečo mlčíte? Ako sa môžete po-
zerať na takúto ponižujúcu frašku. Zajtra pôjde-
te a budete rečniť o demokracii. Dámy a páni z 
KDH, zašli ste ďaleko. Človeka, ktorý bol pilier 
KDH, ktorý stál pri predsedovi štyri roky vo všet-
kých osobných, ľudských, politických kauzách. 
Tohto človeka ste dnes ponížili a ponížili ste ho 
surovo. Páni z SDKÚ na čele s Mikulášom Dzu-
rindom tiež sa 

nAUčili nA vEĽké hry, 
kedy detaily ich nezaujímajú, kedy nejaký príbeh 
poslanca, jeho osobný, spoločenský a politický 
nezaujíma ich, lebo sa rozhoduje, samozrejme 
rozhodoval len o veľkých veciach. Váš cynizmus 
som prvýkrát zbadal, keď ste vierolomne na čele 
s pánom predsedom Dzurindom, kde ste viero-
lomne klamali pri zmluve o výhradách vo svedo-
mí. Bolo to prvé moje vyhlásenie vlády a vy-
stúpenie mikuláša dzurindu bolo absurdné, 
keď zdôvodňoval, prečo nepodporí zmluvu 
o výhradách vo svedomí. Druhýkrát vaša vie-
rolomnosť a váš cynizmus, ktorý sa nezastaví pri 
nejakých malých drobných veciach som videl, 
keď odvolávali pána Minárika z predsedu výbo-
ru. Boli ste ticho všetci. Tá maličkosť sa netýka 
vás. No veď uvidíme, keď sa začnú vás týkať ne-
jaké kauzy. Ako potom budete kričať, dovolávať 
sa, samozrejme vám ich neprajem, ale ako sa 
potom budete dovolávať ľudských práv? Keď sa 
to iného týka, tak vás sa to netýka. A dnes tre-
tíkrát oslavujete demokraciu, bojujete pro-
ti tyranii tejto vládnej koalície a nie ste tu. 
Spokojne ste sa povzniesli nad jeden poli-
tický a poslanecký príbeh.
Dámy a páni, píšeme všetci akúsi politickú his-
tóriu, spoločnú aj osobnú. Nechcem nikomu 
nič priať zlé, ale kto akým mečom bije takým na-
koniec zahynie. A tie spôsoby, ktoré sa týkajú 
najmä ľudských osudov, ľudskej cti a ľudského 
postavenia sa v živote vracajú. Aj keď vám to ne-
prajem, budem sa prizerať ďalej na vaše politic-
ké a ľudské príbehy.

vlAdimÍr PAlko, 
nezávislý poslanec
Je tu návrh na odvolanie poslanca P. Minárika z 
výboru pre kultúru a médiá. Dovolím si adreso-
vať pár slovo poslancom z KDH. Odstránenie P. 
Minárika ste spôsobili vy. Začala to M. Sabolo-
vá na poslaneckom grémiu a okamžite sa toho 
chopil V. Mečiar. V tomto ste si porozumeli s V. 
Mečiarom. Porozumeli v tom, že Minárika treba 
šibovať z výboru do výboru. Dnes pre Minárika 

to asi bude tým trestným výborom výbor pre ve-
rejnú správu. Je mi to strašne ľúto, vážení kole-
govia z KDH, to, čoho ste sa dopustili, sa volá 
kšeftárstvo. rád by som zdôraznil, páni kole-
govia z kdh, že na miesto predsedu výbo-
ru pre kultúru a médiá nemáte žiadny ná-
rok. je vás v klube 9, ktorí nie sú zaradení 
v parlamentných kluboch je 8. Prečo máte 
mať vy dve miesta predsedov výborov a poslan-
ci nezaradení v kluboch ani jedno? Nemáte na 
to nárok - ani ústavný, ani zákonný. O morálke 
stále hovoríte, ale nemáte na to žiadny nárok. 
Pavol Minárik odišiel spolu s nami z KDH, ale to 
nie je dôvod na jeho odchod z funkcie predse-
du výboru.

PAvol ProkoPovič, 
poslanec Sdkú-dS
Pred niekoľkými dňami tu vystúpilo niekoľko mo-
jich koaličných kolegov, ale aj členov vlády, na-
vodili pocit už raz prežitého. Ako by sme sa máv-
nutím čarovného prútika vrátili o mnoho rokov 
dozadu. Zákon, ktorý je predmetom tohto roko-
vania a ktorý narýchlo v skrátenom konaní prijí-
mame nás však vracia ešte viac a viac dozadu. 
Áno, ešte pred rok 1989, ešte ďalej, kedy ľu-
dia tejto krajiny rozhodli, že majú dosť plánova-
nej a regulovanej ekonomiky, ktorá tejto krajine 
priniesla zaostávanie za vyspelým svetom, hos-
podárske zaostávanie v životnej úrovni, zaostá-
vanie za tou časťou Európy, kde budovali trho-
vú ekonomiku.
rozšírenie cenových regulácii a zásah do 
slobodného dohadovania cien je priamym 
útokom na podstatu trhovej ekonomiky, kto-
rá nám najmä v posledných rokoch začína 
prinášať hospodársky rozvoj, o tom myslím 
nikto nepochybuje, a pozvoľné dobiehanie 
životnej úrovne našich, dnes už partnerov a 
spojencov v Európskej únii. Postupný návrat 
centralizácie a posilňovanie moci štátu je viditeľ-
ný pomaly už na všetkých úrovniach a prvé ovo-
cie a to podotýkam, už začíname zberať. 

mArEk mAďArič, 
minister kultúry Sr
V prvom rade by som chcel poďakovať, že v 
rozprave okrem tradičných invektív, či už politic-
kých alebo typu mačkopes, zazneli predsa len aj 
vecné pripomienky a návrhy, či už s nimi môžem 
alebo nemôžem súhlasiť. Čo sa týka doplnenia 
paragrafu sloboda a nezávislosť: ja si myslím, že 
máme veľmi jasne v prvom paragrafe o tom uve-
dené. TASR je nezávislá inštitúcia, takisto aj v 
§ 3 sa konštatuje o nestranných informáciách, 
takže toto považujem za nadbytočné. Chceme 
pomáhať tlačovej agentúre SR aby sa rozvíjala, 
aby sme naozaj mali silnú národnú informačnú 
inštitúciu alebo jednoducho chceme poškodzo-
vať TASR a možno preferovať iné agentúry pô-
sobiace na území Slovenska. 

ján SloTA, 
poslanec SnS
Pán poslanec Lipšic, čo to tu hráte? O čom sa 
tu dnes chcete baviť? Generálny prokurátor pán 
Trnka jednoznačne vyvrátil tieto vaše výmysly a 
vaša pseudokauza skončila. Mienite zase nie-
komu podhodiť ďalšie vyrobené falzifikáty? Ale-
bo nás nebodaj prekvapíte stratenými nahrávka-
mi vášho straníckeho druha Bielika? chápem, 
že po dvoch letných mesiacoch vám už chý-
ba lesk televíznym kamier, no mali by ste si 
rozmyslieť kde a akým spôsobom sa chce-
te pred nimi predvádzať. Lebo ja sa už bo-
jím, že keď doma otvorím dvere na chladničke 
na mňa vyskočí Lipšic. Nechápem, ako môžete 
byť tak skalopevne presvedčený, že ešte zaují-
mate tento národ. Myslím, že deň čo deň tŕpne-
te, aby nevyšiel ďalší prieskum dôveryhodnosti 
politikov, lebo vaše preferencie padajú ako jed-
ličky po Vianociach. Čo nevidieť, snáď dosiah-
nu aj bod mrazu. 

zo záznamu rokovania NR SR, 
bez jazykovej úpravy, vybral (jk)
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Dokončenie z 1. strany
Po uverejnení môjho otvoreného lis-
tu, adresovaného Vám, som sa obrátil 
aj na Generálnu prokuratúru Maďar-
skej republiky (GPMR), so žalobou 
na Vás a Vašich politických „spoloč-
níkov“ – za škody, ktoré ste svojimi 
rozhodnutiami spôsobili maďarské-
mu hospodárstvu – lebo škody spô-
sobené slovenskému hospodárstvu, 
boli predmetom rozsudku medziná-
rodného	

SúdnEho dvorA 
v haagu. napriek tomu, že ide o 
nemalé čiastky, dosahujúce mi-
liardy EUr, GP mr reagovala „pš-
trosím spôsobom“ – strčila hlavu 
do piesku, aby obrovské škody a 
ich pôvodcov nevidela a odpo-
vedala mi trojriadkovým listom, 
v ktorom oznámila, že v súvislos-
ti na moje podanie, nevidí dôvod 
na právne opatrenia týkajúce sa 
rozvoja hydroenergetických zdro-
jov v mr. Porušenie medzinárod-
ného práva a poškodzovanie ma-
ďarskej ekonomiky zrejme nie sú 
trestnoprávnou záležitosťou, kto-
rou by sa mala (alebo skôr chce-
la) GP mr zaoberať – najmä, ak sa 
skutky stali v záujme „maďarstva“, 
čo zrejme podnietilo aj vaše aktivi-
ty, ako popredného člena skupiny 
dunakőr a vašich rovnako motivo-
vaných spoločníkov.
Od uvedenia vodného diela Gabčíko-
vo do prevádzky uplynulo 

vyŠE 15 rokov. 
Mali ste možnosť (väčšiu, ako iní ob-
čania MR) oboznámiť sa so skutoč-
nosťou, že VDG nijako nepoškodilo 
okolitú prírodu – naopak – zabezpe-
čilo ramenám Dunaja dostatok vody 
a pričinilo sa o oživenie aj turisticky 
intenzívne využívanej oblasti Sziget-
kőzu, čo by bez vodného diela nebolo 
možné. Napriek tomu, pán prezident 
Solyom, ste svoj postoj ku dokonče-
niu Sústavy VD G-N nezmenili! Ale, 
keď to záujmy „maďarstva“ vyžadova-
li, tvrdo ste na ostatnom summite V4 
napadli výroky pána Slotu, ako poško-
dzujúce priateľské vzťahy MR a SR!
Nie som zastánca primitívnych výro-
kov o „strapatých paniach“ a „šašov 

na koni“, ale rozhodne nemožno kva-
litatívne porovnávať účinok slovných 
výrokov jedného slovenského politi-
ka s tým, čo možno považovať za bez-
precedentú hospodársku agresiu Ma-
ďarskej republiky voči Slovensku, už 
pomaly 20-ročným neplnením dôle-
žitej medzištátnej zmluvy, ktorá rati-
fikáciou parlamentmi a prezidentmi 
zmluvných strán nadobudla účinnosť 
medzinárodného zákona!
Maďarská strana síce tvrdí, že MSD 
svojím rozsudkom zbavil Maďarsko 
povinnosti vybudovať dolný stupeň 
Nagymaros, ale doteraz nevysvetli-
la, o ktorý bod článku 155 výrokovej 
(teda záväznej) časti Rozsudku MSD, 
svoje tvrdenie opiera, keď Súd jedno-
značne rozhodol, že:
- zastavenie výstavby nagymarosu 
a následné neplnenie zmluvy´77 
bolo protiprávne,
- zmluva´77 zostala v platnosti, 
lebo jej jednostranné ukončenie 
nenadobudlo právnu účinnosť,
- Strany musia ... prijať všetky ne-
vyhnutné opatrenia na dosiahnu-
tie cieľov zmluvy´77, v súlade s 
takými modalitami, na akých sa 
dohodnú.
Okrem toho, v čl. 141 nezáväzné-
ho zdôvodnenia Rozsudku, Súd jed-
noznačne deklaruje: „Nie je úlohou 
Súdu určiť, aký má byť konečný vý-
sledok rokovaní, ktoré povedú strany. 
Strany samotné musia, na základe 
dohody nájsť riešenie, ktoré zobe-
rie do úvahy ciele zmluvy´77, kto-
ré musia byť dosiahnuté spoločne 
a integrovane ...“ Pritom je na-
prosto jasné, že ciele zmluvy´77 
(ktoré sa vzťahujú na celý riešený 
úsek dunaja medzi Bratislavou a 
Budapešťou) nemožno splniť bez 
vybudovania dolného stupňa! Toto 
musí byť vám, pán prezident So-
lyom – ako právnikovi – naprosto 
jasné, ale napriek tomu ste si – na 
nedávnom summite višegrádskej 
štvorky – dovolili kritizovať ďaleko 
menej významné (len slovné) naru-
šovanie priateľských vzťahov mr a 
Sr práve zo strany Slovenska, pri-
čom ste (veľkoryso) prehliadli váž-
ne a dlhotrvajúce nepriateľské 

