
Hneď v úvode treba konštatovať, že 
slovenskí spisovatelia pre svoj štát 
v bližšej i vzdialenejšej minulosti už 
urobili dosť až priveľa - nielen krea-
tívnymi hodnotami a myšlienkovými 
vkladmi originálnych umeleckých 
diel, ale aj individuálnou a inštituci-
onálnou účasťou na kľúčových uda-
lostiach verejného života. 
Čoraz naliehavejšou otázkou však je, kedy 
konečne štát - ako politická organizácia 
občanov - urobí niečo pre tvorcov sloven-
skej literatúry. Preto aj poradie slov v ná-
zve článku nie je náhodné - jeho témou 
je totiž predovšetkým vzťah vrcholných 
ústavných predstaviteľov a ústredných or-
gánov štátnej správy k literátom, teda nie 

filiácia autorov k vlastnej krajine.
Dozaista bude užitočné stručne pripome-
núť rozhodujúce okamihy vývoja repre-
zentatívnych spisovateľských inštitúcií na 
Slovensku, ktorých poslaním napriek roz-
manitým i protichodným historickým okol-
nostiam a zvratom vždy bolo korporatívne 
zastupovať 

záujmy autorov 
najmä vo vzťahu k štátnym ustanovizniam, 
s cieľom systematicky optimalizovať pod-
mienky vzniku a sprístupňovania pôvodnej 
literárnej tvorby doma i v medzinárodných 
reláciách.
Začiatkom roka 1923 sa v Bratislave zišlo 
predsedníctvo prípravného výboru Spol-

ku slovenských spisovateľov (SSS) v zlo-
žení Ivan Krasko, Jozef Gregor Tajov-
ský a Tido J. Gašpar. Zakladajúce valné 
zhromaždenie SSS sa uskutočnilo 15. 6. 
1923 (tiež v Bratislave) a ustanovujúce val-
né zhromaždenie SSS sa konalo 15. 12. 
1923 (opäť v Bratislave), kde zvolili výbor v 
zložení vavro Šrobár (predseda), anton 
Štefánek (podpredseda), T. J. Gašpar 
(tajomník), J. G. Tajovský (pokladník). V 
tomto zložení vedenie SSS pôsobilo do 
roku 1929. Pri založení mal SSS 42 čle-
nov.
Na valnom zhromaždení SSS 23. 5. 1929 
sa predsedom stal Janko Jesenský, 
podpredsedom ostal A. Štefánek, za ta-
jomníka zvolili Emila Boleslava Lukáča 

Pokračovanie na 10. strane

Pozoruhodné je, ako udržujeme tradi-
cionalisticky v pamäti a slovníku starý 
význam slov, hoci ony už znamenajú nie-
čo nové. Týka sa to slova znárodnenie a 
vyvlastnenie. V našej pamäti a dejinách sa 
to viaže predovšetkým k bývalému režimu, 
najmä k jeho najdrastickejším obdobiam 
politického násilia. 
Nedávno som trávil veselý večer v spoločnos-
ti majiteľov hmotných statkov, teda riadnych 
statkov a keďže tá moja cigara Cohiba, ktorú 
som si na to posedenie vzal trvá vyše hodiny a 
štvrť, neprerušoval som pôžitok a počúval de-
batu ako treba voliť a vsadiť na Radičovú a ni-
koho iného, lebo to by sa vrátili tí komunisti a tí 
by všetko chceli len znárodniť a vyvlastniť. Len-
že rozprava sa rýchlo zvrtla na dnešné finančné 
pomery vo svete a skončila sa tým, že vlastne 
dnes sa znárodňuje v Amerike, tam štát tres-
tá všetkých tým, že nalieva „svoje“ peniaze do 
záchrany bánk, že vlastne špekulanti na Wall 
Street vyvlastnili množstvo ľudí po celom sve-
te, doslova im zhabali miliardy ba bilióny tým, 
že im ťahali medový motúz ideológie rýchleho 
zbohatnutia popod nos. 
Hovorilo sa o šoku – veď najprv sa straty vy-
čísľovali v miliardách, teraz sa už hovorí o bi-
liónoch, hovorilo sa o nehanebných ziskoch 
šéfov bánk, že to dokonca kritizuje Barack 
Obama. Hovorilo sa, ako títo ľudia žili v domne-
ní, že im stromy rastú do neba a bez zábran 
sami seba nazývali pánmi zemegule a vesmír-
nymi majstrami a pritom pripravili celé štáty aj o 
gate. Samozrejme, spoločenská debata nie je 
kurzom politickej ekonómie – je však drobným 
svedectvom, ako finančná kríza dnes zmenila 
význam, náplň slov znárodnenie, zoštátnenie, 
vyvlastnenie. Skončilo sa to všetko napo-
kon na kompromisnom slove – okrádanie 
a na tom, že najväčšmi ho predviedli pred 
celým svetom práve tí bohatí, tí nenažra-
ne bohatí páni zemegule a majstri, páni 
vesmíru - Master´s of Universe.
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PAVOL JANÍK

Prvý máj je dátum, ktorý trvalo rozdeľuje ve-
rejnosť na Slovensku. Inak to nebolo ani ten-
to rok. Jediné čo nás spája, je potešenie z voľ-
ného dňa a ešte väčšia radosť, keď je pekné 
počasie. Je to však deň, ktorý sa významným 
spôsobom zapísal do dejín a dodnes určuje to, 
ako všetci pracujeme. Je to práve prvý máj, 
ktorý nám pripomína, že osemhodinový 
pracovný čas, ktorý je dodnes základom 
zákonníka práce aj v členskom štáte Eu-
rópskej únie – na Slovensku – vznikol ako 
základné právo v tento deň.
Je dobré si pripomenúť, že sa na ňom podieľa-
li aj Slováci v čase, keď Chicago bolo najväč-
ším slovenským mestom, teda mestom, kde 

žilo najviac Slovákov pohromade. V rámci vlny 
štrajkov, ktoré boli po celých USA, ale naj-
väčšie demonštrácie boli práve v Chicagu, 
sa v roku 1886 štrajkovalo za osemhodi-
nový pracovný čas. V zákrokoch proti štraj-
kujúcim bolo zabitých šesť ľudí, 50 zra-
nených. Vlna hnutia a podpory bola taká 
veľká, že už v roku 1890 sa konala prvá 
medzinárodná oslava 1. mája ako sviatku 
práce. Rozhodol o tom rok predtým II. kon-
gres Internacionály v Paríži. 
Na Slovensku to bol Liptovský Mikuláš v roku 
1918, tu sa prijala vďaka sociálnej demokracii 
tzv. Mikulášska rezolúcia po rozpade monarchie,

Pokračovanie na 2. strane 

Oslavy 1. mája - Sviatku práce na Slovensku

V znamení deformoVaných spomienok

Rozhodnutie Ivety Radičovej vzdať 
sa poslaneckého mandátu nevy-
znieva úprimne, ale zdá sa byť vy-
nútené. Neúspešná kandidátka na 
post hlavy štátu nedokázala pre-
svedčiť, že má byť volebným lídrom 
svojej strany. Nedokázala presved-
čiť nie členskú základňu, ale jednu 
osobu – predsedu SDKÚ M. Dzu-
rindu. Vynára sa otázka, či Radičo-
vá môže vyskakovať iba potiaľ, po-
kiaľ jej to dovolia Dzurinda zrejme 
s I. Miklošom, či E. Kukanom? Tí 
traja sa správajú suverénne a nič 
ich nedokáže ohroziť v straníckych 
kreslách. Tak sa stáva stranou sta-

rých tvárí. Tretia Radičová sa im 
tam nedokázala nanominovať vďa-
ka žiadnej podpore od voličov.
Jednoducho, SDKÚ je zjavne stra-
na rozhodujúca vôľou troch jednot-
livcov a nie vôľou voličov. Radičová 
nešla do primáriek do súboja s Dzu-
rindom o predsednícku stoličku. Sta-
čil jej rozhovor medzi štyrmi očami s 
Dzurindom. Teraz jej stačí podpred-
sednícka stolička v strane potom, 
ako hlasovala za T. Rosovú. Tvrdí 
však, že aj keď sa vzdala poslanec-
kého mandátu, v politike chce naďa-

lej pôsobiť. Dokonca vraj je to jediná 
možnosť. A tak sa v SDKÚ stáva akou-
si riadenou strelou, ktorú využíva ve-
denie strany vždy vtedy, ak potrebu-
je zapôsobiť na voličov. Čo sa však 
skrýva za Radičovej chrbtom, je kaž-
dému jasné. Obeť Radičovej scho-
váva za sebou Dzurindu i Mikloša, 
či Kukana. Jednoducho tváre, ktoré 
už neraz v politike trpko sklamali nie-
len občanov, keď boli v exekutívnych
funkciách, ale často aj vlastných voli-
čov. Tí nemajú inú pravicovú reálnu al-
ternatívu, iba ich znova voliť, ak pôjdu 
k volebným urnám. 
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pacifikácia ivety Radičovej