činy maďarska voči Slovensku! 
Vo svete je veľa prípadov, kedy sused-
né štáty spoločne využívajú vodné a 
hydro-energetické zdroje – a to aj v 
prípade, že vzťahy medzi nimi nie sú 
ideálne. V žiadnom prípade sa však 
nevyskytlo 
PrErUŠEniE PlnEniA zmlUvy 

a snaha o jej zrušenie, keď už zmluv-
ný partner skoro splnil svoje záväzky. 
V tomto má, žiaľ, Maďarsko neslávne 
svetové prvenstvo!
vašou neoprávnenou kritikou, kto-
rou ste vinu za narušovanie dob-
rých medzištátnych vzťahov na 
medzinárodnom fóre prisúdili Slo-
venskej republike – ste, pán prezi-
dent Solyom, poškodili imidž Slo-
venskej republiky nielen v očiach 
prezidentov ČR – Václava Klausa a 
PR – Lecha Kaczynského a samo-
zrejme, ale aj v očiach verejnosti štá-
tov V4, ktorá bola o podrobnostiach 
stretnutia médiami informovaná. Do-
stali ste do trápneho položenia aj pre-
zidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý 
zrejme nechcel byť voči Vám nezdvo-
rilý. Bolo by správne, aby ste kole-

gom prezidentom V4 a aj médiám, 
ktoré o stretnutí Višegrádskej štvor-
ky referovali, podali príslušné vysvet-
lenie – nielen o dôvode skoro 20-roč-
ného poškodzovania vzťahov medzi 
SR a MR, zo strany Maďarska, ale aj 
o dôvode falošného výkladu Rozsud-
ku MSD v Haagu, čím sa MR dopúšťa 
– falšovaním výkladu súdnych doku-
mentov – znevažovania najvyššej súd-
nej autority OSN a nerešpektovania 
záujmov Európskej únie, ktorej sme – 
SR aj MR členmi od roku 2004! 
EÚ svojím členským štátom odporuči-
la využívať obnoviteľné, domáce zdro-
je elektrickej energie a 

zvÝŠiť ich PodiEl 
na 20 %, zatiaľ čo MR odmieta do-
končiť výstavbu aj toho vodného die-
la na Dunaji, na výstavbu ktorého sa 
už zmluvne zaviazala! Eú má emi-
nentný záujem aj na ekologizova-
ní transeurópskej dopravy tovarov 
(ktorej intenzita sa po rozšírení Eú 
výrazne zvýšila, pričom ďalšie zvý-
šenie možno očakávať aj v blízkej 
budúcnosti) – čo vyžaduje najmä 
odľahčenie cestnej dopravy a zvý-

šenie podielu ekologicky (aj eko-
nomicky) omnoho výhodnejšej 
vodnej dopravy. Toto je však možné 
len pri zlepšení parametrov plaveb-
nej dráhy aj nad Budapešťou – najmä 
plavebnej hĺbky na 35 dm. Namiesto 
pozitívneho konania v súlade s odpo-
rúčaniami EÚ, Maďarsko navrhuje v 
Dunajskej komisii – v rozpore so zdra-
vým rozumom a záujmami EÚ – zní-
žiť kategóriu plavebnej cesty na Duna-
ji nad Budapešťou, v ktorej by – bez 
vzdutia hladiny – nebola celoročne 
zaručená ani hĺbka 25 dm.
Očakávajúc deklarovanie Vášho sta-
noviska k plneniu medzinárodných 
záväzkov MR, do ktorých patrí aj stále 
platná Zmluva z roku 1977, ostávam s 
prejavom dokonalej úcty

ing.	miroSlAv liŠkA,	cSc., 
bývalý pracovník Vodohospodárskej 

výstavby, š.p., 
bývalý prezident Slovenského 

priehradného výboru, 
účastník rokovaní s MR o riešení 

sporu a plnení Rozsudku MSD
22. september 2008

otvorený list prezidentovi Maďarskej republiky Lázsló Solyomovi

Vodné dielo Gabčíkovo.

Dokončenie z 1. strany

Amslico) úver 85 miliárd dolárov (asi 1,75 
bilióna korún). 
Americká tlač však už dávno predtým napí-
sala, že vláda prevzala 78,9 percenta akcií 
AiG a takisto správu, teda menežment po-
isťovne. české lidové noviny sa nezdráhali 
napísal, že ide o „znárodnení“.
Anglosaská a nemecká tlač písala takisto o 
prevzatí správy štátom ako o nacionalizácii, 
teda znárodnení či zoštátnení. Nemecké verej-
noprávne rádio o tom hovorí takto: človeku sa 

PriAm lámE jAzyk 
a nevie to vysloviť: „v USA, bašte kapitaliz-
mu a neotrasiteľnej viery v samospasiteľ-
né vlastnosti trhu oslavujú burzy zoštátne-
nie......štát sa nakoniec stal záchrancom 
nášho ekonomického a politického (!) sys-
tému...“ jürgen Stark, šéfekonóm centrál-
nej banky a dôsledný zástanca trhovej eko-
nomiky už pred tromi rokmi začal hovoriť a 
varovať pred efektom prázdnych peňazí – 
tak ako nejestvuje perpetum mobile vo fy-
zike, tak nemôže jestvovať ani v ekonomi-
ke, ale bankový svet ho nechcel počúvať. 
Terajší stav je neznesiteľný, dokonca ame-
rickí hospodárski profesori, ktorých ozaj 
nemožno podozrievať z nijakých socialis-
tických tendencií, kriticky hovoria o štát-
nomonopolistickom kapitalizme, v skratke 

o štamokap. A jeho motto: zisky sa privatizu-
jú a straty sa socializujú, čo preložene do dneš-
ného jazyka znamená: nejde o krízu, ide o to, 
že kríza musí byť dostatočne rozsiahla tak, aby 
všetkých uvrhla do chaosu, potom nemá štát 
inej možnosti, len pribehnúť s peniazmi daňov-
níkov na pomoc“.
Takýchto citátov sa dajú zistiť celé desiatky 
– nie však v našej tlači a ak áno, až teraz, 
keď je všetkým všetko jasné – teda je jas-
ný rozsah americkej krízy a jej globálnych 
následkov.
A to je náš problém – v zúrivom zápase na slo-
venskej vnútropolitickej scéne sa v minulých ro-
koch presadil taký štýl spravodajstva a žurnalis-
tiky, že nám neumožnil vidieť presne čo sa deje 
– či to už bolo v Iraku, Gruzínsku alebo na Wall 
Street. Ba dokonca sme nevideli ani to, čo sa 
deje v Nemecku, kde 

ŠTáT zohrávAl hlAvnú úlohU 
nielen pri udržaní, ale aj nevyhnutnom (a bo-
lestnom) reformovaní sociálneho štátu. Nevideli 
sme, ako sa zmenila – negatívne, pravicovoex-
trémisticky – nemecká spoločnosť vo východ-
nom Nemecku (teda bývalej NDR), nevideli 
sme zmenu v Rakúsku, kde sa protieurópskymi 
postojmi – ako aj protislovenskými, protičeský-
mi - vyhrávali voľby. Voličov lovili na vlne an-
tieuropeizmu dokonca aj sociálnodemok-
ratickí politici. A už nehovoriac o kritickej 
zmene, kríze maďarského spoločenstva, čo 

preráža do neprijateľných názorov aj v na-
šej, Slovenskej republike. Bezprostredne v 
našom susedstve sa odohráva zmena, kto-
rú sme ignorovali – a zrazu susedíme s nie-
kým iným! historicky nezodpovedaná otáz-
ka je, ako to, že po dvoch desaťročiach sú 
medzi Slovenskom a maďarskom také vzťa-
hy aké sú, ako to, že maďarská politika a 
spoločnosť sa nevydala cestou, ktorá v prí-
pade nemecka a Francúzska viedla k sku-
točne európskym pomerom a susedstvu? 
Dnes, ako vždy, je dôležitá

nEvyhnUTnoSť PrESného jAzykA. 
A na to, aby ste vedeli veci pomenovať, musí-
te im rozumieť. Skončila sa éra propagandy a 
propagandistov. Potrebujeme presný slovník, 
novú, presnú slovenčinu, moderátorov, kto-
rí vedia aj niečo iné ako skákať do reči, teda 
takých, čo naozaj vedia. Netreba nám disku-
sie postavené na redaktoroch – mechanikoch, 
ktorí raz podstrčia mikrofón jednej a potom dru-
hej strane, ktorí za vrchol objektivity či verejno-
právnosti považujú prídel rovnakých minút či 
sekúnd jednej a druhej strane aj keď nemá čo 
povedať. 
Potrebujeme kvalifikované informácie v 
zrozumiteľnej slovenčine – je to veľká príle-
žitosť na renesanciu spravodajstva verejno-
právnej televízie, jej priam historická šanca 
konkurovať bulvárnosti, krvákom, škandá-
lom a škandálikom súkromných médií. Sa-

mozrejme v prostredí, kde si Slovensko 
– na rozdiel od českých médií – zrušilo tra-
díciu trvalej siete zahraničných spravodaj-
cov a živí sa iba minútovým žurnalizmom – 
ťažko 

hĽAdAť ĽUdÍ 
s rozsiahlou anglosaskou či európskou skú-
senosťou – a preto sa bude aj nová žurna-
listika rodiť ťažko. Faktom však je, že dnes 
potrebujeme niečo iné ako v uplynulých 
mediálnych zápasoch za premenu verejnej 
mienky v rámci integrácie do Eú a nATo a 
potrebujeme aj niečo iné ako ošúchaný a 
deravý kabát protificovskej propagandy. 
Pred Slovenskom, jeho verejnosťou, eko-
nomikou, sociálnym prostredím, stoja dnes 
úplne nové výzvy. najväčšie sa týkajú aj 
toho, ako a čo hovoria naše médiá. Ak žur-
nalistická obec nevyprodukuje tlak na zme-
nu sama, treba vytvoriť verejný tlak, nátla-
kové skupiny na to, aby sme sa vyrovnali 
európskemu štandardu. 
Isteže, dá sa to lepiť ako doteraz, ale všetky 
prevratné udalosti, ktoré napokon prudko za-
siahli aj nás si vyžadujú, aby média nechytali 
mačku za chvost, aby sa zamestnávali provinč-
nými spormi, ale boli na úrovni a nepachtili sa s 
veľkými oneskorením za vývojom, ktorý pome-
novali už všetci pred nami.

dUŠAn d. kErnÝ

Nevyhnutnosť novej žurnalistiky aj novinárov
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Stranu pripravil 
milAn GroFčák

Stalo sa v kraji
V posledný septembrový deň 
a konala na radnici mesta Vy-
soké Tatry v Starom Smo-
kovci konferencia o zamest-
nanosti s názvom Tatravia – 
cesta k integrácii trhu prá-
ce. Jedným z výstupov konfe-
rencie je publikácia Prešov-
ský kraj, okresy a ich rozvojo-
vý potenciál, zaoberajúca sa 
demografickými podmienka-
mi, štruktúrou školstva, hos-
podárstva, trhu práce a po-
tenciálmi pre vznik intenzív-
neho cestovného ruchu jed-
notlivých okresov Prešov-
ského kraja. Samostatnou 
časťou projektu bola iden-
tifikácia počtu nových pra-
covných miest, pracovných 
miest ohrozených s návrhom 
opatrení, miest vytváraných 
a očakávaných. Zároveň je tu 
zvýraznená aj náväznosť po-
treby usmerňovania vzdeláva-
cích procesov voči potrebám 
praxe. Nositeľom projektu 
Tatravia je Mimovládne stre-
disko pre podporu projektov. 
Tatravia bola podporená Eu-
rópskym sociálnym fondom. 

•   •   •
Všetkých motoristov a turis-
tov, ktorí sa chystajú na ces-
ty prechádzajúc mestom Sa-
binov, ležiacom na severo-
južnej trase z Poľska do Ma-
ďarska cez Prešov upozor-
ňujeme na intenzívne staveb-
né práce v centre Sabinova 
a odstávke časti komunikácie 
a preto je tu potrebná maxi-
málna pozornosť. V súčasnej 
dobe prebieha rekonštruk-
cia cesty prechádzajúcej zá-
padnou stranou historické-
ho jadra. Pri vchode do tejto 
časti mesta z južnej strany (v 
smere od Prešova) je dopra-
va usmerňovaná novou sve-
telnou dopravnou signalizá-
ciou.

•   •   •
Poslanci Zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho 
kraja budú zrejme určitý čas 
bojovať so svojim svedomím. 
Na mimoriadnom „povodňo-
vom“ zasadnutí 30. septem-
bra totiž jeden z nich navrhol, 
aby každý zo 62 poslancov 
krajského parlamentu prispel 
na zmiernenie následkov po-
vodne v obci Čirč finančnou 
pomocou vo výške 1 tisíc ko-
rún. Pomoc sa má riešiť indi-
viduálne, každý poslanec sa 
môže slobodne rozhodnúť, 
či pomôže obci alebo obča-
novi. 