Niekoľko tisíc ľudí, slnečné počasie, množstvo hudobných vystúpení, ale aj pomoc tým, ktorí to potrebujú. Takto 
namiešali chutný koktail osláv 1. mája nadácia Nežný úsmev a Krajská organizácia SMER-SD v Prešove. Ná sním-
ke zľava Svetlana Pavlovičová, Stanislav Kubánek, Peter Chudík a Pavol Paška.  Foto: JáN FENčáK

STANISLAV HÁBER

Aj pri vreckových suchotách 
sa Slováci neboja riskovať. 
Výsledky športových zápa-
sov tipujú ostošesť, rovna-
ko v celých húfoch podávajú 
svoje čísla v hre Loto a Keno. 
Čím menej peňazí máme vo 
vrecku, tým viac sa spolieha-
me na hazard. Okrem toho, 
Slováci zo všetkých obyva-
teľov krajín EÚ sa najviac 
spoliehajú na pôžičky od 
rôznych nebankových spo-
ločností. Často dokonca aj 
vtedy, keď tie peniaze až tak 
súrne nepotrebujú. Ale nekúp 
nový plazmový televízor, keď je 
teraz až o pätinu lacnejší, než 

pred niekoľkými dňami. Pod-
ľa inzerátov vám peniaze prine-
sú až domov v priebehu jednej 
hodiny a nepotrebujete k tomu 
žiadne potvrdenia. Lenže po-
tom príde aj čas ich vrátenia 
a na to, žiaľ, mnohí už nemys-
lia. Ani na to, že túto „výhodnú“ 
pôžičku niekoľkokrát preplatia. 
Ešte šťastie, že teraz už ne-
prídu o strechu nad hlavou, 
čo donedávna bola samo-
zrejmosť. Ale čo už, máme 
v EÚ ďalšie prvenstvo – sme 
najsmelší v požičiavaní si 
peňazí a poslední v uskrom-
ňovaní sa počas súčasnej 
krízy. (vm)

POŽIČIAVAME SI...

pochVÁlili nÁs
Európska komisia pochváli-
la Slovensko. Dokonca ho vraj 
bude dávať za vzor! Ale poďme 
po poriadku... Pochválila nás 
za príkladný a teda bezproblé-
mový prechod na euro. Jedno-
ducho zvládli sme to všetci na 
jednotku. Občania, banky i ob-
chodníci. Môžeme dokonca 
byť na seba hrdí. Na veľké pre-
kvapenia toto ocenenie akoby 
si naše „objektívne a nezávis-
lé“ denníky vôbec nevšimli. Ale-
bo túto informáciu umiestnili na 
svoje stránky tak, aby bola čo 
najnenápadnejšia a vytlačená 
čo najmenšími písmenami. Nuž 
čo, pokiaľ ide o úspech pod ve-
dením terajšej koalície, tak ho 
treba podľa možnosti čo najlep-
šie ukryť... (js)
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Slovensko sa postupne 
pripravuje na historicky 

druhé voľby do Európskeho 
parlamentu. Jedinej, priamo 
občanmi volenej inštitúcie 
Európskej únie. S postup-
ným rozširovaním členských 
krajín EÚ sa tiež rozširovali 
kompetencie europarlamen-
tu. Tak získaval na vážnosti, 
vplyve i zodpovednosti. Už 
v júni budeme rozhodovať o 
tom, kto nás bude zastupo-
vať a reprezentovať v Európ-
skom parlamente. 

V roku 2004 sa týchto vo-
lieb zúčastnilo iba niečo 

viac ako 16 % voličov. Slo-
vensko tak získalo pozíciu 
krajiny s najnižšou volebnou 
účasťou. Tento (ne)záujem 
o európsku politiku kopíruje 
zrozumiteľnosť fungovania 
európskej byrokracie. Nás, 
voličov, to síce neospravedl-
ňuje, ale nemôžme sa čudo-
vať, ak ľudia venujú všetku 
svoju pozornosť a energiu 
vlastným problémom, kaž-
dodenným starostiam a ro-
dinným radostiam. Medzi ne 
sa jednoducho táto proble-
matike občas „nevtesná.“ Pri 
úvahách o nízkej volebnej 
účasti by sme nemali zabú-
dať ani na európsky kontext. 
Je to dôležité hlavne preto, 
že v európskom priemere sa 
volieb pred piatimi rokmi zú-
častnila približne polovica 
všetkých oprávnených vo-
ličov. Ak k tomu prirátame 
povinnú účasť v niektorých 
krajinách, potom je u nás 
hodnota reálneho záujmu o 
europolitiku ešte nižšia. Pre 
Slovensko je v čase celosve-
tovej hospodárskej krízy, pr-
vých mesiacoch používania 
eura a v období využívania 
eurofondov i mnohých ope-
račných programov dôležité, 
aby sme Európsku úniu ne-
podceňovali ani nepreceňo-
vali. Sme jej aktívnou súčas-
ťou. Spoločenstvo regiónov 
obohacujeme svojím vide-
ním sveta, pestrou históriou, 
zaujímavou kultúrou a celo-
spoločenským rozvojom. 

Nesmieme zabúdať na 
to, že sme otvorenou 

ekonomikou aj spoločnos-
ťou. Tak ako k nám prichá-
dzajú podnety, rovnako ich 
dokážeme aj formovať a vy-
sielať. Prepojenie politiky na 
národnej úrovni s politikou 
EÚ je dôležité na dôsledné 
presadzovanie národnoštát-
nych záujmov a obhajobu re-
gionálnych potrieb. Únia nie 
je zvedavá na riešenie do-
mácich konfliktov na európ-
skom dvore. Aj to by sme 
mali mať na pamäti 6. júna 
2009. Vtedy nerozhoduje-
me „len“ o 13 europoslan-
coch, ale o tom, ako sa budú 
presadzovať naše záujmy v 
spleti názorov 27 krajín a ich 
takmer 500 000 000 obyva-
teľov. Ja si preto vyberiem 
takých kandidátov, ktorí pod-
porujú kroky tejto vlády. 

Stanislav KUBÁNEK
poslanec NR SR

Foto: martin Petrenko

Tak to vyzerá, že v čase zúriacej 
mliečnej krízy v Európe sa jedného 
dňa akoby zobudil aj exminister Zsolt 
Simon a vyhlásil priamo v STV, že má 
na to liek. Vraj stačí znížiť kvotáciu 
mlieka pre členské štáty na mlieko o 
jedno až dve percentá a vec je vyrie-
šená. Minister pôdohospodárstva Stani-
slav Becík pritom zrušenie kvotácie na 
mlieko žiadal už pred tromi mesiacmi a 
priamo v Bruseli, lenže nepochodil. Eu-
rokomisárka Mariann Fischer – Boelo-
vá mu odpovedala, že plán na produk-
ciu mlieka ráta dokonca s nárastom a nie 
so zrušením, či znížením kvót na mlieko. 
Tieto veci boli pravidelne a cielene zve-
rejňované, a aj keby si ich nevšimla širšia 
verejnosť, odborníci o tom dobre vedia. 
Takže zdá sa, že Simon zaspal dobu. 
Jeho návrh je teda o ničom. Zníženie 
kvotácie by mliečnej kríze fakt pomohlo, 
ale Slovensko nenachádza pre tento lo-
gický krok partnera v únii. Naopak, ešte 
v minulom roku, keď sa stanovovali kvó-
ty, Taliansko si vydupalo navýšenie o päť 
percent napriek dohode.
Pre Taliansko to bolo dôležité, lebo 
za každú nadprodukciu nad stanove-
nú kvótu musí členská krajina platiť 
pokutu Bruselu. Zvýšením kvóty o päť 
percent si Taliansko vyriešilo vlastnú nad-
produkciu. Keby Simon prišiel s návr-
hom, aby EÚ zaviedla nové colné bariéry 
na dovoz mlieka do únie z tretích krajín, 
to by bola iná káva, hoci aj takýto návrh 
už Brusel prerokovával. Momentálne sa 
úsilie slovenského poľnohospodárstva 
zameriava na domáce možnosti záchra-
ny mliečneho rezortu. Je totiž takmer 
isté, že výkyvy na trhu s touto komoditou 
môžu byť onedlho opačné, teda, že mlie-
ka môže byť nedostatok.
Rovnako zaujímavý je návrh europoslan-
ca Petra Baca, aby sa humanitárna po-
moc iným štátom riešila na Slovensku 

vývozom sušeného mlieka. Je to potra-
vinová komodita, ktorá dokáže pomôcť 
ľuďom v núdzi a zároveň by tento vý-
voz pomohol slovenskému mliekarstvu. 
Takto riešia situáciu v poľnohospodár-
skych produktoch aj iné štáty sveta, tre-
bárs USA. Čiže tento mechanizmus je 
známy a pomáha mliečnej nadproduk-
cii. Rovnako je v hre úvaha, či by po-
mohlo zníženie DPH na mlieko a vy-
brané potraviny. Iste, v tomto smere 
má hlavné slovo ministerstvo financií, 
ktoré je zodpovedné za vývoj štátne-
ho rozpočtu, ale výpadky v obchod-
nej sieti vďaka nákupnej turistike Slo-
vákov v prihraničných oblastiach sú 
obrovské.
Zaujímavé je, že kým odborníci a politici 
hľadajú riešenia, obchod sa neustále tvá-
ri, že im stačí znižovať ceny o minimum a 
na väčšie zníženia už nemajú prostried-
ky. Posledné roky si však obchodné re-
ťazce hromadili tučné zisky. Ak dnes ne-
vedia predávať potraviny lacnejšie, je 
logické, že občania hľadajú tovar za hra-
nicami. Výhodou tvaru Slovenska je, 
že občan má pomerne odvšadiaľ blíz-
ko do pohraničných regiónov. A preto 
si ľudia pomáhajú nákupmi za hranicami, 
ktoré okrádajú nielen obchodníkov, ale 
najmä štátnu kasu. Uvidíme, kto z tohto 
preťahovania vyjde nakoniec s najmenší-
mi stratami. Víťazom totiž určite nebude 
nik, iba ak opäť obchodné reťazce a ich 
prevádzky v zahraničí. Simonov návrh 
na zníženie kvót v Bruseli na produk-
ciu mlieka je síce pravdivý, ale v praxi 
je známe, že ho ťažko možno presa-
diť. Možno slúži Simonovi len na zviditeľ-
nenie sa pred vznikom jeho novej strany. 
Poľnohospodárom však v súčasnosti ni-
jako nepomáha. Možno bude vyťahovať 
staronové návrhy ako kúzelník z klobúka. 
Nikoho nimi však na Slovensku už neo-
húri.  STANISLAV HÁBER

Dokončenie z 1. strany
konala sa prvá demonštrácia či oslava 1. 
mája. Ale už o rok neskôr sa 1. máj stal 
oficiálnym sviatkom prvej Českosloven-
skej republiky. V rokoch 1933 – 1938 
boli prvé máje v znamení protifašistic-
kých demonštrácií, boli výrazom ma-
sovej podpory sociálnej demokracie a 
komunistickej strany vo vtedajších do-
mácich a najmä medzinárodných pod-
mienkach prvej ČSR. V povojnovom 
roku 1946 dostal úplne novú politickú 
náplň a stal sa aj výrazom nového roz-
vrstvenia spoločnosti a spoločenského 
zápasu na Slovensku. 
Pripomínam týchto niekoľko faktov, pretože 
aj tohtoročný prvý máj bol v monopolných 
médiách v znamení deformovaných spo-
mienok na deformované obdobie a spor o 

jeho priebeh bude vlastne pokračovaním 
oného nekonečného príbehu sporov o tvár 
osláv 1. mája na Slovensku. 
Terajšia globálna kríza globalizmu však 
dala tohtoročnému 1. máju osobitný 
podtext už aj preto, že najsilnejšou po-
litickou stranou je práve sociálna de-
mokracia. Pre dejiny novinárstva, žurnalisti-
ky, je iste zaujímavé pripomenúť si, že práve 
1. mája 1897 začal vychádzať prvý sloven-
ský robotnícky časopis NOVá DOBA v sil-
ne slovenskom prostredí mesta Budapešť. 
Je to aj sviatok televízie – začala vysielať 1. 
mája 1953. S našimi staršími dejinami súvi-
sí prvý máj 1711 podpísaním Satmárskeho 
mieru, ktorým sa skončili protihabsburské 
povstania a tie súvisia so životopisom našej 
národnej legendy – Jánošíkom. 
Samozrejme, najvýraznejší je dátum mo-

derných dejín – 1. máj 2004, keď sme sa v 
rámci desiatich štátov, zväčša bývalých so-
cialistických, stali súčasťou Európskej únie. 
Rok predtým, 1. mája 2003 sme sa ako 
spojenci USA vo vojne v Iraku, ktorá trvá do-
teraz, nepriamo stali spoluustanoviteľmi Do-
časnej koaličnej vlády v dodnes nezvládnu-
tom Iraku. Dejiny prvého mája by nám mali 
aj pripomenúť, že svetská sláva poľná trá-
va a to, že malé štáty by sa nikomu nema-
li nikde pchať. 1. mája 1955 na najvýraznej-
šom mieste Prahy odhalili najväčší pomník 
Josifa Visarionoviča Stalina na svete, hoci 
Stalin už bol dva roky po smrti a dejiny sa 
začali uberať úplne iným smerom. Takže ne-
ostalo nič iné než pomník o sedem rokov 
(1962) vyhodiť do vzduchu... je to aj pouče-
nie, že za dejinami sa netreba oneskorovať.

DUŠAN D. KERNÝ

V znamení deformoVaných spomienok

Amfiteáter v Spiškom Bystrom aj jeho okolie boli na oslavách 1. mája opäť plné. Vládla tam fantastická nálada. Foto: JáN FENčáK

Mliečne návrhy z klobúka

Dokončenie z 1. strany
Prípadne sa im na kandidát-
ku vytrčí obranný štít v po-
dobe Radičovej, za ktorú sa 
všeličo schová. Druhá vec je 
otázka, prečo to robí? Je nie-
čím a niekým vydieraná? Ako 
vieme, v SDKÚ si s rebel-
mi vždy vedeli rýchlo pora-
diť. Stačí si spomenúť na rie-
šenie krízy v bratislavských 
straníckych štruktúrach, kto-
ré boli bleskovo rozpustené a 
kritici zo strany vytlačení sku-
točne brachiálnym spôso-
bom, za aký by sa nemuseli 
hanbiť ani boľševici v časoch 
svojej najväčšej slávy. Teraj-
šia pacifikácia Radičovej pri-
pomína podobné praktiky.

pacifikácia...

V bohatom kultúrnom programe vy-
stúpili folklórne skupiny Šarišan, 
Sabinovčan, Makovica a mnohí ďal-
ší. Ťahákom Majálesu bola skupina 
Drišľak. Moderátorskej taktovky sa 
chopil Peter Marcin. Tí, ktorí prišli, 
si určite našli toho svojho speváka 
– napríklad rodáka z obce Spišské 
Bystré Petra Stašáka, ale nechýbali 
ani atrakcie pre deti – jazda na atra-
pe býka, či nafukovacia šmýkačka. 
O chute návštevníkov sa postara-
li stánky s občerstvením. Hneď na 
úvod programu bol postavený vyše 
12-metrový Máj. Degustovali sa a 
hodnotili aj guláše. Tie pripravilo se-
dem družstiev v súťaži varenia gulá-
šu. Do súboja o top guláš ich vyzval 
predseda krajskej samosprávy. A 
kde ho varia najlepší? FAMM-Podvi-
horlatské noviny. Svoj recept mož-
no prezradia v jednom so svojich 
najbližších vydaní novín.         
Medzi návštevníkov prišli aj predse-
da Národnej rady Slovenskej republi-
ky Pavol Paška, predseda Prešovské-
ho samosprávneho kraja Peter Chudík, 
poslanci NR SR a mnohé ďalšie osob-
nosti politického života. Prítomným sa 
predstavili aj obe kandidátky na euro-
poslankyňu  Európskeho parlamentu  z 
východoslovenského  regiónu Monika 
Smolková a Svetlana Pavlovičová.
„Myslím, že ľudia sú radi a tešia sa 
z dnešného dňa. Je štátny sviatok 
a program, ktorý sme pripravili, je 
dôstojnou oslavou 1. mája,“ výstiž-
ne zhodnotil tento deň Stanislav Ku-
bánek, predseda krajskej organizácie 
SMER-SD v Prešove. V príhovore po-
zdravil prítomných aj predseda parla-
mentu a ako uviedol, „chcem sa po-
ďakovať všetkým, ktorí prišli. Tento deň 
je nielen oslavou sviatku práce, ale aj 
nášho vstupu do EÚ. Sme hrdí, že sme 