•   •   •
V rámci projektu rozvoja cez-
hraničnej spolupráce v oblas-
ti turizmu (Program cezhranič-
nej spolupráce Poľsko – SR) 
vybuduje Vihorlatská hvezdá-
reň v Humennom nové pla-
netárium v areále hvezdárne 
v Kolonickom sedle. Projekt 
cezhraničnej spolupráce má 
jedenásť partnerov na úze-
miach Poľska a SR, pričom 
humenskí astronómovia sú 
vedúcimi partnermi projek-
tu s názvom Karpatské nebo. 
Celkové oprávnené náklady 
tohto projektu sú vypočítané 
na bezmála 1,2 milióna Eur, 
finále je naplánované na zá-
ver roka 2011.

Biopalivá majú zelenú
Bývalé slobodné kráľovské mesto Sabinov by malo mať od 1. no-
vembra v prevádzke novú modernú kotolňu na spaľovanie drev-
nej triesky. Mesto, ktoré je investorom tejto stavby v podstate 
rekonštruuje technicky zaostalú 8 MW plynovú kotolňu v rám-
ci realizácie projektu „Diverzifikácia palivovej základne sys-
tému centrálneho zásobovania teplom s využitím obnoviteľ-
ných zdrojov“. V súčasnej dobe prebieha inštalácia novej tech-
nológie českým dodávateľom. Ročná spotreba drevnej hmoty 
by mala dosiahnuť 3 tisíc ton, z toho môže mesto pokryť zdroj-
mi z vlastných lesov približne 800 ton. Projekt je rozpočtovaný 
na 24 miliónov Sk, mesto ich získalo z projektov na výstavbu ob-
noviteľných zdrojov energií. realizácia projektu prilákala aj 
kontrolu z ministerstva životného prostredia Sr, ktorej čle-
novia kontrolovali v dňoch 30. 9. až 1. 10. 2008 finančné 
a vecné plnenie realizácie projektu.  

v ešte stále budovanom a vylepšovanom tu-
ristickom centre na pokraji  mestečka veľ-
ký Šariš, k existencii ktorého pomohli výraz-
ným spôsobom aj „európske“ peniaze (a 
ktoré poskytuje turistom široký sortiment 
služieb ešte ani nie rok), nedávno prekvita-
la dobrá nálada spojená s poučením, prá-
cou a umením. A to aj napriek doslova neprí-
jemnému počasiu, ktoré však projektu pomoh-
lo aspoň tým, že nepršalo. Šarišská varecha 
2008 bol prvým ročníkom festivalu kulinárstva 
a zábavy, ktorý sa v Šariš Parku, ako sa cen-
trum oficiálne nazýva, rozbehol už v ranných ho-
dinách. Varecha sa konala pod záštitou samot-
ného predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja Petra Chudíka, keďže tento prvý muž kra-
ja má k doslova umeleckej kulinárskej úprave 
mäsa veľmi blízko. Najdôležitejšou časťou prog-
ramu bola súťaž vo varení kotlíkového gulášu, 

grilovaní a opekaní, na rad však prišlo aj vare-
nie bryndzových halušiek, ale aj súťaž v ich je-
dení, pití piva, na svoje si prišli aj deti či milov-
níci folklóru. Nepriaznivé počasie zahnalo dal-
ších do útrob tamojšieho wellness centra, iných 
k sledovaniu činnosti pravých kováčov (svoju 
podkovičku pre šťastie si tu mohol ukovať kaž-
dý, kto o to stál) a ďalších remeselníkov. Stude-
né, bezmála arktické počasie však nedokáza-
lo zdolať ani súťažiacich, ani dobre sa zabávajú-
cich divákov.  A vlastne ani odbornú porotu, kto-
rá nakoniec rozhodla o tom, že víťazným druž-
stvom hlavnej súťažnej kategórie vo varení kotlí-
kového gulášu sa stali majstri varechy z neďale-
kej obce Bzenov. 
Víťazom prišiel zablahoželať (ale tiež stretnúť sa 
s množstvom priateľov a známych)  aj poslanec 
Národnej rady SR Stanislav Kubánek (na foto v 
strede).

Aj poslanci parlamentu vedia čo je dobré jedlo

národnú kultúrnu pamiatku Solivar (tech-
nický zázrak vybudovaný našimi predkami na 
ťažbu a spracovanie soli v 17. storočí) rozkla-
dajúcu sa na okraji Prešova i neďaleké 
opálové bane v horách Slanských vrchov 
poznajú asi viac nemeckí turisti ako slo-
venská „verchuška“. Práve o týchto turistic-
ky príťažlivých magnetoch, predovšetkým ich 
záchrane, zveľadení a možnej budúcnosti, pri-
čom konečným cieľom je rozvoj regiónu, ho-
vorili nedávno v Prešove všetky zainteresova-
né strany vrátane radnice, tunajšej univerzity, 
historikov, odborníkov, nevládnych organizácií 
a ďalších inštitúcií. 
Úvahy o tom, ako prebudovať napríklad požia-
rom ťažko poškodený centrálny sklad soli na 
kongresové centrum, ako spojiť tento svetový 
technický unikát solivarského komplexu cyklo-
železničkou s prímestskou rekreačnou oblas-
ťou Sigord, s lokalitou vo svete lodiarstva zná-

meho Kokošovského duba, so zlatobanskými 
stupami, ktoré boli zariadením na prvotné zá-
kladné drvenie neďaleko vyťaženej zlatonosnej 
rudy, i s prebúdzajúcimi sa jedinečnými opá-
lovými baňami a pomaly rekonštruovanou ban-
skou osadou (ešte v roku 1903 tam bolo cel-
kom 33 objektov), to všetko zatiaľ ostáva v rovi-
ne teoretických úvah, i keď niekoľko prvotných 
krokov už urobených bolo. Ako za všetkým, 
aj za úspechom týchto návrhov a projektov 
stoja peniaze. o tom, ako a odkiaľ ich zís-
kať, sa na spomínanej konferencii nehovo-
rilo. Tá skôr pripomínala situáciu, že pres-
vedčení o potrebe realizácie týchto myšlie-
nok sa opäť presviedčali. Ale bez viditeľné-
ho efektu...
Za pozitívum konferencie však možno považo-
vať návrh na zaradenie Dubníckych opálových 
baní do zoznamu Svetového kultúrneho dedič-
stva.

Už po šiesty raz sa v prešov-
skom divadle jonáša zábor-
ského stretli účastníci pre-
hliadky umeleckej tvorivosti 
a zručností občanov so zdra-
votným postihnutím, ktorí sú 
klientmi 26 sociálnych za-
riadení Prešovského samo-
správneho kraja. dvojhodi-

nový koncert bol dielom ich 
166 klientov a 50 zamest-
nancov vo veku od 6 do 70 
rokov. zdravotne postihnutí 
sa však prezentovali aj svo-
jimi umeleckými výrobkami, 
keďže pracovná činnosť im 
výrazne pomáha v zlepšova-
ní zdravotného stavu. 

Súčasťou koncertu bolo aj 
slávnostné uvedenie a pred-
stavenie nového CD albumu, 
na tvorbe ktorého sa podieľa-
li deti zo štyroch detských do-
movov a rovnakého počtu škôl 
v Snine a v Humennom. Ve-
dúcou osobnosťou hudobné-
ho projektu je americký coun-
try-gospelový spevák Jim Mc-
Donald, ktorý je zároveň aj au-
torom hudby spolu 11  piesni 
vydaných na CD pod názvom 
Boh nás spája. Texty napísal 
Jaroslav Patráš. Podujatie or-
ganizoval odbor sociálnych 
vecí a rodiny úradu Prešov-
ského samosprávneho kra-
ja s divadlom jonáša zá-
borského, neziskovou orga-
nizáciou Bona Fide a všeo-
becnou zdravotnou poisťov-
ňou.   

v mimoriadnom termíne sa konalo 
26. zasadnutie zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja, 
ktoré predseda Peter chudík zvo-
lal na utorok 30. septembra. hlav-
ným bodom rokovania bol návrh 
na rozdelenie dotácií určených na 
zmiernenie škôd spôsobených po-
vodňami na území kraja v júli tohto 
roka. Poslanci krajského parlamen-
tu o pomoci síce rokovali ešte pred 
mesiacom na svojom 25. riadnom 
zasadnutí, avšak členovia väčšino-
vého pravicového politického klu-
bu predložili (a nakoniec aj schvá-
lili) taký návrh, aby o rozdeľova-
ní peňazí aj na povodňovú pomoc 
mohli rozhodovať oni. keďže pred-
seda chudík predmetné unesenie 
nepodpísal, čím stratilo svoju plat-

nosť, 30. septembra sa krajské za-
stupiteľstvo vrátilo k tomuto bodu 
mimoriadne. Tentoraz bolo rokovanie 
bezkonfliktné. Poslanci takto odsúhla-
sili pomoc 12 obciam v celkovej výške 
6 miliónov Sk. Kľúč k rozdeleniu výšky 
pomoci pre jednotlivé obce si dohodli 
na rokovaní predsedu PSK Petra Chu-
díka s predsedami poslaneckých klu-
bov pri zastupiteľstve (24. septembra). 
Základnou jednotkou je (a zrejme bude 
aj v budúcnosti) škoda vyššia ako 10 ti-
síc Sk na jedného obyvateľa obce. Naj-
viac bodov získala obec Čirč, v ktorej, 
žiaľ, vyhasli aj dva ľudské životy.  
Aj keď epicentrum kumulovaných búr-
kových zrážok, ktoré napáchali najväč-
šie škody, bolo nad severnou časťou 
Čergovského pohoria a nad Vojenským 
výcvikovým priestorom Javorina, po-

vodňami bolo postihnutých až 157 obcí 
na území Prešovského kraja. Najviac 
škôd napáchala voda v okresoch Bar-
dejov (44 obcí), Prešov (24) a Stará Ľu-
bovňa (21).
okrem obrovských škôd na ces-
tách ii. a iii. triedy, ktoré sú v ma-
jetku Prešovského samosprávneho 
kraja, škody na majetku občanov sa 
vyšplhali do výšky 16,1 milióna Sk 
a na majetku obcí na bezmála 221 
miliónov. iba náklady na samotné 
záchranné práce boli spočítané na 
134,2 milióna Sk. 
Okrem finančnej pomoci obetiam po-
vodní poslanci schválili aj súvisiacu úp-
ravu rozpočtu č. 4 samosprávneho 
kraja a dokonca aj na poslednú chvíľu 
predložený súpis projektov na čerpa-
nie nenávratného finančného príspevku 

z regionálneho operačného programu 
(Opatrenie 5.1 – Regionálne komuni-
kácie zabezpečujúce dopravnú obsluž-
nosť regiónov) na rekonštrukciu ciest II. 
a III. triedy. Aj napriek tomu, že, ako po-
slanci tvrdili, tento materiál mal byť na 
rokovanie predložený už pred niekoľký-
mi mesiacmi. Výzva však bola riadiacim 
orgánom zverejnená až 11. augusta 
tohto roka.  v podstate ide o prvý po-
kus krajskej samosprávy získať pe-
niaze na opravu ciest v rámci opat-
renia roP. v prípade úspechu bude 
možné opraviť aj niektoré povodňo-
vé zosuvy pôdy na komunikáciach, 
zabezpečiť nestabilné úseky ciest, 
opraviť poškodené mosty. naprík-
lad, iba oporný múr v hornom Smo-
kovci si vyžiada náklad okolo 10 mi-
liónov Sk.

Pomoc obetiam povodní konečne schválená

Šanca pre hendikepovaných spoluobčanov

Dokážeme využiť technické a prírodné jedinečnosti? 