jej súčasťou. Rovnako ma veľmi teší, 
že snaha strany SMER-SD o obnove-
nie osláv 1. mája našla takú veľkú odo-
zvu a verím, že rovnako nevymizne ani 
tradícia stavania Májov,“ aj tieto slová 
adresoval návštevníkom Pavol Paška. 
„Ako nadácia Nežný úsmev sme 
chceli pripravovať akcie pre ľudí. 
Tradícia majálesu troška vymizla z 
našich myslí a my sa ju snažíme ob-
noviť. Sme radi, že sme našli takú ši-
rokú odozvu,“ uviedol predseda PSK 
Peter Chudík a zároveň aj šéf nadá-
cie Nežný úsmev. Ako dodal, „symbo-
lika je aj v tom, že ľudia, ktorí si pozrú 
program, vidia končiare Vysokých Ta-
tier. Teší ma dnešná vysoká návšteva a 
verím, že všetci sa budú baviť a niko-
mu nebude chýbať úsmev na tvári, lebo 
to je podstata dnešnej akcie“. Nadácia 
podčiarkla význam týchto osláv aj cha-
ritatívnym posolstvom. Z rúk predse-
du slovenského parlamentu a predse-
du prešovskej VÚC-ky si prevzali šeky 
riaditeľka zariadenia Nádej z Popra-
du, ktoré sa stará o deti s Downovym 
syndrómom. Druhý šek dostal sta-
rosta obce Spišské Bystré Martin 
Lavko s cieľom zveľadiť prostredie 
amfiteátra Pod Kubaškom. „Je krás-
ne počasie a skvelý program. Som 
veľmi spokojný,“ prezradil jeden z 
návštevníkov, pán Janko. Že pozitív-
ne hodnotenie nebolo náhodné, po-
tvrdila svojimi slovami aj pani Má-
ria z Popradu: „Prišli sme sa pozrieť 
na oslavy 1. mája a neľutujeme.“ A 
neoľutovali ani tí, ktorí si kúpili za 
symbolickú cenu tombolový lístok. 
Domov si mohli odniesť aj LCD tele-
vízor, domáce kino a mnohé ďalšie 
ceny. Ale dôležitá bola spokojnosť a 
radosť, s ktorou sa stretlo úsilie or-
ganizátorov u návštevníkov.

jáN FENČáK

TRADÍCIA OŽILA – STAVALI MÁJ
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Klasik vraví: Jednako sa ľudia rodia - ne-
jednako k hrobu chodia. Správa o úmr-
tí nášho priateľa Viliama Vetešku je pre 
všetkých bolestná. Úprimnú sústrasť jeho 
blízkym vyjadrujú v týchto chvíľach rodine 
známi, neznámi ľudia, ktorí si jeho život a 
to, čo v ňom vykonal, stále vážia. Odbor-
ník na cestovný ruch, ktorý sa stal zná-
mym vo svete už pred rokom 1989, zúro-
čil tieto poznatky v prospech svojej vlasti, 
Slovenska, hoci mal lukratívne ponuky v 
zahraničí.
Osobne sme sa spoznali v roku 1995, kedy 
navštívil ministerstvo dopravy, kde som vte-
dy pôsobil ako hovorca, s ambicióznym plá-
nom vytvoriť národného leteckého doprav-
cu. Vďaka jeho húževnatosti a obdivuhodnej 
pracovitosti sa Slovenské aerolínie stali sku-
točnosťou. Žiaľ, človek mieni a politika čas-
to mení. Na začiatku roka 1999 prišla správa 
ako blesk z čistého neba, že vzdušný priestor 
je pre jeho dieťa – Slovenské aerolínie uzav-
retý. Následne došlo k nezmyselnej likvidácii 
slovenského strategického prepravcu.
Nik neprijíma takéto správy ľahko. Slovensko 
na kratučkú chvíľu malo v dejinách vlastného 
národného dopravcu. Krásne lietajúce stro-
je boli ozdobené emblémom s hrdým ná-
zvom SA a s grafickým znakom prevza-
tom od akademického maliara Ľudovíta 
Fullu. Žiaľ, ich púť sa skončila predčasne 
rovnako, ako predčasne dňa 21.4.2009 

vo veku 55 rokov dotĺklo srdce otca tej-
to úžasnej myšlienky VILIAMA VETEŠKU.
Ostáva nám veriť, že Pán vo svojej dobrote 
vzkriesi všetkých dobrých, čestných, spra-
vodlivých a milujúcich ľudí, k akým Viliam Ve-
teška patril. Zasvätil svoj život pravde. Pravde 
národa, spoločenstva pod Tatrami, ktoré sa 
tak ťažko stavalo na nohy a ešte stále na nich 
neisto stojí. Pre túto pravdu priniesol nie jed-
nu osobnú obeť. Jeho drahí iste vedia, že 
táto obeť nebola márna. Viliam Veteška 
sa zachoval ako dobrý, čestný, zodpoved-
ný a statočný človek. Preto jeho pamiatka 
bude žiť ďalej v srdciach ľudí slovenské-
ho národa. Česť jeho pamiatke, nech od-
počíva v pokoji! STANISLAV HÁBER

Zlomené krídla a sny
Európska komisia zrekapi-
tulovala vo výročnej správe 
o pokroku konkrétne reformné úspechy, 
ktoré v roku 2008 dosiahli štáty zúčast-
ňujúce sa na európskej susedskej politike 
(ESP), a uviedla v nej oblasti, v ktorých je 
potrebné dosiahnuť ďalší pokrok. V politic-
kom dokumente o implementácii ESP Ko-
misia poskytuje prehľad vývoja v 12 kraji-
nách zúčastňujúcich sa na ESP. Sústreďu-
je sa v ňom aj na vplyv finančnej krízy na 
tieto krajiny a navrhuje niekoľko spôsobov, 
ako by im EÚ mohla pomôcť pri zotavova-
ní sa z krízy. Napriek ťažkej situácii v roku 
2008, ktorá bola poznamenaná politický-
mi a hospodárskymi problémami a celko-
vým spomalením reforiem najmä v oblasti 
správy vecí verejných, bolo na strane part-
nerských štátov zaznamenaných mnoho 
úspechov v kľúčových oblastiach spolu-
práce, tvrdí komisia.
Vzájomné vzťahy sa do značnej miery pre-
hĺbili aj vďaka dvom novým regionálnym 
rámcom, dopĺňajúcim diferencované dvoj-
stranné vzťahy – Únii pre Stredozemie a 
Východnému partnerstvu. 
„Rok 2008 jasne poukázal na strategický 
význam európskej susedskej politiky. Hospo-
dárska a finančná kríza, násilné konflikty u na-
šich susedov a politická nestabilita majú vplyv 
na bezpečnosť a blahobyt občanov EÚ. A pre-
to je pre EÚ aj naďalej dôležité, aby svojim su-
sedom poskytovala hmatateľnú, cielenú a spo-
ľahlivú podporu na zaistenie vzájomnej bezpeč-
nosti a prosperity,“ povedala Benita Ferrero-
vá-Waldnerová, komisárka pre vonkajšie vzťa-
hy a európsku susedskú politiku. (V správe sa 
výber redakcie SP sústreďuje predovšetkým 
na Východné partnerstvo s tým, že sme po-
nechali pôvodný slovník komisie, hovoriaci 
napríklad o “rozmachu” hospodárskej spolu-
práce s Ukrajinou, na čo má slovenský čita-
teľ iste svoj názor, dokumentuje to však bru-
selský slovník. Podobne ponechávame klad-
né hodnotenie v Gruzínsku, k téme sa však 
vzhľadom na masívne demonštrácie v Gruzín-
sku a ostrú kritiku pomerov dvanástimi opo-
zičnými stranami ako aj jednou z hlavných po-
stáv tzv. “revolúcie ruží” Ninu Burnadžadzeo-
vou vrátime. Znenie správy ponechávame, 
aby bol zrejmý rozdiel bruselného administra-
tívneho slovníka a terminógie, ktorú používa v 
spravodajstve z Gruzínska tlač členských štá-
tov EÚ).