Na Duklu prišli z Vologdy
V piatok 3. novembra pricestovala do Prešova oficiálny delegá-
cia Vologodskej oblasti ruskej federácie, s ktorou Prešovský sa-
mosprávny kraj udržiava už 11 rokov plodnú vzájomnú spolu-
prácu. Viedol ju sám predseda Zákonodarného zhromaždenia 
Vologodskej oblasti nikolaj v. Tichomirov (na snímke vpravo 
s P. Chudíkom). Okrem spoločného hodnotenia priebehu a vý-
sledkov doterajšej spolupráce najvyššími predstaviteľmi oboch 
regiónov (Vologodský patrí medzi najprogresívnejšie, najmoder-
nejšie a najbohatšie regióny Ruska), v ktorom rezonovala oboj-
stranná potreba zvýšenia dôrazu v ekonomickej a obchodnej 
oblasti, cieľom ruskej regionálnej delegácie boli oslavy Karpat-
sko-duklianskej operácie, ktorá v konečnom dôsledku zname-
nala nástup Červenej armády do oslobodzovacích bojov na Slo-
vensku. V sobotu 4. októbra sa ruská delegácia zúčastnila na 
pietnych akciách vo Svidníku a ukážky bojov v smutne presláve-
nom Údolí smrti, v nedeľu sa zúčastnila slávnostného odhalenia 
Pamätníka hrobu neznámeho ruského vojaka z 1. svetovej vojny. 
Ten je zároveň symbolom doterajšej spolupráce oboch regió-
nov, keďže ide o realizáciu spoločnej myšlienky.
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POLiticKÉ 
Sentencie
diAGnózA
z blata totality sme vhupli do 
kaluže plurality, čo prospelo 
hávedi, ktorá skvele pláva a 
loví v mútnych vodách.

nEcháPEm
Prečo je u nás nezamestna-
nosť, keď toľkí ľudia pracujú 
v početných komisiách?

čo zháňAjú dnEŠnÍ 
mládEnci
zháňajú výbavu na žúr: čer-
stvé lahôdky a skazené diev-
čatá.

ŽivoT jE Ako PonorkA
chvíľu sme hore, aby sme 
sa rozhliadli a nadýchali 
čerstvého vzduchu, a potom 
dlho na dne, aby sme sa vy-
hli bombám, ktoré na nás 
hádžu naši nepriatelia.

dynAmická oSoBnoSť
Sám neurobí nič, ale jedno-
staj číha, na koho by mohol 
nadviazať.

čo SA To S nAmi STAlo?
oceľová kefa zamatu – radi-
kálna ekonomická deforma.

dnES
dnes už s nadšením predvá-
dzame iba skepsu.

SAlTo A SAldo hiSTóriE
zo zamatovej lásky sa vykľu-
la láska k peniazom.

dEmokrATi z koTolnÍ
Proti nežnej revolúcii mohla 
zasiahnuť Prozreteľnosť vý-
buchom niekoľkých kotlov.

idú S dUchom doBy
kedysi mladí hľadali zmysel 
života, dnes hľadajú zmysel-
ný život.

zBohATlÍk TUnElár
Sebavedomie ho nesie živo-
tom ako nafukovacia vesta 
rozbúreným morom.

člEnovi komiSiE
námet, ktorý chceš ukrad-
núť, musíš najprv zamiet-
nuť!

milAn kEndA

Parlamenty sú rôzne. Tak napríklad ten an-
glický patrí medzi najstaršie na svete, pri-
čom v jeho dolnej komore sa už neraz 
stalo, že ctihodní páni – keď už slovné ar-
gumenty nestačili – použili ručné. Tak po 
chlapsky. Ani v takej konzervatívnej krajine, 
akou Anglicko bezpochyby je, sa nad tým 
nikto nepozastaví. Páni poslanci si dajú zo-
pár faciek a život ide ďalej. Televízie nám 
dnes sprostredkujú občasné pästné súboje 
z rôznych miestností, určených predovšet-
kým najváženejším občanom krajiny s po-
slaneckou imunitou. v ruskej dume občas 
predseda liberálov vladimír Žirinovskij ob-
lieva svojich poslaneckých sokov minerál-
kou. Pokiaľ to nestačí, tak až potom prídu 
na rad zauchá ...
Takéto scénky, priznajme si úprimne, nás, te-
levíznych divákov plne zaujmú. Veď také bitky v 
parlamentoch predsa len nie sú každodennou 
záležitosťou. Žiaľ, o prenosy a zábery z roko-
vaní NR SR nie je v zahraničí záujem. Nemož-
no sa tomu vôbec čudovať. Tlmočiť hádky a na-
dávky niektorých našich zákonotvorcov nemôže 
byť predsa v cudzine zaujímavé. Ťažko povedať, 
akoby tamojší moderátori pohotovo prekladali 
slova ako grázel a špina, vyslovené takou de-
centnou dámou, akou je Mária Sabolová. Ok-
rem toho takáto scénka by si v cudzine žiadala 
aj vysvetlenie, ako môže pani poslankyňa takto 
častovať nie svojich ideových súperov, ale tých, 
s ktorými roky verne, plece pri pleci bojovala za 
presadzovanie kresťanských a demokratických 
princípov na Slovensku!
To však, čo pani poslankyňa mária Sabolo-
vá (kdh) nedávno demonštrovala na pôde 
nr Sr sa skôr hodí nie na takú ctenú pôdu 
akou je náš parlament, ale skôr do krčmy 
iv. cenovej skupiny. ťažko povedať, čím si 
to jej dlhoroční spolubojovníci Pavol miná-
rik a vladimír Palko zaslúžili. S najväčšou 
pravdepodobnosťou môže za to skutoč-
nosť, že pred časom obaja zamávali svojmu 
kdh na rozlúčku a založili si kdS. nuž, či 
máme na Slovensku o jednu politickú stra-
nu viac alebo menej, rozhodne nemôže byť 
dôvodom k nazvaniu svojich bývalých kole-

gov špinami a grázlami. zo strany pani po-
slankyne to rozhodne nebolo ani kresťan-
ské, ani demokratické.
všetci sme iba ľudia a skutočne sa môže 
každému stať, že mu z úst vykĺznu slová, 
za ktoré sa potom môže hanbiť. Ľudské je 
však v takýchto prípadoch sa aj ospravedl-
niť. Pani Sabolová to na prekvapenie – v po-
radí už druhé – odmietla! „všetko bolo po-
vedané“ – tieto slová boli jej reakciou na 
otázku, či sa za svoje výroky ospravedlní.
Ani jej šéfovi Pavlovi Hrušovskému nebolo do 
reči, keď sa ho opýtali, či sa Mária Sabolová má 
ospravedlniť. V každom prípade aspoň povedal, 
že neslušné vyjadrenia na pôdu parlamentu ne-
patria. Pani poslankyňa sa zrejme pôjde iba vys-
povedať zo svojich hriechov, pán farár jej od-
pustí a život ide ďalej. Prídu ďalšie voľby do NR 
SR a pani poslankyňa, ktorá si tradične získa-
va voličov uverejňovaním na volebnom letáčiku 
svojho obľúbeného receptu na obľúbené jedlo, 
tak im potom poskytne až dva recepty, možno, 
že dokonca až tri! 
Ale, ako to už chodí v živote, všetci sme si 
rovní, ale niektorí sú ešte rovnejší. len si 
vezmime takého ministra spravodlivosti 
Štefana harabina. za jeho nemiestne slo-
vá v parlamente, za ktoré sa ihneď na dru-
hý deň verejne ospravedlnil, ho prevažná 
väčšina našich médií, ako sa hovorí, zniesla 
pod čiernu zem.	
Niekoľko dní bol tým najvďačnejším námetom 
pre takmer všetky denníky a súkromné televí-
zie. Veľa nechýbalo, aby nasledovala výzva na 
jeho lynčovanie, či zahrabanie do zeme zaživa, 
pretože tých volaní na jeho odstúpenie už bolo 
priveľa aj pre tých, ktorí absolútne nepatria do 
tábora jeho priaznivcov. Jedno je však isté, a 
to už naozaj bez kvapky humoru: Na základe 
rôznych výskumov verejnej mienky možno kon-
štatovať, že terajšie zloženie NR SR pod ve-
dením Pavla Pašku má v širokej verejnosti dô-
veru minimálne o tretinu vyššiu, než to bolo v 
parlamente, ktorému predsedal Pavol Hrušov-
ský. A to už skutočne nepotrebuje žiadny ko-
mentár...

vlAdimÍr mEzEncEv

zaťala sa – nechce sa vraj ani ospravedlniť

Kresťanka, ktorá dokáže šťavnato nadávať

Pani poslankyňa Mária Sabolová (KDH) v poslaneckej lavici.
Foto: MARTIN PETRENKO

Truhlík o idiocii
Zdá sa, že chrobákov TRUHLÍKOV, ktorí všetko vedia a poz-
najú najlepšie, v našej spoločnosti pribúda adekvátnym tem-
pom klesania kultúrnej a spoločenskej, ale najmä ľudskej úrov-
ne. Verejné okiadzanie ľudí a ich snáh po zlepšovaní závratne 
zdeformovaného systému sa stalo akýmsi módnym pravicovým 
športom. Najnovší TRUHLÍK sa vyliahol zo zámotku pisateľa 
(vraj komentárov) dvoch denníkov. Zo dňa na deň sa z neho vy-
kľul najodbornejší odborník na sociálne poisťovníctvo a druhý 
kapitalizačný dôchodkový pilier. A preto aj nanajvýš „odborne“ 
kritizuje terajšie snahy vlády o riešenie deficitov v tejto oblasti. 
Do akej hĺbky ovláda tento politológ zákutia zložitého a teraz už 
poriadne zauzleného slovenského sociálneho systému, je pri-
najmenšom pozoruhodné. Do takej miery, že nikto by nemal 
váhať urobiť z neho ministra sociálnych vecí, keďže on je ten 
najlepší a najvhodnejší typ. Ešteže si vo svojom nedávnom ko-
mentári na stránkach regionálnych novín iba tak na okraj spo-
menul aj na to, koľko kopancov v tejto sociálnej hre na kaníkov-
ský spôsob urobila Dzurindova vláda. A tak, keď už prirovnáva 
súčasné kroky vlády k idiocii, mal by korektne pripomenúť aj 
to, kto a kedy s týmito idiocinami začal. Musí to vedieť, veď je 
odborník na všetko...!  Dá sa však konštatovať aj to, že každá 
recesia (pisateľovu nevynímajúc) musí mať svoje hranice, kto-
ré by sme mohli nazvať obyčajnou ľudskou slušnosťou. Mal by 
si to uvedomiť aj on, inak svojej „politologickej“ kariére už prá-
ve teraz strojí až príliš skromný funus.  milAn GroFčák

Vedúci oddelenia akciovej spo-
ločnosti Párky-Dárky, spol. s 
r.o. mi ako obchodnému par-
tnerovi dlho nevedel porozu-
mieť. V jeho očiach som vyzeral 
ako obyčajná radová stránka, 
ktora žila v časoch totality ako 
vedúci nomenklatúrny káder is-
tého podniku. Nech som hovo-
ril bývalému súdruhovi Paprč-
kovi čokoľvek, len krútil očami, 
pregĺgal sliny a mykal plecami.
Keď som ho navštívil, presne 
som sa vyjadril, čo v rámci le-
gislatívy od neho potrebujem. 
Stačilo, aby mi dal prísluš-
ný formulár, na ktorom by sa 
naša spoločnosť mohla oficiál-
ne uchádzať o príslušný tender. 
Keby mi žiadosť podal, tým by 
bola z jeho strany moja požia-
davka splnená. On však nie 
a nie ma pochopiť. Hľadel na 
strop, potom na palmu v kveti-

náči, na oblok... Pri vysvetľova-
ní som si občas pomáhal aj ru-
kami a nohami, on však nie a 
nie mi porozumieť.
– Priateľko, takýchto stránok 
ako ste vy tu mám denne celé 
desiatky. Ide mi hlava prask-
núť. Nehovoriac o tých, ktorí 
prídu s požiadavkou vybaviť si 
certifikát. Takmer sa môžem 
zblázniť, pochopte, - horeko-
val a špinavou vreckovkou si 
utieral čelo.
– Moja požiadavka je len ma-
ličkosť, – snažil som sa ho na-
vodiť, neskôr som prosíkal.
– To môže povedať každý... – 
a viac nepovedal, akoby začal 
vážiť slová.
Všetky moje gestikulácie, zvy-
šovanie i znižovanie hlasu až 
na brumendo, však boli már-
ne. Už-už som chcel rezigno-
vať, ale čosi ma pomklo konať. 