Napriek celkovo ťažkej situá-
cii (globálnej hospodárskej a fi-

nančnej kríze, konfliktu medzi Ruskom a Gru-
zínskom v auguste 2008, izraelskému zásahu 
v pásme Gazy v decembri 2008/januári 2009) 
sa vzťahy EÚ s jej susedmi v roku 2008 zinten-
zívnili. Partneri Európy dosiahli pokrok v reforme 
svojich hospodárstiev a svojim občanom poskytli 
vďaka modernizačnému úsiliu lepšie príležitosti.
Posilnenie politickej spolupráce podľa ko-
misárky Benito Ferrero Waldnerovej? 
Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, moldav-
sko a ukrajina zosúladili podľa požiadaviek svo-
je systémy s väčšinou vyhlásení o spoločnej za-
hraničnej a bezpečnostnej politike a teraz na 
medzinárodnej scéne vystupujú v zhode s EÚ. 
Európska komisia spolupredsedala konferen-
cii darcov venovanej situácii Palestínčanov (na 
ktorej sa zaviazala poskytnúť v roku 2008 sumu 
440 mil. EUR) a podporuje politickú stabilizáciu 
a národné zmierenie (reformu volebného systé-
mu) v Libanone. 
EÚ zohrala dôležitú úlohu pri dohode o príme-
rí v Gruzínsku počas ozbrojeného konfliktu s 
Ruskom, podporila územnú celistvosť Gruzín-
ska, bezodkladne na miesto vyslala pozorovate-
ľov EÚ, poskytla okamžitú humanitárnu pomoc 
interne presídleným osobám a patrila medzi ini-
ciátorov ženevského rokovania o vyriešení kon-
fliktu. Európska komisia spolupredsedala me-
dzinárodnej konferencii darcov pre Gruzínsko 
a zaviazala sa poskytnúť v rokoch 2008 – 
2010 až 500 mil. EUR.
• ROZMACH HOSPODÁRSKEJ 
INTEGRÁCIE A OBCHODU 
uKrajiNa sa stala členom Svetovej obchod-
nej organizácie a rokuje s EÚ o rozsiahlej a 
komplexnej dohode o voľnom obchode v súvis-
losti s novou dohodou o pridružení (ide o prvú 
takúto dohodu, ktorá bude uzatvorená s niekto-
rým z východných susedov).
Boli vypracované štúdie, v ktorých sa skúma-
la možnosť uzavrieť v budúcnosti rozsiahle a 
komplexné dohody o voľnom obchode s Gru-
zínskom a Arménskom. Pre krajiny, ktoré sa 
zúčastňujú na ESP je EÚ hlavným obchodným 
partnerom. V roku 2008 vzrástol vývoz do EÚ v 
prípade Ukrajiny o dvojcifernú hodnotu.
• ZJEDNODUŠENIE VÍZOVéHO REŽIMU 
A BOJ PROTI NELEGÁLNEJ MIGRÁCII 
Dohody o zjednodušení vízového režimu a re-
admisii uzatvorené s Ukrajinou a moldav-
skom nadobudli platnosť 1. januára 2008.

Pokračovanie na 5. strane 

EURóPSKA ÚNIA tvrdí: prehlbujeme vzťahy so susedmi 

podpora Ukrajine a Gruzínsku

Nuž a tak bolo treba čosi robiť, pro-
ti chorobe zakročiť, aby sa nesta-
la nákazou. Politické technológie, 
ktoré SDKÚ začala používať už v 
roku 1998 sú osvedčené, často 
overené v iných krajinách a samo-
zrejme prevzaté. Vyhodenie dverí 
vo vile Elektra, to bola tiež jed-
na z nich. Tajomstvá hlbín SDKÚ 
a jej politických technológií sú 
zahalené tajomstvom, pripomí-
najú niekedy vatikánske archí-
vy, kde sa človek nedostane, ak 
nemá správny životopis. Keby tie 
technológie od roku 1998 niekto 
zmapoval, zoradil, zamyslel sa nad 
nimi, analyzoval ich, prišiel by na 
mnoho zaujímavých vecí. Prišiel by 
aj na to, ako sa bojuje o moc, čo to 

je vlastne demokracia a aké sú jej 
pochody, tajomné chody a záku-
tia. Ale toho je v krajinách strednej 
a východnej Európy naozaj požeh-
nane, počínajúc napríklad Vác-
lavom Havlom a jeho slávou, po-
kračujúc Viktorom Juščenkom na 
Ukrajine a končiac gruzínskym pre-
zidentom Sakašvilim. Jednoducho 
povedané, Iveta Radičová zača-
la ohrozovať „archívy SDKÚ“ a sa-
mozrejme tým začala ohrozovať aj 
samú seba. Jej hodenie do vody v 
prezidentských voľbách nebolo nič 
iné, len jedna z politických techno-
lógií, na ktorú sa zmobilizovali pre-
dovšetkým poplatní novinári a ko-
mentátori, ale aj vykladači politiky. 
Aby pravica, hlavne však SDKÚ, 

mohla zaknihovať po dlhej „me-
zopauze“ aký-taký úspech. A Pál 
Csáky s jeho SMK naleteli, rovna-
ko ako voliči. V strede tejto politic-
kej show trónila I. Radičová, ktorá 
možno až po čase eufórie pochopi-
la, že čím sa to vlastne stala. A zra-
zu, hľa, taká skúsená, rozhľadená, 
slušná, horekujúca za slušnosť, za-
hlasuje v NR SR za svoju kolegy-
ňu a to ešte na očiach blízko sedia-
cich poslancov.
Jej obrana, že spanikárila, bola 
síce jej výkladom, tak isto výkla-
dy tejto paniky, ale potom zra-
zu ako keby všetko pochopila 
a vzdala sa poslaneckého man-
dátu. Nič iné jej aj tak nezostáva-
lo, bránila sa, aj to len platonicky, 
ale keď pochopila, že jej pocho-
penie všetkého čo sa udialo pred-
tým, bolo nebezpečné, rezignova-
la. Celé to údajné spanikárenie pri 
hlasovaní je dosť nevierohodné, jej 
kolegyňa bola pri kecpulte parla-
mentu, kývla, mrkla, náhodou na 
svoju kolegyňu aby zahlasovala? 

Alebo aká ruka viedla k hlasovaniu 
I. Radičovú? Musela si dôsledky 
uvedomiť, ak to chcela sama uro-
biť. Tak prečo by to robila? Zrejme 
sa už viac z tejto dramatizácie chvíľ-
ky v parlamente viac nedozvieme. 
Iba ak v náznakoch, keď napríklad 
SDKÚ vytiahne ako svoju ďalšiu 
divu po pani Martinákovej a Radi-
čovej, ktorou by mohla byť aj pani 
Rosová. To sa tak rýchlo po tejto 
udalosti nestane, ale na začiatku 
budúceho roka už určite. Ivete Ra-
dičovej nezostáva nič iné, iba odísť 
z politiky. Alebo si založiť svoju stra-
nu, tak ako pani Martináková. A po 
večeroch uvažovať nad tým, aká 
bola jej cesta k sláve a aká k pádu. 
A tam by mohla svojej slušnosti dať 
zadosťučinenie. Aj keď celkom 
nie je jasné, či ide o slušnosť, 
lebo, ako vyhlásila vzdaním sa 
mandátu, chce ukázať slušnosť 
a morálku a hneď nato zasa, že 
odchádza, aby mala politickú 
budúcnosť. Sláva a pád, či pý-
cha a pád? DUŠAN KONČEK

IVETA RADIČOVÁ ODCHÁDZA, ABy MALA POLITICKÚ BUDÚCNOSŤ

sláva a pád, či pýcha a pád
Príliš veľká sláva je vždy predzvesťou veľkého pádu, niekedy 
pád príde neskoršie, ale, čo prísť má, prísť musí. Sláva pani 
Radičovej po úspešnej prehre v prezidentských voľbách sa ší-
rila nielen po Slovensku, ale aj za hranicami. To by nebolo nič 
zlé, horšie bolo, že sa šírila v štruktúrach SDKÚ-DS, čo bola 
pomaly už nebezpečná choroba, ktorá ohrozovala samu pod-
statu tejto strany. Nehovoriac už o predsedovi a jeho tajom-
ných mníchoch.

DUŠAN D. KERNÝ

Slovenský premiér Robert 
Fico chce oživiť myšlienku 
pôžičiek pre mladých man-
želov, ktorú by formou do-
tácií podporoval štát. Pôžič-
ky by poskytovali komerčné 
banky a úroky by platil štát.. 
Zdá sa, že slovenská vláda 
pochopila, že ani v čase krí-
zy sa nemožno uspokojovať 
a prichádza s nápadom a 
riešením, ktoré už mladí po-
trebovali ako soľ. 
Demografická krivka na Slo-
vensku už začína byť povážlivá, 
veľa manželstiev žije len „tak v 
prievane“ a potom sa rozpa-

dajú. Móda jedného dieťaťa 
je tak isto len z núdze cnosť. 
Počas krízy sa trh s nehnuteľ-
nosťami, teda aj s bytmi ustá-
lil a primeraná suma ako man-
želská pôžička by mohla síce 
o niečo zdvihnúť ceny, ale aj 
tak mladí ľudia by za tento krok 
vlády boli veľmi vďační. Opozí-
cia tiež nemôže byť proti také-
muto návrhu, hoci jeho krité-
ria pokritizuje, aby si prihriala 
už dlhodobo studenú polie-
vočku. Ale to nič nezmení 
na tom, že mladí ľudia na-
koniec pochopia, že vlá-
da SR aj strana SMER-SD 

so silným sociálnym ak-
centom na Slovensku sku-
točne existuje a bude exis-
tovať ešte ďalšie roky. Aj 
preto nebude sa treba obá-
vať o holú existenciu. Hoci 
ľahšie už nebude, bude len 
ťažšie, aj tak oživenie pôži-
čiek pre mladých manželov 
by bol krok súčasnej vlády, 
ktorý otvorí oči mladým ľu-
dom v mestách a mesteč-
kách a budú nielen vďační. 
Takýto krok bude zákla-
dom pre ďalšie pozitíva vý-
voja Slovenska. 

DuŠaN KoNČEK

krok VlÁdy, ktorý nielen poteší

slovenské dejiny pohľadom slováka
Málokedy sa nám stávalo, že sme boli svedkami knižné-
ho spracovania čo i len kúska našej histórie. Neraz nám 
ju nadriadení skresľovali, upravovali a nútili nás brať do 
úvahy ten či onen fakt nie z dejín, ale taký, ktorý podpo-
roval ich názory. Raz to bolo z pozície cudzieho človeka, 
inokedy zapredaného Slováka. 
Každá časť v knihe Matúša Kučeru Slovenské dejiny – I. 
časť – Od príchodu Slovanov do roku 1526, ktorú vám pred-
stavujeme, je z rýdzo slovenského prameňa, čistá, jasná a 
najmä ozdravujúca náš život. Je udalosťou. Napriek tomu, 
že sa niekoľko desiatok prítomných na slávnostnom akte 
predstavenia knihy v minulých dňoch tlačilo vo veľkej spolo-
čenskej miestnosti aj s dvomi televíznymi kamerami, v sku-
točnosti sa rodilo čosi nevídané. Hovorilo sa tu o tom, ako sa 
Slováci spolu s ďalšími susedmi, národmi strednej Európy, 
prehupli do novej doby.
Tá doba bola naplnená bojmi – raz proti silnej Osman-
skej ríši, neskôr s rôznymi zotročovateľmi. Tieto boje 
Slovákov posilňovali  a robili odvážnejšími. Zoceľovalo 
nás to a naučilo si vážiť slobodu.
Autor knihy, Dr. h. c. univerzitný profesor PhDr. Matúš Kuče-
ra, DrSc., sa hlboko zapísal do našich dejín. Na jeho ceste 
bude iste veľa prekážok, dosť práce i zápasov. Jeho práca 
a prvý diel knihy Slovenské dejiny je iba začiatkom a ďalšie 
diely o tajomstvách našej histórie budú nasledovať. Slováci 
sa po mnohých bojoch prehupli do novej doby. A profesor 
Kučera zanechal na tomto akte kus svojej poctivej práce.

PhDr. MILAN PIOVARČI
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RATUJÚ ČO ZAVINILI
Na Bratislavskej radnici bol po-
plach. Primátor osobne prišiel 
riešiť problém. Hrdo pred novi-
nármi vyhlásil, že zachránil PKO 
pred zbúraním.
Radnica spolu s primátorom za-
chraňovali to, čo sami spôso-
bili. Pozemky pod PKO predali 
a kupcom požehnali aj búracie 
povolenie. Prvých desať rokov 
po revolúcii sa radní páni (a nie 
len v Bratislave) nesústredili na 
vypracovanie územného plánu 
mesta, ale bez koncepcie (bez 
hlavného architekta, ktorého sa 
neponáhľali ustanoviť) šafárili s 
mestským majetkom. Situácia 
okolo PKO je len jedným z dô-
sledkov ich „zveľaďovania“ hlav-
ného mesta Slovenska.
Teraz sa chvália, že zachráni-
li PKO. Nezachránili – predĺži-
li termín búracieho povolenia 

do roku 2011. A čo potom? Od-
kúpia pozemky späť, keď je ich 
cena už trojnásobne vyššia, ako 
keď ich predávali? Alebo len dú-
fajú, že to bude už po ďalších 
komunálnych voľbách, v kto-
rých ich Bratislavčania, ako „zá-
chrancov“ opäť zvolia?

OBČIANSKy, 
ČI STRANÍCKy?
Keď sa občania rozhodnú na-
vrhnúť svojho kandidáta, je to 
občiansky kandidát. Občania, 
ktorí sa združia do politickej 
strany už navrhujú stranícke-
ho kandidáta. Ak je navrhnutý 
kandidát podpredsedom stra-
ny môže byť občiansky kandi-
dát?
Je to guláš pojmov, ktoré poli-
tici používajú podľa toho, ako 
sa im to hodí. Jednoducho 
oprášili jezuitské heslo: Účel 

svätí prostriedky. Iveta Radi-
čová bola až do dňa volieb 
prezentovaná ako občian-
ska kandidátka. Hneď po voľ-
bách, tí istí, ktorí ju takto pre-
zentovali, začali uvažovať ako 
využiť jej voličov v straníckej 
kariére. Politický kotrmelec, 
za ktorý by každý telocvikár 
napísal výbornú. Rozmýšľa-
júci občan – volič asi napí-
še v najlepšom prípade veľký 
otáznik?

ŠROTOVNé POUČILO 
OBCHODNÍKOV
Šrotovné vyvolalo celospolo-
čenskú polemiku, spôsobilo 
opozičnú búrku v pohári vody, 
šrotoviská praskali vo švíkoch a 
občania, ktorí to nestihli, nadá-
vali...
Aký bol vlastne efekt z tejto ak-
cie? Ekonomický prepočet som 

nerobil, očakávam, že ho pri-
praví vláda alebo ekonomic-
kí analytici. Pozrime sa však na 
spoločenský prospech, je vidi-
teľný pre každého, kto ho chce 
vidieť.
Z ciest i z parkovísk zmizli tisícky 
starých automobilov, ktoré veru 
nezvyšovali bezpečnosť na ces-
tách. Pomohlo sa tisícom obča-
nov, tí nevedeli čo s vrakmi kto-
ré vlastnia. A čo je podľa mňa 
najdôležitejšie, otvorili sa oči 
obchodníkom. Konečne sa pre-
svedčili, že v čase znižovania 
príjmov občanov sa aj oni musia 
uspokojiť s menším ziskom. Za-
stavil sa aj nárast cien, dokon-
ca ostatné dva mesiace výrazne 
poklesla inflácia. To všetko po-
máha občanovi udržať si životný 
štandard na prijateľnej úrovni aj 
pri krízovom vývoji ekonomiky.