Vo vrecku som mal pripravenú 
obálku s tým, že...ak by bolo 
treba... Tá chvíľka napokon 
prišla. Pravou rukou som siahol 
do vrecka môjho saka. Paprč-
ka sa vzápätí akoby zalízol. Vy-
bral som obálku a posunul mu 
ju šikovne popod nos tak, aby 
tento tradičný a takmer všade 
u nás udomácnený akt bol čo 
najmenej nápadný. Proste, aby 
to vyzeralo tak, že vlastne nič 
takého sa nedeje.
Paprčkovi vzápätí naskočil na-
strojený úsmev. Ihneď sa mu 
akoby vyjasnilo. Pochopil, 
múdra hlava. V očiach sa mu 
dodatočne zaiskrilo, podobne 
ako žiara na vianočnej prskav-
ke.
– Konečne, že ste aj vy mňa 
pochopili, - zašvitoril ako než-
ná krásavica, a dodal: – veď 
aj ja mám nadriadených... O 

podsunutej obálke však ne-
padlo ani slovko.
– Pán vedúci, to ste mi ale 
mohli hneď povedať, - namie-
tal som. A on na to:
– Pane, ak chcete, aby sa 
vaše auto dalo do pohybu, 
tiež treba najskôr natankovať, 
chápete? 
– Chápem, musí dostať ben-
zín...
– No tak vidíte?! Už sme si po-
rozumeli... Proste, bez pohon-
ných látok sa vám auto ne-
pohne, - zopakoval, akoby na 
ospravedlnenie.
Mal som chuť mu povedať, že 
v niektorých prípadoch, naprík-
lad dolu brehom pôjde každé 
auto ak ho posotíme, no bol 
som napokon rád, že sa mi po-
darilo byť úspešným a aspoň v 
ten úradný deň čosi vybaviť.

milAn kUPEckÝ

takmer veľké nedorozumenie

neSPOKOjný exdiPLOMat SR
Z diplomatických služieb 
Slovenskej republiky v mi-
nulých dňoch odišiel Rasti-
slav Káčer, ktorý bol veľvys-
lancom v Spojených štátoch 
amerických. V tejto súvislosti 
pre jeden denník 11.9.2008 
okrem iného povedal: „Roz-
hodnutie odísť z diplomácie 
bolo súkromné, aj keď ne-
skrývam, že som nebol čas-
to spokojný so zahraničným 

kurzom, ktorý vychádzal od 
vlády.“ Mnohí sa čudujú, že 
pán exdiplomat svoju nespo-
kojnosť vyjadril až po svojom 
odchode z funkcie veľvys-
lanca. Otázkou ostáva, pre-
čo tak neurobil, keď sedel 
v pohodlnom kresle repre-
zentanta Slovenskej repub-
liky. Vzdelaný, talentovaný, 
slušný, tolerantný, zásadový 
a principiálny politik, no naj-

mä diplomat, by nikdy nemal 
slúžiť a plniť program vlády, 
ktorý je v ostrom protiklade 
s jeho presvedčením a cel-
kovou hodnotovou orientá-
ciou. Pán Káčer vraj do tejto 
skupiny diplomatov nepatrí. 
Chce sa stať hrdinom v proti-
vládnom boji až v čase, keď 
sa z neho z večera na ráno 
stal iba trpaslík na politickej 
a diplomatickej scéne.  (jk)

KOHO zaStUPOVaL V StV?
Pravdou je, že neparlamentné politické strany to (nielen) u nás 
nemajú ľahké. Jednoducho do médií sa dostávajú veľmi ťažko. 
Nečudo, veď podľa ich volebných výsledkov z predchádzajúcich 
volieb o ich názory je veľmi malý záujem a tie, ktoré sa zrodia 
medzi voľbami, o svoje miesto „pod slnkom“ musia veľmi ťaž-
ko bojovať. Svojho času to napríklad pocítil aj SMER, ktorý síce 
po svojom vzniku mal veľmi veľa priaznivcov, ale darmo... Pokiaľ 
strana nepreukázala svoju silu a obľúbenosť vo voľbách, na tele-
vízne obrazovky sa prakticky nedostala. Zdá sa, že niektoré nové 
straničky sú na tom podstatne lepšie. Tak napríklad odídenci z 
KDH, medzi ktorých patria napríklad Vladimír Palko, František 
Mikloško, či Pavol Minárik. V silne sledovanej televíznej relácii 
„O 5 minút 12“ si v nedeľu predpoludním zasadol k Anne Belou-
sovej, podpredsedníčke NR SR (SNS) aj parlamentnou klimati-
záciou ošľahaný F. Mikloško. Besedoval však nie ako nezávis-
lý poslanec bez straníckej príslušnosti, ktorým sa po vystúpení 
z KDH aj stal, ale ako člen už novej KDS! Nuž, STV takto novej 
straničke poskytla taký priestor v tak sledovanom čase, aký by 
si azda nemohla kúpiť žiadna z našich parlamentných strán. Že 
to bolo za naše peniaze televíznych koncesionárov, to už nikoho 
nezaujíma ... ján SliAčAn

KNIEŽA SA ZOBUDILO!
Terajšieho ministra zahraničných vecí ČR karla Schwarzenber-
gera si dobre pamätáme ešte z čias spoločného štátu Čechov a 
Slovákov. V podstate nám zostal jeho obraz človeka s modrou kr-
vou, s fajkou v ústach (alebo v rukách) a motýlikom uviazaným na 
krku. Asi nič viac.. Na jeho prácu kancelára Kancelárie preziden-
ta ČSFR si u nás nikto nespomína. Česi o kniežati vedia ešte to, 
že ako členovi vlády sa mu na jej zasadnutí niekoľkokrát podari-
lo zaspať. Raz sa však asi poriadne zobudil a to vtedy, kedy začal 
presadzovať uznanie samostatného Kosova. Ťažko povedať, či 
ho za to premiér mirek Topolánek (ODS) k obrovskému prekva-
peniu občanov ČR oficiálne vyhlásil za najlepšieho ministra zah-
raničných vecí ČR od jej vzniku, teda od roku 1993. Nedávno sa 
knieža opäť rozhýbalo. K zdeseniu azda celej našej susednej re-
publiky vyhlásilo, že svet by mal bojkotovať Zimné olympijské hry 
2014 v Soči. Na protest proti ruskej agresii voči Gruzínsku. Pán 
minister si však určite vtedy nespomenul na už známe bojkoty 
olympiád v roku 1980 v Moskve a o štyri roky neskôr v Los An-
geles. Ani jedna z týchto dvoch blokád svetu nič dobrého nepri-
niesla, skôr naopak. Tieto rozhodnutia nakoniec postihli tých naj-
nevinnejších – samotných športovcov. Ide o dve smutné kapitoly 
v dejinách medzinárodného olympijského hnutia. Pánu ministro-
vi to asi z jeho poradcov nikto nepripomenul ... (vm)



zVOLeBnieVa Sa
Zuzana Martináková a jej Slobodné fórum sa vo voľbách v 
roku 2006 nedostali do parlamentu a trvalo to celý rok, než 
sa pani predsedníčka dostala z toho šoku, ktorý jej spôsobi-
li prehrané voľby. Zdá sa však, že tú traumu má už dávno za 
sebou, veď pred niekoľkými dňami ju jej strana schválila za 
kandidátku na funkciu prezidentky SR! Nuž, zoberie niekoľ-
ko hlasov Ivete Radičovej a čo je najdôležitejšie – určite sa 
ešte predtým na nejakej besede prezidentských kandidátov 
stretne so zakladateľom Slobodného fóra Ivanom Šimkom. 
Možno, že si dokonca pozrú do očí a možno, že sa dokon-
ca aj pozdravia!
So svoju kandidátkou pre voľby do Európskeho parlamentu 
sa akosi poponáhľalo KDH. Nuž, aspoň v niečom je prvé ... 
Za svojho volebného lídra zvolilo podpredsedu KDH a exmi-
nistra školstva Martina Fronca. Čo k tomu dodať: veľa vody 
s týmto nevýrazným politikom rozhodne nenamúti. Okrem 
toho kandidátka poriadne zarmútila europoslankyňu Annu 
Záborskú. Tá totiž v prvých slovenských voľbách do euro-
parlamentu bola na kandidátnej listine KDH na  1. mieste, te-
raz klesla až na tretie ...
Očakávané pohyby nastali aj vo vedení ĽS-HZDS. Zdenka 
Kramplová už nie je ústredná tajomníčka strany, iba rado-
vá členka, podobný osud stihol hospodára ĽS-HZDS Mila-
na Urbániho. Strana takto uvoľnila dve dôležité funkcionár-
ske miesta. O menách tých, ktorí zasadnú na tieto stoličky 
sa rozhodne 18. októbra. Okrem toho predseda ĽS-HZDS 
Vladimír Mečiar prekvapil vyhlásením, že „jeho“ strana má 
zatiaľ troch kandidátov na jedno miesto – a to neobyčajne 
dôležité – prezidentského kandidáta. Buďme trpezliví, doč-
káme sa toho a dozvieme sa, kto ním bude ...

ján SliAčAn
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Zberateľské rarity
Kniha „Africké umenie, zbierka ivana melicherčíka“ (Ro-
land Torsten Advertising, 2008) bude určite patriť medzi zbera-
teľské rarity nielen preto, že vyšla v obmedzenom náklade 600 
kusov, ale najmä pre svoje obsahové i dizajnové kvality.
Fotografie sošiek, kultových predmetov a masiek sú 
umiestnené na čiernom pozadí, rovnako text, ktorý je vy-
tlačený farbami typickými pre africké artefakty. knižka tak 
svojou úpravou symbolizuje krajinu pôvodu predmetov a 
podčiarkuje ich výpoveď. Možno práve preto vyžaruje z nej i 
to tajomno spájané s pôvodnými africkými sochami a maska-
mi, ktoré často ako kultové predmety prešli mágiou, šamanský-
mi obradmi a pohrebnými rituálmi. Niektorí afrikanisti hovoria, 
že by sa mali desakralizovať. „Afričania nevytesávali z dreva es-
tetiku, ale obsah, dušu – v tom je sila týchto sugestívnych diel. 
Obrazne povedané – to najpríťažlivejšie na africkom umení je 
to, čo nevidieť. Toto umenie úzko súvisí s nadprirodzenými si-
lami, náboženstvom, zaklínaním, duchmi a božstvami, masky 
a figúry sú akýmisi schránkami duši predkov či zvierat, sú na-
siaknuté energiou, elementmi záhrobia, života a smrti, zdravia i 
chorôb... Ruku nad ich tvorbou držala predovšetkým viera v po-
smrtnú existenciu predkov...“ – píše v úvode knihy jej autor.
S africkým umením máme viac spoločné ako si uvedo-
mujeme. Afrika bola kolískou ľudstva a v každom z nás 
je kúsok Afričana. Európske umenie 20. storočia sa tým-
to, ako sa vtedy hovorilo primitívnym umením prírodných 
národov, inšpirovalo. Práve preto treba pochváliť tento 
vydavateľský čin, ktorý nám umožňuje nahliadnuť hlbšie 
do bohatstva umenia Afriky, a o ktoré sa takto s nami 
zberateľ ivan melicherčík podelil. Ak sa chce niekto „naži-
vo“ stretnúť s africkým umením, má možnosť do 5. októbra v 
Artgallery v Devíne pri Bratislave. jozEF ŠUchA

TRÁPNY „HUMOR“
nepamätám sa, že by som niekedy počul niečo vtipného 
z úst podpredsedu Smk a exministra školstva lászla Szi-
getiho. na veľké prekvapenie nedávno sa pred televíznymi 
kamerami pokúšal o vtip, ale bol z toho iba trápny mono-
lóg. v súvislosti s označením maďarských názvov zemepis-
ných pomenovaní na Slovensku, uvedených v závere učeb-
nice vlastivedy pre 4. ročník základných škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským pán Szigeti pripomenul, že sa zača-
la vykurovacia sezóna a tak tieto učebnice sú dobré aku-
rát tak na kúrenie. Azda každý, kto bol ministrom vo vláde 
Slovenskej republiky by ale mohol vedieť, že práve nad-
chádza výročie akcie, kedy sa na okupovanom území Slo-
venska skutočne pálili učebnice. Bolo to v jeseni 1938, 
teda pred 70 rokmi. Pálili ich predstavitelia maďarského 
polofeudálneho systému, ktorý okupanti priniesli tam, kde 
už dobre vedeli, čo je to demokracia. Preto pálenie učeb-
níc, či už napísaných v slovenčine alebo maďarčine, vyvo-
láva na južnom a juhovýchodnom Slovensku nie najpríjem-
nejšie asociácie. okrem toho už vôbec to, že niekto, kto 
zastával funkciu ministra školstva hovorí pred televíznymi 
kamerami o pálení učebníc, musí u každého televízneho 
diváka spôsobovať husiu kožu na tele a neschopnosť  za-
vrieť dokorán otvorené ústa ... vlAdimÍr mEzEncEv

raz darmo poézia je fenomén, ktorý aj 
v terajšej rozdelenej spoločnosti, po-
značenej nenávisťou, zlobou a závis-
ťou, dokáže ľudí rôznych záujmov a 
profesií zjednocovať a zbližovať. jej 
mnohí tvorcovia, recitátori a priazniv-
ci už neraz dokázali pri rôznych  prí-
ležitostiach utvoriť prostredie vzájom-
nej žičlivosti, úcty a dobromyseľnosti. 
Takáto atmosféra už po stý raz zavlád-
la v minulých dňoch v dome kultúry 
kramáre na Stromovej ulici v Bratisla-
ve počas hodnotného programu pod 
názvom PoETickÝ vEčEr Pri SviEč-
kAch. do slávnostne a vkusne vyzdo-
benej sály prišlo vyše 250 pozvaných 
hostí medzi ktorými nechýbali význam-
né osobnosti spoločenského a kultúr-
neho života, poprední spisovatelia, 
herci, vysokoškolskí učitelia, lekári, vý-
tvarníci, speváci, predstavitelia kultúr-
nych inštitúcií a skupina poslucháčov 
Fakulty dramatických umení v Banskej 
Bystrici pre ktorých poézia je takmer 
súčasťou každodenného žitia.
Starosta mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto ing. richArd FrimmEl (na 