JOZEF ŠUCHA

GlosáR Slovenského rozhľadu

MILAN PIOVARČI

Cesta klebety na internet
Aj klebety majú svoje metó-
dy rozširovania. Naši rodičia 
a prarodičia svoje poznatky 
– seriózne i menej seriózne – 
získali i šírili vzájomným sty-
kom napríklad pri páraní pe-
ria, lúpaní kukurice a ďalších 
spoločných akciách.
Na druhý deň sa už na niečo 
pozabudlo, niečo sa zveličilo, 
niečo sa začalo šíriť ústnym 
podaním a aj takto vznika-
li nové, raz úsmevné, inoke-
dy nervy driasajúce príhody a 
príbehy z každodenného živo-
ta, okorenené troškou pravdy, 
troškou fantázie, ale aj zlomy-
seľnosti, či snahy niektorých 
aj priamo ublížiť. Zdroje infor-
mácií však boli identifikova-
teľné.
Mnohé reči z takýchto stret-
nutí hneď vyprchali alebo 
mali svoje kratšie či dlhšie su-
sedské dohry, ale napokon 
prišli ďalšie stretnutia a iné 
historky.
Dnes sa reči šíria pomocou 
modernej techniky nekontro-
lovane, anonymne – aj preto 
majú omnoho väčší dosah na 

život iného človeka.
Stačí si chvíľku posedieť pri 
počítači a údermi na klávesni-
cu cieľavedome a zlomyseľ-
ne triafať do svojej obete.
Informácia sa hneď dostáva 
k tisícom jednotlivcov dychti-
vých nielen po serióznych in-
formáciách, ale aj po takých, 
ktoré zaraďujeme medzi kle-
bety.
A tak internet rýchlo na-
hrádza anonymné telefo-
náty, niekdajšie obľúbené 
prostriedky zlomyseľného 
ohovárania, pretože tie sú 
dnes už identifikovateľné.
Ale na internete sa dá skryť za 
anonymitu. Využívajú to naj-
mä tí, čo chcú poškodiť nieko-
ho povesť, lebo dať do obehu 
svoje vylomeniny, alebo aby si 
dokazovali, skrytí niekde v po-
zadí, akými sú veľkými mani-
pulátormi.
Možno si poviete – detské vy-
lomeniny, to si len málokto 
všíma a napokon tí mladí raz 
z toho vyrastú.
Nie je to tak. Takáto informá-
cia sa šíri, chvastúnsky zveli-
čuje a stáva sa „veselým do-
plnkom“ stretnutí mladých 
– a nielen mladých – ne-
rozumných jedincov.
Napokon aj dospelý človek 
si neraz povie: A čo, ak je to 
pravda?

SVETOVÝ KŠEFT
Kšeft všetkých storočí? Pri-
vatizačný poradca pri pre-
daji SPP vybral jedného spo-
medzi jediného uchádzača 
o predaj a zhrabol za to viac 
ako miliardovú odmenu!

KTO NIE JE V SME, NESMIE
Podľa čoho spoznáte seri-
ózne historika? Podľa citá-
cií v odbornej tlači? Ale kde! 
Podľa citácií v SME.

aKo rozPozNátE
Ako rozpoznáte americký 
film od neamerického? Je-
doducho! V americkom fil-
me všetci ustavične vykriku-
jú frázu „Ľúbim ťa!“ a všetci 
lezú do postele v topán-
kach.

ŤAŽKÝ ÚDEL
Odkedy sa Sedembolestná 
Panna mária stala patrón-
kou Slovenska, premenila 
sa na Sedemdesiatbolest-
nú.

KONTINUITA DEJÍN
Dávať chudobným je zločin 
nielen v očiach uhorských 
veľmožov, ale aj v očiach 
dnešných opozičných politi-
kov a ich SME-tiarskych pri-
sluhovačov.

ŽIVÝ TERČ
Nám vnútené pseudoslo-
venské média potrebujú Ro-
berta Fica živého, lebo o 
mŕtvych sa patrí písať iba v 
dobrom.

HĽADAJÚ ROZBUŠKU
Technický problém opozí-
cie: Ako premodelovať Me-
čiara na nášľapnú mínu?

SLOGAN
Pri otázke „Ako stavať diaľ-
nice?“ zaškriekali opozičné 
opice.

iNá vErzia
Triedne hľadisko! Nebola to 
iná verzia dedičného hrie-
chu?

politiCKÉ 
seNteNCie

MILAN KENDA

Hranice so susedným Poľskom už v podstate neexistujú. 
Je to správne, veď ide o tradičných susedov, ktorí síce nie 
vždy spolunažívali najlepšie, ale to je už dávno za nami. Te-
raz nás spája členstvo v EÚ, NATO, schengenský priestor, 
spolupráca vo Višegrádskej štvorke. Na druhej strane spo-
jenie medzi slovenskom a poľskom verejnými dopravnými 
prostriedkami je na nemilé prekvapenie – stále kompliko-
vanejšie. Sám som sa o tom presvedčil. Potreboval som sa pra-
covne dostať z Košíc do Krakova. Nie tak dávno tam cez metro-
polu východu sledovali až dva medzinárodné rýchliky denne a 
raz týždenne sa dalo pohodlne cestovať autobusom SAD. Táto 
linka je však už zrušená a do Poľska sa teoreticky dá cestovať 
raz týždenne – v nedeľu. Zdôrazňujem, že len teoreticky, pre-
tože ide o poľský autobus z Krakova do Atén a ten do Košíc za-
chádza iba sporadicky, teda nie každú nedeľu. Vlakové spoje-
nie je tiež už iba minulosťou. Na košickej železničnej stanici mi 
poradili, aby som cestoval do Žiliny, alebo do Bohumína (!), kto-
rý sa predsa nachádza už v Českej republike. Stačí sa pozrieť 
na mapu a uvedomiť si, aké je to nepraktické, drahé a zdĺhavé. 
Tak som sa pokladníčky ironicky opýtal, či by nebolo výhodnej-
šie cestovať cez Paríž. „Dá sa aj cez Paríž, samozrejme“, odve-
tila bez štipky humoru. Zdá sa však, že niekto na tom cieľavedo-
me pracuje – čím sme si so susedmi bližšie, stýkajme sa s nimi 
tým komplikovanejšie. ivaN DoNČáK

Cesta ZaRÚBaNá

Dajte, dajte! Takto sa obracajú na vládu 
predstavitelia hotelov, reštaurácií a cestov-
ného ruchu. Dokonca až 40% našich zaria-
dení cestovného ruchu bojuje o prežitie a 
pokiaľ vláda nepomôže, nastane v celom 
odvetví skutočný kolaps. Ich návrhy však, 
našťastie, vláda neberie do úvahy. Lebo krí-
za – nekríza, za prevažnú väčšinu problémov si 
zainteresovaní môžu sami.
Tak napríklad majitelia cestovných kancelá-
rií, ktorí sa venujú aktívnemu cestovnému ru-
chu, teda pobytu zahraničných turistov na Slo-
vensku, vedia o tom svoje. Napríklad aj to, že 
väčšina ich zahraničných partnerov už mení 
programy pobytov u nás. Skupiny, napríklad, 
prichádzajú do Bratislavy už len na jeden deň 
a noc trávia v niektorom rakúskom hoteli – je 
to tak pre nich lacnejšie. Dokonca niekoľkoná-
sobne! Pritom si povedzme úprimne – služby u 
nás, teda ich kvalita, stále výrazne zaostávajú za 
rakúskymi. Vezmime si takú obyčajnú šálku 
kávy: v Bratislave, či dokonca v Michalov-
ciach, stojí toľko, koľko vo Viedni. Pritom ra-
kúsky čašník oficiálne, teda bez tringeltu, zarobí 
trikrát viac, než náš. Kam sa potom podejú tie, 
zákonite niekoľkokrát vyššie zisky našich hote-
lierov a majiteľov reštaurácií i kaviarní?
Ruskú klientelu, už tak zbožňovanú v Tat-
rách, odradzuje od ich ďalšej návštevy nie-
len vízová povinnosť, ale predovšetkým 
ceny hotelov! Solventní Rusi na peniaze veľ-
mi nepozerajú, ale drahý a pritom priemer-
ný hotel ich dokáže odradiť vždy. Preto či u 
nás skrachuje 30 alebo dokonca 40% podnikov 
cestovného ruchu, je to predovšetkým ich prob-
lém a nech si predovšetkým ich majitelia spy-
tujú svedomie, prečo sa tak stalo. Nie naopak 

žiadať o finančnú pomoc pre hostince a krčmy!
Niektoré hotely a penzióny vo Vysokých Tatrách 
sa dokázali prispôsobiť súčasnej situácii. Po-
núkajú dokonca ubytovanie za 9 eur za noc (vi-
dieť z toho, že keď sa chce, tak sa všetko dá), 
ako aj rôzne balíčky, ktoré obsahujú za východ-
né ceny kombináciu ubytovania, stravovania a 
wellness procedúr. Pritom však zainteresovaní 
vedia, že od júna pôjdu ceny hore, aj o treti-
nu i viac. 
Pozrime sa však bližšie na celú filozofiu tat-
ranských hotelierov. Všetci – česť výnim-
kám – snívajú o 4 – 5-hviezdičkových ho-
teloch, v ktorých by ubytovanie a ďalšie 
služby ponúkali nie za rakúske, ale dokon-
ca za oveľa vyššie, švajčiarske ceny. Sú to 
síce pekné sny, ale každodenná realita je úpl-
ne inakšia. Jednoducho, naši hotelieri, krčmári, 
majitelia penziónov a reštaurácií si musia uvedo-
miť, že i keď Slovensko má veľmi veľa prírod-
ných krás, národných parkov, významných his-
torických objektov i celých mestských častí, 
rozhodne medzi veľmoci v cestovnom ruchu ne-
patrí. Okrem toho našinci nezarábajú toľko, koľ-
ko Francúzi, Nemci, Taliani, či Angličania, ale-
bo Škandinávci.
Ceny v cestovnom ruchu majú vychádzať pre-
dovšetkým z domácich podmienok a až potom 
myslieť na bohatých cudzincov a nie naopak, 
ako je to zvykom v našich zemepisných šírkach. 
Zároveň sa nikto z nich nemôže spoliehať na 
to, že štát im bude finančne pomáhať len preto, 
lebo sa im v podnikaní ich vinou nedarí.
Vláda SR, pokiaľ povedala definitívne „NIE“ 
priamej pomoci hotelierom, veľmi dlho analy-
zovala aktuálnu situáciu. Práve preto rozhodla 
spravodlivo.  VLADIMÍR MEZENCEV