snímke), jeden z organizátorov tohto po-
dujatia v úvodnom slove prezentoval aj 
osobný vzťah k umeniu a poézii. 
„Umenie nie je chlebom, ale vínom ži-
vota. Nesmrteľný výrok nemeckého pro-
zaika, publicistu a pedagóga Jeana Pau-
la nestratil na svojej aktuálnosti ani po 
dvoch storočiach, Skutočne. Umenie - či 
už v podobe hudby, maľby, alebo poézie 
- pôsobí na človeka ako čaša lahodného 
moku, ktorého silu dobre poznali už starí 
Gréci a Rimania. Rozochvieva srdce, po-
vznáša myseľ, podnecuje túžbu vymaniť 
sa z koľají sivej každodennosti, prebú-
dza potrebu nasať do seba krásy z tvor-
by umelcov, obohatiť nimi svoj život.
Takéto myšlienky a pocity vyvolávajú 
aj okamihy strávené v Poetickom štú-
diu, ktoré našlo svoju domovskú scénu 
na pôde bratislavského Nového Mesta. 
Aké to šťastie, že v čase, ked sa štúdio 
ocitlo na križovatke svojho bytia či ne-
bytia, podali si ruky tí správni ľudia, aby 
štúdio mohlo pokračovať dalej v kultúr-
nom stánku na Kramároch. Poézia pod-
stupuje boj, aby zviedla ľudí dovedna. V 
atmosfére poetických večerov pri pla-
mienkoch sviec nadobúdajú slová fran-
cúzskeho básnika Paula Eluarda hlbo-
ký zmysel, Verše básnikov najrôznejších 
generácií, žijúcich i nežijúcich, priťahujú 
na tieto večery ľudí lačných po nových 
poznaniach a bažiacich po duchovných 
krásach života, Nestačí im však prežívať 
ich v intimite svojich domovov. Nie. O 
pocity z dotykov s poéziou sa potrebujú 
podeliť v spoločnosti ľudí rovnakej krv-
nej skupiny. Spolu s nimi chcú nasávať 
tóny z prednesú skúsených recitátorov, 
zahĺbiť sa do sprievodného slova pribli-
žujúceho život a dielo autorov, do hud-
by, ktorá atmosféru týchto večerov do-
tvára.
Novomešťanov môže tešiť, že poetické 
večery pri sviečkach prekročili rámec 
nielen ich mestskej časti, ale i Bratisla-
vy. Jednak vďaka vynikajúcim recitá-
torom a ďalším účinkujúcim, ktorí sem 

prichádzajú z rôznych kútov Slovenska, 
ako aj hosťom a návštevníkom, dokonca 
zo zahraničia.
Stý poetický večer je príležitosťou ob-
zrieť sa späť a sňať klobúk pred tvorca-
mi a aktérmi tohto jedinečného poduja-
tia. Osobitná vďaka patri duši Poetického 
štúdia - hercovi, recitátorovi, režisérovi, 
scenáristovi Jurajovi Sarvašovi. Pre mi-
lovníkov poézie je v tejto chvíli dôležitý 
aj pohľad do budúcnosti. Za miestnu sa-
mosprávu môžem jednoznačne pove-
dať: tieto poetické večery mali a naďalej 
majú našu podporu. Ich strojcom želám 
veľa tvorivých síl a hosťom nezabudnu-
teľné zážitky“.
Potom už mikrofón patril jUrAjovi 
SArvAŠovi (na snímke hore) zakladate-
ľovi Poetických večerov pri sviečkach. 
Povedal mnoho vzácnych a múdrych 
myšlienok vyjadrujúcich radosť i vďa-
ku všetkým, ktorí pomohli organizovať 
už po stý raz stretnutie poézie. začal 
tradične:

„Ó poézia! Ó poetické publikum! 
Prišlo si opäť k nám. 
Prišlo si do tichého divadla, 
prišlo si prepadnúť 
poetickým hrám. 

Vitajte srdcia poetické, 
vitajte pri sviečke plameni, 
jej čisté svetielko 
zo srdca pramení. 

Sme radi, že ste tu 
a že sme opäť spolu. 
Tu radosť, krása nás čaká. 
Tu vyhneme sa bôľu“.

v pestrom až dve a pol hodinovom 
programe juraj Sarvaš, moderoval, re-
citoval, často v rámci etiky vtipkoval, 
jednoducho bol, ako vždy mužom na 
správnom mieste. Spolu s desiatkou 
účinkujúcich pripravil nezabudnuteľný 
večer do ktorého mierou vrchovatou 
prispel spisovateľ a publicista lAdi-
SlAv ťAŽkÝ, dr. h. c. (na snímke vpra-
vo). jeho príhovor zaujal všetkých:
„Stromová ulica v Bratislave na Kramá-
roch s jej Kultúrnym strediskom si záslu-
hou Juraja Sarvaša a jeho večerov po-
ézie vydobyla „meno“ a čestné miesto 
v kultúrnych zariadeniach Bratislavy. Po-
dotýkam v Bratislave v ktorej je každý 
tretí obyvateľ buď hviezda alebo super-
hviezda, ak nie súčasná tak bývalá alebo 
budúca, ktorá túži chlipnúť si prekysnu-
tej smotánky v Bratislave, v ktorej sa na 
každej ulici deje čosi „kultúrne“ Stromo-
vá má zvučné meno a ušľachtilé posla-
nie. Je strediskom skutočnej kultúry, je 
kaplnkou poézie, ktorú v nej recituje ne-
únavný kazateľ Juraj Sarvaš. Poézie i 
histórie, slovenskej krásy, spomienok a 
vďaky národným pevcom a buditeľom. 
Na Stromovej Juraj Sarvaš osemnásť ro-
kov predstavuje, propaguje a povznáša 
duchovné, literárne zlato vďačným po-

slucháčom. To čo na Stromovej pred-
stavuje, ba čo viac čím slúži poetické, 
národné služby božie je povznášajúce. 
Môže to robiť len človek - umelec, rétor 
i sám poet s blčiacou, svietiacou a hre-
jivou dušou navyše pedagóg na Ban-
skobystrickej Akadémii umení a bývalý 
dlhoročný člen činohry Slovenského ná-
rodného divadla. Ak sa dnes v časoch 
jarmočnej (samozrejme že „svetovej“) 
presexualizovanej, revolverovej a za-
bíjackej televíznej ale aj literárnej tvor-
by a kultúry vôbec nejaký tvorca odvá-
ži, či opováži pohladiť životom utýranú 
dušu človeka túžiacu po ľudskosti, ale-
bo pohrdnúť svetovou krvavou politikou, 
navyše dušu Slováka, tak to je čin sku-
točne kultúrny a vďaky hodný. Dočká sa 
aj ocenenia hlavy štátu 1 Moje ocene-
nie mu práve odovzdávam. Menujem ho 
národným umelcom, sluhom poézie. Ju-
raj Sarvaš sa to odvažuje 17 rokov. Za-
tiaľ drahý priateľ Juraj Ti podávam ruku 
a verejne Ti ďakujem za to čo si robil 
vlastne celý život, na Stromovej to len 
zvučne vyvrelo. Svojou „prácou“, vytrva-
le a nezištne zušľachťuješ dušu národa. 
Si lietajúcim apoštolom slovenskej po-
ézie. Roznášaš ju aj so svojimi Bansko-
bystrickými žiakmi po celom Slovensku 
i zahraničí. Sladkým i burcujúcim slo-
vom slovenských poetov budíš národ a 
nik sa neopováži z toho vysmievať aj ked 
by tak veľmi niekto chcel. Štúr, Hurban, 
Hollý a Hviezdoslav ale í Bernolák, Rá-
zus, Rúfus a Válek s Turčánym či Benia-
kom so samotným otcom Jánom Chry-
zostom kardinálom Korcom na počesť 
ktorého v tvojom prednese odznel v pre-
plnenej Aule Univerzity Konštantína Filo-
zofa môj Slovenský otčenáš, môžu byť 
spokojní tak ako som spokojný ja. Na-
vyše aj povďačný. Vďačná je aj sloven-
ská poézia, ktorá Tvojou zásluhou získa-
la domovské právo na Stromovej.

Keby Tvoje vystúpenia honorovali bol by 
si boháčom. Ale či nie je viac byť orá-
čom ako boháčom? Tým oráčom Juraj 
nepochybne si. Orieš zlatým pluhom 
slovenského slova a to brázdu hlbokú v 
poli neoranom, brázdu v srdci národa. Tá 
brázda čaká už len na šľachetné osivo a 
sejačov slova. Mlynárov je dosť a omie-
ľačov prebytok. Blahoželám Stromovej, 
že má Sarvaša! A Tebe Juraj blahože-
lám, že máš Stromovú. Patríte k sebe“.
Bolo to vzácne jubilejné predstavenie 
plné emócií a úcty k hovorenému aj 
napísanému slovu. Slovu, ktoré oživu-
je nádej.
Už hviezdy vyšli na olovnatú oblohu i 
prevrátila sa noc do posledného sep-
tembrového rána, ale niektorí si ešte 
stále mali čo povedať. Samozrejme pri 
čaši vína. Posledné úsmevy, stisk dla-
ne s prianím – na ďalších Poetických 
večerov na Stromovej, ktoré otvoria 
svoju druhú stovku – dovidenia.

jozEF kUchár

Sarvašova storočnica poézie
• Poetický večer pri sviečkach za účasti vyše 250 pozvaných hostí • hodnotný prog-
ram aj vzácne slová richarda Frimmela a ladislava ťažkého • v novembri sa začne 
nová stovka pri sviečkach v dk na kramároch
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KOŠICE a KAPA-DAB PREŠOV.

Výstavba 
priemyselných

parkov 
a areálov 

Stavebná 
činnosť

 Ekologické 
stavby

letná 45, 040 01 Košice, 
tel.: 055/622 25 03, fax: 055/625 32 73

mivaplus@iol.sk

MIVA PlUS SPOl. S R.O.mivA
plus

Áno, včera i dnes je nám jasné, že kul-
túra na patričnej úrovni nemôže byť bez 
solídneho finančného zabezpečenia. 
Akosi však neviem pochopiť, že v súvis-
losti s kandidatúrou na národné prven-
stvo v úťaži o EHMK (Európske hlavné 
mesto kultúry) sa toľko omieľajú penia-
ze. v „hre“ je ich skutočne veľa. Pre-
tože košice budú Ehmk v roku 2013, 
kedy už u nás bude „vládnuť“ euro, 
tak uvádzame niektoré položky (aj) v 
našej nastávajúcej mene: mesto do 
projektu investuje približne 80 milió-
nov eur, pričom viac ako 50% z tejto 
sumy pôjde zo štrukturálnych fondov 
Eú (samotné mesto dá „iba“ 15 mil. 
eur), košický samosprávny kraj po-
skytne 6,3 milióna eur a vláda Sr 9 
mil. eur. zvyšok poskytnú rôzni spon-
zori a mestá košického kraja.
Samozrejme, mnohí Košičania sú víťaz-
stvom v národnej súťaži nadšení, iní ale 
ľahostajní a nájde sa aj dosť skeptikov. 
Darmo, mnohých pripravované projekty 
veľmi neoslovujú. Predovšetkým prerá-
banie kasární a výmenníkov tepla na kul-
túrne objekty, či bane Bankov (roky sa v 
nej ťažila magnezitová ruda) na miesto 
pre festivaly pod holým nebom. Hovorí sa 
aj o obnove uličky remesiel (Hrnčiarska 
ulica), ktorá svojho času bola nápadom 
ešte pred rokom 1989 vtedajšieho pri-
mátora Rudolfa Schustera. Žiaľ, v nových 
podmienkach sa veľa predsavzatí 

nEPodArilo SPlniť, 
napríklad pre samotný macošský vzťah 
(!) mesta k samotným remeselníkom kto-
rí tu pôsobia, pričom niektorí nevydržali 
finančné tlaky práve zo strany magistrá-
tu. Preto z uličky remesiel jednoducho 
museli odísť, alebo aby prežili prejsť vylo-
žene na komerčnú platformu. Predstavi-
telia mesta teraz hovoria o akejsi obnove 
Hrnčiarskej ulice a aj znalec miestnych 
pomerov si dobre nevie predstaviť, čo sa 
za týmto termínom skrýva. Skeptici záro-
veň poukazujú na to, že ani terajšie ob-

jekty pre kultúru nie sú efektívne využíva-
né a čo bude neskôr, keď pribudnú tzv. 
výmenníkové galérie, ateliéry či divadlá.

kUlTúrA jE Aj...
Kultúrne mesto, či mesto kultúry (a k 
tomu hlavné v Európe!) – to nezname-
ná iba počet divadiel, kín, galérií a výtvar-
ných ateliérov, ale predovšetkým kultúr-
nu vyspelosť samotného mesta a jeho 
obyvateľov. Zároveň ich vzťah k svojmu 

mestu. Z tohto pohľadu Košice rozhod-
ne nie sú príkladom. Vezmime si len taký 
smutne preslávený Luník IX. v súčas-
nosti sa svojho času luxusné sídlisko 
v rámci celej čSSr predovšetkým do-
slova topí v odpadkoch a tridsaťročné 
paneláky sa kvôli svojej nestabilnos-
ti musia búrať! na území mesta si ne-
prispôsobiví občania stavajú chatrče, 
samozrejme nelegálne, zhodou okol-
ností  blízkosti hlavných dopravných 
tepien, ktoré vedú do mesta. Ťažko 
povedať, ako by sa v tomto prípade 

zAchovAli člEnoviA 
medzinárodnej výberovej komisie, keby 
náhodou počas cesty do Košíc zastavili 
pred niektorou z týchto „mestských štvr-
tí.“ Najhoršie na tom je však to, že ani 
samotné mesto, ani jeho mestské čas-
ti tieto problémy neriešia. Pritom, niekto-
ré návrhy niektorých poslancov mestské-
ho zastupiteľstva sú  slušne povedané 
– trápne a vzbudzujú úsmevy. Tak naprík-
lad jeden z nich tvrdí, že „aj v zahraničí 
Rómovia kočujú dodnes a mohli by aj u 
nás... To je teda jeden z návrhov na rie-
šenie celkovej problematiky Luníka IX od 
poslanca – teda oficiálneho predstavite-
ľa mesta, ktoré už dnes je nositeľom titu-
lu Európske hlavné mesto kultúry....
Pre mnohých cudzincov naďalej zostáva 
vstupnou bránou do Košíc ich železnič-
ná stanica. V cudzine som sa s niekoľký-
mi z nich osobne zoznámil a žiaľ, na naše 
mesto nemajú dobré spomienky. Už pri 
príchode do Košíc ešte priamo na stani-
ci museli čeliť agresívnym návrhom pasá-

kov a ich prostitútkam, jediným východis-
kom bolo pre nich sadnutie do taxíka a 
ufujazdenie preč, ale nakoniec na špina-
vé a kriminálne prostredie 

PrEd vSTUPnoU BránoU 
do mesta sa snažili zabudnúť, na okrad-
nutie vreckovými zlodejmi však už nedo-
kázali. Žiaľ, aj takáto je charakteristika 
mesta, ktoré „má ambíciu byť kultúrnou 
metropolou“ (doslovné vyjadrenie M. Ko-
larčíka, projektového manažéra projektu 
Košice – EHMK). mesto si od prepo-
žičania titulu Európske hlavné mesto 
kultúry 2013 sľubuje veľmi veľa. Pre-
dovšetkým rozvoj cestovného ruchu. 
Tým sa zatiaľ košice tiež nemôžu veľ-
mi chváliť, pretože nie sú konečnou 
stanicou turistov, ale iba prechod-
nou. Skutočne, zatiaľ je ťažko nájsť 
cudzinca, ktorý príde do košíc len 
preto, aby tu strávil niekoľko dní ob-
divovaním kultúrnych a historických 
objektov, či návštevou rôznych kul-
túrnych a spoločenských podujatí. Je 
síce pravda, že zvolenie Košíc za EHMK 
ich môže posunúť dopredu. Pritom však 
stále treba myslieť na to, že k EHMK pat-
ria aj čisté ulice, bezpečná železničná 
stanica a jej okolie, minimálna poulič-
ná kriminalita, zdravý lokálpatriotizmus, 
sídliská, ktoré nie sú iba nocľahárňami. 
Mať titul EHMK sú aj záväzky a povinnos-
ti, nielen vymýšľanie a realizácia konkrét-
nych kultúrnych projektov a otváranie no-
vých kultúrnych zariadení.

vlAdimÍr mEzEncEv

košice sa stali európskym mestom kultúry - kultúra to nie sú iba divadlá a galérie 

Nerátajme všetko cez peniaze
Tak sa u nás definitívne rozhodlo o tom, ktoré 
mesto sa stane európskym mestom kultúry. Ako 
košičan som dúfal, že sa ním stane východoslo-
venská metropola. Stalo sa tak, i keď konkuren-
cia bola skutočne silná. veď predsa ďalšími fi-
nalistami boli nitra, Prešov a martin. Športovou 
terminológiou povedané, košice vyhrali skutoč-
ne iba o prsia pred svojím tradičným rivalom – 
Prešovom, i keď podľa vyjadrenia košického 
primátora Františka knapíka mali najväčší re-

špekt pred Prešovom... medzinárodná výbero-
vá komisia uprednostnila teda košice, ktorým 
v roku 2013 oficiálne pribudne prívlastok (či 
titul?) Európske hlavné mesto kultúry. kto sa 
považuje za lokálpatriota, tak sa môže naozaj 
úprimne radovať. Ale, či táto radosť bude sku-
točne oprávnená, sa presvedčíme až oveľa ne-
skôr. nakoniec, ani toto víťazstvo nebolo zadar-
mo a zadlžené košice zatiaľ stálo už vyše 18 
miliónov korún....

Jakabov palác
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Majstrom v predstihu
Talian Valentino Rossi je v 
motocyklovom športe poj-
mom. Pasujú ho do pozície 
najúspešnejšieho na dvoch 
kolesách vôbec. Teraz sa stal 
v Japonsku na okruhu Motegi 
majstrom sveta v najsilnejšej 
MotoGP kubatúre po troch 
rokoch, keď prešiel na stroj 
Yamaha. Vyhral pred obhaj-
com titulu Stonerom na Du-
cati tri podujatia pred kon-
com majstrovstiev sveta keď 
nazbieral už nedostižný 92-
bodový náskok. Pre Rossi-
ho to bol už sedemdesiaty 
triumf. Miláčik miliónov fanú-
šikov nebezpečného špor-
tu povedal, že to bol dote-
raz najťažšie vybojovaný titul 
a musel pre jeho zisk vynalo-
žiť najviac námahy. Stoner z 
Austrálie a Pedrosa zo Špa-
nielska bolia sú silní kokuren-
ti. Rossi, prezývaný pre pre-
cíznosť doktorom je však len 
jeden. 

Maratón za dve hodiny
Znie to takmer neuveriteľ-
ne, ale známy Etiópčan Haile 
Gebrselassie prebehol v Ber-
líne maratónsku trať (42.196 
m) v úžasnom čase 2:03:59 
h. Po prvý raz to človek doká-
zal prejsť pod 2:04 h. Etióp-
čan je fenomenálny bežec, 
hoci má už 37 rokov. V Berlí-
ne vyhral na tejto trati tretí raz 
za sebou, čo je tiež unikát. 
Vlani utvoril najlepší svetový 
čas výkonom, ktorý zastavo-
val dych, no teraz ho preko-
nal o 27 sekúnd! Všetko mu 
hralo do kariet. Bolo pek-
né počasie, perfektní vodi-
či, načasovaná forma. Haile 
bežal ako stroj. Nenechal sa 
strhnúť rýchlejším tempom, 
nemal krízu, namusel nikde 
spomaliť a tak sa zrodil fan-
tastický výkon. Zo žien Ne-
mka Mikitenková zabehla čas 
2:19:19 h čo je výkon roka a 
štvrtý čas v ženskom marató-
ne. 

Pľuščenko opäť žiaril
Krasokorčuliarska legenda, 
Rus Jevgenij Pľuščenko bol 
opäť na Slovensku, ktoré si 
osobitne zamiloval. Bol tu ne-
dávno, len v apríli, no opäť 
zaplnil so svojím programom 
Pán ľadu 2 tri štadióny. Je to 
skrátka pán korčuliar, ktorý 
sa chce vrátiť na ľad a obhá-
jiť roku 2010 olympiské zlato 
z Turína. Priaznivci mu veria, 
lebo už teraz vidia jeho for-
mu. Jevgenij ukázal v Brati-
slave laserovú šou i exhibič-
né vystúpenie Sex Bomb a 
bola to paráda. Jeho prog-
ram sprevádzali aj kolego-
via z Ruska, Maďarska, USA. 
Nechýbal ani náš Jozef Sa-
bovčík. Napriek pribúdajúcim 
rokom stále skáče ako mla-
dík. Ľudia si vyžiadali aj jeho 
prídavky, lebo vedeli, že je 
po operácii členku a má ho 
spevnený železom. Jozef sa 
nezaprel.

Stranu pripravil	iGor mráz

O z V e n y

Všetko sa deje v rámci Platiniho 
myšlienky, aby sa vrcholná eu-
rópska súťaž sprístupnila aj men-
ším a slabším štátom, povedzme 
tým z tretieho koša, zo slabšie-
ho európskeho priemeru, kam už 
dlhé roky patrí aj Slovensko, spo-
lu napríklad so Švajčiarskom, Ír-
skom, Dánskom, Maďarskom, 
Bulharskom, Rakúskom, Lit-
vou... Výkonný výbor UEFA preto 
schválil, že počnúc rokom 2016 
bude hrať na majstrovstvách Eu-
rópy 24 mužstiev. Radosť zavlád-
la najmä v tých štátoch, pre kto-
ré by to mohlo byť výhodné, ktoré 
by sa rozšírením na ME mohli do-
stať. Nadšené privítanie sa pre-
to koná aj na Slovensku. Máme 
svoje dôvody. Radosť má naj-
mä SFZ, ktorému by sa pootvo-
rili brány a konečne by sa mohol 
vyhnúť dlhodobej kritike za ne-
účasť na ME. Uľavilo by sa aj hrá-
čom, ktorí doteraz márne dobí-
jajú múry nedostupného hradu. 
Zahrali by si na ME a najmä ich 
cena by stúpla, ak by sa na ME 
predstavili. Plní očakávania sú aj 
priaznivci futbalu. Konečne by 
sa mohli zúčastniť na ME osob-
ne ako právoplatní a držať palce 
svojim hráčom. Záruka nie je, ale 
nádej ožila.
Platini tvrdí, že medzi šestnás-
tym a 24. mužstvom Európy nie 
je veľký rozdiel a úroveň turna-
ja by rozšírením neutrpela. Mož-
no má pravdu, aj Slovensko by 
sa mohlo prebojovať vyššie, no 
otázka ostane: čo potom na sa-
motnom turnaji? Pretože teraz je 
to tak, v súčasnosti by tam naši 
hráči utrpeli iba blamáž, tak ho-
vorí slovenská história a výsledky 

v kvalifikáciách ME. V čom teda 
budú zmeny? Z 53 členských 
štátov UEFA v Európe by hrala 
na ME takmer polovica. Postupo-
vé možnosti sa spresnia, no mali 
by ostať 5-6 členné kvalifikačné 
skupiny, zhruba šesť, dva štáty 
by postúpili ako usporiadatelia a 
tak by mohlo postúpiť ešte aj zo-
pár mužstiev z tretieho miesta ta-
buľky. Aj v záverečnom turnaji by 
boli skupiny kde by sa hralo kaž-
dý s každým. Potom by už bolo 
štvrťfinále, semifinále a finále. Tak 
sa hrá aj na majstrovstvách sve-
ta. Pozor však, až od roku 2016 
bude zmena, zatiaľ ešte bojuje-
me o účasť v Poľsku a na Ukra-
jine 2012, kde bude iba 16 muž-
stiev. 
nad každou novinkou ostáva 
visieť aj zopár otáznikov. kam 
až a dokedy sa bude rozširo-
vať počet športových súťaží, 
vrátane futbalových? Nepreje-
me sa športu a osobitne futba-
lu? Nebolo lepšie, keď sa osem-
finále i štvrťfinále ME hralo ešte 
na štadiónoch mužstiev, ktoré 
sa tam prebojovali a mohli potom 
hrať pred vlastným publikom? Na 
samotný záver potom cestova-
li iba najlepšie mužstvá a hrali o 
medaily. Nebudú protestovať veľ-
ké kluby, keď budú musieť uvoľniť 
hráčov opäť na dlhší čas? Veď zá-
pasov má byť potom až 51 z do-
terajších 31! Turnaj môže trvať až 
31 dní a termínov ako hracie dni 
je málo! A ako to bude s poistka-
mi pre hráčov? Rozšírený počet 
mužstiev bude potrebovať aj viac 
štadiónov, nájdu sa takí organizá-
tori, ktorí ich budú mať a zvládnu 
organizáciu? Náklady budú ob-

rovské. Na ME 2012 je zatiaľ v 
Poľsku a na Ukrajine k dispozí-
cii iba jediný štadión, ktorý spĺňa 
podmienky!! Nie je to všetko iba 
ďalší obchodný ťah obchodníkov 
so športom aby na futbale zarobi-
li viac? Týka sa to aj televíznych 
spoločností a inej techniky. Všet-
ko ukáže čas, no isté je už dnes, 
že gigantománia športu, fut-
bal nevynímajúc, sa rozpína stá-
le viac a viac. Veď okrem ME sa 
mení a rozširuje aj Pohár UEFA, 
ktorý sa bude od ročníka 2009-
2010 menovať Európska liga a tá 
bude mať aj nový imidž. Hlavná 
súťaž sa bude hrať v skupinách, 
dvanásť po štyroch, teda 48 
účastníkov. Víťazi skupín a druhí 
v nich sa kvalifikujú do vyraďova-
cej fázy. Potom vstúpia do hry aj 
tretie mužstvá z tabuliek Ligy maj-
strov. Nová Európska liga sa má 
podobať viac na Ligu majstrov. Aj 
prílev financií do nej sa má pod-
statne zvýšiť. Nuž, nech teda žije 
aj Európska liga, nástupca Po-
hára veľtržných miest a Pohára 
UEFA. Mohla by sa novou formou 
dostať konečne z tieňa Ligy maj-
strov a získať dôstojnejšie pod-
mienky pre život a rozvoj. Dokedy 
však budú ľudia schopní sledo-
vať rozšírené súťaže, či chodiť 
na štadióny a platiť stále drahšie 
vstupenky? Budú mať na to čas 
pri súčasných možnostiach po-
čítačov a internetu? Otázkou bu-
dúcnosti bude, kam skôr skočiť, 
aby mohol človek športovať, cho-
diť na šport, či ho aspoň sledo-
vať v novinách, alebo na obrazov-
kách? Aj do takejto oblasti patrí 
rozširovanie ME vo futbale a Eu-
rópskej ligy. Ten, najväčší a naj-
populárnejší futbal, to možno ako 
silný vydrží, no čo bude s ostat-
nými? Niekto si možno povie, ne-
trápte sa, čas či profesionálny trh 
to vyriešia. A možno má aj prav-
du, načo si s tým lámať hlavu? Te-
raz nám tento prípad rozširovania 
súťaží vyhovuje, nuž sa zatiaľ po-
radujme, že konečne by sa moh-
lo Slovensko na majstrovstvá Eu-
rópy 2016 dostať, aj keď je to 
ešte ďaleko.

Slovensko bude mať konečne väčšiu šancu dostať sa na ME 

Európsky futbal sa opäť reorganizuje
v každej ľudskej oblasti kráča svet dopredu. Preto zodpo-
vední na čele s m. Platinim, šéfom UEFA, opať reorganizujú 
európsky futbal, najmä majstrovstvá Európy a Pohár UEFA.  
dobre sa ešte pamätáme, keď od roku 1960 bojovali v 
záverečnom turnaji mE štyri mužstvá, aj za účasti nášho 
hneď v úvode a potom ešte roku 1976. od roku1980 hrá-
valo už v závere osem mužstiev a od roku 1996 dokonca 
šestnásť. Slovensku ani to nestačilo, ani raz sa neprebojo-
valo z kvalifikácie vyššie. Azda bude mať väčšiu nádej te-
raz, pri účasti 24 mužstiev. Pravda, aj tak sa bude musieť 
ešte zlepšiť hra našej reprezentácie.

zažili sme veľký hokejový sviatok. na Sloven-
sko do Bratislavy prišlo po prvý raz v histó-
rii mužstvo kanadsko-americkej hokejovej 
ligy (nhl) - Tampa Bay lightning, teda „Bles-
ky z Floridy“. Priaznivci sa tešili, aj keď mu-
seli za neobyčajné vstupné (najlepšie lístky 
6000 korún) siahnuť hlboko do vrecák. Nap-
riek tomu bol štadión plný - 8025 divákov a nikto 
kto prišiel neľutoval. Zápas mal dramatický prie-
beh a hostia iba s najväčšou námahou vyhrali nad 
našim majstrom 3:2 po samostatných nájazdoch 
(0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1). Málokto by bol tipo-
val taký vyrovnaný priebeh a čakal, že sa hráči 
Slovana svojim súperom vyrovnajú. Dá sa pove-
dať, že Tampu zbavili gloriolity a kúzla, nadpriro-
dzenosti z mýtov spoza Oceána. Hráči NHL sú 
tiež iba ľudia, hoci reklama z nich stále robí naj-
lepších hráčov sveta. Nie je to tak už roky. Aj v 
Tampe patrili teraz k najlepším hráčom naši ob-
rancovia Meszároš a Mihálik, Švéd Lundin, Rus 
Arťuchin, Česi Prospal i Vrbata, Fín Jokinen pop-
ri niektorých esách Ameriky a Kanady na čele s 
brankárom Smithom a útočníkom Lecavalierom. 
Dnes je to už tak: bez Európanov by sa rozhod-
ne nemohla hrať NHL v takom rozsahu, v akom sa 
hrá pri 30-tich mužstvách.
Zápas tieto úvahy potvrdil, hoci hráči Slovana mali 

so zámorským hokejom primalé skúsenosti. Nez-
ľakli sa. Dokázali sa prispôsobiť vyššej rýchlos-
ti, útočili rovnako ako súper a ohrozovali bránku, 
hoci brankár Smith bol najlepším hráčom súpera, 
rovnako ako Hovi na našej strane. Zaujímavosťou 
ostalo, že dva góly v našej sieti, pripísané Arťu-
chinovi a Lacavalierovi nedali oni, ale padli po te-
čoch našich hráčov! Naše góly od Urama a Kuľ-
hu boli čisté. Potom už rozhodovala po predĺžení 
náhoda pri troch nájazdoch z každej strany. Pred-
poslednou strelou rozhodol kapitán Lecavalier. 
Ako vidieť, dramatickosti bolo dosť, výsledok bol 
do posledných sekúnd na vlásku, hosťom dlho 
tieklo do topánok. Ich mužstvo je miliónovým vý-
berom, v niektorých fázach ukázalo viac majstrov-
stva, ale Slovan držal s ním krok. Súperi boli radi, 
že vyhrali aspoň takto v poslednom prípravnom 
zápase pred ligou. Hralo sa podľa kanadských 
pravidiel, hráči nemali so súperovými návykmi 
skúsenosti a predsa sa neodhodlali k nijakému 
chytračeniu či bráneniu. Dvakrát hrali Američania 
presilovky 5:3 a raz to aj využili. Škoda, za ktorú 
sa platí. Slovan však v žiadnom prípade neskla-
mal a do histórie si zapísal peknú kapitolku. Hrá-
či rozhodne získali sebavedomie, ktoré veľmi ne-
ukazovali ani v našej lige. Presvedčili sa, že vedia 
hrať hokej na vysokej, azda aj svetovej úrovni. 

Zástavu ešte drží Žilina
Dve naše mužstvá ešte hrali v Pohári UEFA, MŠK Žilina a Art-
media Petržalka. Obidvom išlo ešte o postup do ďalšieho kola, 
čiže do skupinovej fázy turnaja, kde už o niečo ide a kde už hra-
jú lepšie, vyosievané mužstvá. Prekvapujúco dobre sa zhosti-
li svojej úlohy Žilinčania. Po vyradení Liberca hrali v ďalšom pr-
vom zápase doma s Levskim Sofia 1:1 a mali teda nádej na 
postup. Splnili očakávania, vyhrali v Bulharsku 1:0 (0:0) a majú 
zabezpečené tri zápasy v skupine. Gól dal pred 15 327 divák-
mi v 60. min. Adauto. Pravdu povediac, výkon nášho mužstva 
nebol výborný. Malo kus šťastia, nezískalo si prevahu, neudá-
valo tón a neuspokojilo. Môže ďakovať hráčom Sofie, ktorí po-
zahadzovali čo sa len dalo, neudali ani tempo ani tón hre, hralo 
sa v pomalom tempe a najmä útočníci zahadzovali trestuhodne 
šance. Prehrali po oveľa slabšom výkone než v Žiline, ale to je 
ich problém. My sa môžeme radovať, že Žilina udržala našu zá-
stavu v hre. Otázkou je, čo bude v súťaži ďalej, taký výkon by už 
na nikoho nestačil. Horšie dopadla Petržalka. Po výbuchu s Ju-
ventusom podľahla aj SC Braga 0:6, doma 0:2 a v Európe ne-
slávne skončila. Za menšie prekvapenia môžeme doteraz po-
važovať iba víťazstvo CFR Kluž nad AS Rím a následne doma 
remízu 0:0 s Chelsea. Rumunský futbal však už dlhšie napre-
duje pozoruhodným tempom a aj Kluž má zahraničné vedenie 
a dostatok peňazí. Inak ide všetko podľa plánu a na čele ďal-
ších šiestich skupín sú: Barcelona a Sporting Lisabon - Liver-
pool a Atletico Madrid - Manchester a Villareal - Bayern a Lyon 
- Arsenal a Porto - Real Madrid a Juventus. To je európsky výk-
vet. LM je však vyrovnaná, iba Barcelona, Atletico a Real Mad-
rid dokázali vyhrať obidva zápasy a majú po 6 bodov.

Slovan Bratislava prehral s mužstvom nhl Tampa Bay lightning až po nájazdoch – 2:3

taMPa KúzLa zBaVená

do rôznych športov, no najmä 
do futbalu prichádzajú tré-
neri ako spasitelia. hneď sa 
od nich čaká prinajmenej ti-
tul majstra Sr, hoci mužstvo 
je tak na druhú ligu. Keď sa 
predstavy majiteľov klubov a ich 
vedení nedarí plniť, spasiteľov 
vyhadzujú po niekoľkých mesia-
coch ako zdrapy starého papie-
ra. Príkladov máme dosť. V lige 
sa z dvanástich možných muselo 
doteraz, po desiatich kolách, po-
rúčať sedem lodivodov, predtým 
vyhlasovaných za mesiášov. Naj-
novšie sa balili Srb V. Veremezo-
vič v Trnave, lebo neprenikol do 
fungovania mechanizmov v slo-
venskom futbale a Čech P. Ma-

lura v Nitre, lebo nenadviazal na 
jarné výsledky. Len tesne pred 
nimi opustil Žilinu ďalší Čech P. 
Vrba preto, lebo mužstvo nebo-
lo na prvom mieste. Predtým sa 
to isté, alebo podobné, prihodi-
lo Š. Hornému v B. Bystrici, M. 
Kurucovi a M. Djuričičovi v Dun. 
Strede, P. Gergelymu v Dubnici 
a trochu z iných príčin odišiel aj 
V. Weiss z Petržalky. Prišli: Pec-
ze, Radolský, Jánoš, Lorant, 
Gergely, Hipp, no aj tí vedia, 
aký je trénerský chlebíček. Za-
tiaľ na mieste ostávajú Kozák, 
Pecko, Pivarník, Moravčík, Bí-
lek. Dokedy prežijú túto nenor-
málnu a futbalu škodiacu atmo-
sféru a prax?

Siedmich spasiteľov vyhodili 

Fernando Alonso vyhral prekvapujúco prvé preteky F1 v Sin-
gapure pri umelom osvetlení priamo v cente veľkého mesta. V 
tomto športe sa tým začala nová etapa.

zaKUMi - maskot MS
Keby ste nevedeli, tak to je meno mas-
kota futbalových MS v Juhoafrickej re-
publike 2010. Zakumi má pripomínať 
skončenie politiky apartheidu roku 
1994. Prvé dve písmená mena ZA zna-
menajú skratku republiky v miestnej af-
rikánštine a KUMI znamená desať, čo 
je rok usporiadania majstrovstiev. Zaku-
mi vraj možno preložiť aj slovami „poď-
te sem“. Čiže povoláva nás k účasti na 
majstrovstvách. Možno sa vám bude 

tento pandrláčik páčiť, zopár rokov nás bude na športových 
stránkach sprevádzať. Pravda, stal by sa nám ešte milší, keby 
sa naši futbalisti na záverečný turnaj prebojovali. Zatiaľ je to 
však veľmi ďaleko, takmer v nedohľadne a naši fanúšikovia 
ani neveria, že by sa postup z kvalifikácie mohol podariť.