Štát NieJe DoJNá KRava

pRvá lastoviČKa
O komunálnych politikoch, ktorí v mestských zastupiteľ-
stvách menia stranícke tričká alebo vystupujú z jednotlivých 
klubov, sa u nás veľa nepíše. Nakoniec, dosť pozornosti ve-
nujú médiá tým, ktorí to robia v slovenskom parlamente. Mo-
mentálne je to v móde najmä v SMK. Predsa však aj prípad 
z Košíc budí v druhom najväčšom meste republiky patričnú 
pozornosť. Poslanec Eduard Buráš, jeden z najagilnejších ľudí v 
Košiciach, hlavný organizátor a sponzor uznávaných medzinárod-
ných folklórnych festivalov „jedným šmahom“ vystúpil z SDKÚ-DS, 
poslaneckého klubu SDKÚ-DS-SMK, vzdal sa aj funkcie predsedu 
komisie pre cestovný ruch a regionálny rozvoj a členstva v ďalších 
komisiách Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Príčin k tomu-
to ráznemu kroku mal skutočne dosť. Sklamal sa najmä v tom, že 
ani jeho strana, ani poslanecký klub nič neponúkajú malým podni-
kateľom, investorom i radovým občanom Košíc. Naopak, priamo 
či nepriamo pomáhajú „retušovať“ veľmi podozrivé financovanie 
projektu Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013. Te-
raz už jeho bývalá strana, ktorá má aj svojho viceprimátora Mare-
ka Vargovčáka neprináša žiadne návrhy na riešenie hospodárskej 
krízy na mestskej úrovni, vôbec sa nezaujíma o názory svojich vo-
ličov a pán viceprimátor o ničom neinformuje ani vlastných poslan-
cov, nie to ešte občanov...
Ľudová múdrosť síce hovorí, že jedna lastovička ešte leto nerobí, 
reakcia Ing. Eduarda Buráša je však dôkazom toho, že pravicou 
ovládaný košický mestský parlament má tých slabých miest sku-
točne dosť. JÁN SLIAČAN

Automobilka Volkswagen si 
pre výrobu svojho nového 
modelu Up vybrala Bratisla-
vu: ide o investíciu, ktorá vy-
tvorí 1.500 nových pracov-
ných miest.
Nemecký koncern Volkswa-
gen v stredu 22.apríla 2009 
oznámil, že svoje nové malé 
rodinné auto s názvom Up! 
bude vyrábať v bratislavskom 
závode automobilky Volkswa-
gen SK, a.s.. Výška investí-
cie dosiahne 308 miliónov 
eur (9,28 miliardy Sk) a vytvo-
rí 1.500 nových pracovných 
miest. „S potešením sme 
prijali informáciu o tom, že 
spoločnosť Volkswagen 
rozhodla o ďalšej investí-

cii. Je to investícia zaují-
mavá nielen svojím obje-
mom, ale aj tým, že vznikne 
1.500 nových pracovných 
miest,“ povedal na tlačovej 
konferencii predseda vlády a 
strany SMER – sociálna de-
mokracia Robert Fico. 
Podľa premiéra, Slovensko tak 
aj naďalej zostáva zaujímavou 
krajinou z pohľadu zahranič-
ných investícií, jeho výhoda-
mi oproti okolitým krajinám sú 
vysokokvalifikovaná pracovná 
sila, zavedenie eura a politic-
ká stabilita. Robert Fico rovna-
ko uviedol, že pri rozhodovaní 
nemeckej automobilky o tom, 
kam umiestniť novú investíciu, 
nám pomohlo aj rozhodnutie 

zaviesť tzv. šrotovné, pretože 
Slovensko tým preukázalo so-
lidaritu voči Európskej únii. Mi-
nister hospodárstva Ľubomír 
Jahnátek dodal, že štátna po-
moc pre nemecký koncern 
predstavuje 4,9 % z celkovej 
investície.
Nemecká automobilka v 
súčasnosti v Bratislave vy-
rába modely Volkswagen 
Touareg, Audi Q7, Škoda 
Octavia a Porsche Cayen-
ne. Prvé vozidlá nového mo-
delového radu by sa mali 
dostať na trh v roku 2011. 
Automobilka má v súčas-
nosti v bratislavskom závo-
de okolo 7.800 zamestnan-
cov. (kr)

volkswagen vybral Bratislavu



 ZAHRANIČIE SLOVENSKÝ ROZHĽAD Máj 2009 5

Dokončenie z 3. strany

S Ukrajinou sa v októbri 2008 začal 
viesť dialóg o vízach s cieľom zaviesť 
v dlhodobom horizonte bezvízový re-
žim. Zintenzívnil sa dialóg s Gruzín-
skom, ktorého cieľom je uzatvorenie 
dohody o zjednodušení vízového reži-
mu a readmisii a nadviazanie partner-
stva v oblasti mobility na uľahčenie le-
gálnej migrácie a boj proti nelegálnej 
migrácii. Takéto partnerstvo v oblas-
ti mobility bolo v polovici roka 2008 
nadviazané s Moldavskom. 

• SPOLUPRÁCA V OBLASTI 
SÚDNICTVA 
Gruzínsko dosiahlo značný pokrok v 
boji proti korupcii, zlepšilo podmienky 
vo väzniciach a posilnilo boj proti mu-
čeniu a zlému zaobchádzaniu. 
Cieľom arménskych nových právnych 
predpisov týkajúcich sa utečencov 
a azylu je dosiahnuť zosúladenie s 
predpismi EÚ a medzinárodnými nor-
mami. 

• SPOLUPRÁCA V OBLASTI ENER-
GETIKy VSTÚPILA DO NOVEJ FÁZy 
Začali sa rokovania o pristúpení mol-
davska a ukrajiny k Zmluve o zalo-
žení Energetického spoločenstva, s 
čím je spojený záväzok postupného 
zosúlaďovania s pravidlami EÚ v ob-
lasti vnútorného trhu s energiou. 
Finančné prostriedky pochádzajúce z 
EÚ majú mimoriadny význam pre zais-
tenie bezpečnej jadrovej energie na 
ukrajine prostredníctvom moderni-
zácie reaktorov sovietskeho typu. EÚ 
naďalej finančne pomáha Arménsku 
s cieľom zabezpečiť dodržiavanie mi-
nimálnych bezpečnostných noriem v 
jadrovej elektrárni Medzamor. 

• POSILňUJÚ SA DOPRAVNé 
PrEPojENia 
Dohoda o leteckej doprave uzatvore-
ná v roku 2007 s Marokom mala do-
teraz za následok 17% nárast v do-
prave, vytvorenie 52 nových liniek a 
vstup 12 nových leteckých spoloč-
ností na trh. Táto dohoda prináša niž-

šie ceny a zlepšuje ponuku pre turis-
tov, čím súčasne napomáha rozvo-
ju odvetvia cestovného ruchu a vytvá-
raniu pracovných miest. Rokovania o 
podobnej dohode sa začali s Ukraji-
nou a sú plánované s Gruzínskom. 
S Arménskom, Izraelom a Jordán-
skom boli podpísané horizontálne do-
hody o leteckej doprave a s Izraelom 
a Jordánskom sa začali rokovania o 
euro-stredomorských dohodách o le-
teckej doprave. 
Na južnom Kaukaze sa začalo s ob-
novou železničného spojenia Jerevan 
– Tbilisi (Arménsko – Gruzínsko). 
Finančné príspevky pochádzajúce z 
investičného nástroja európskej su-
sedskej politiky slúžia na podporu 
projektov ako je modernizácia letis-
ka v Kišiňove a obnova ciest v mol-
davsku.

• A Z INÝCH OBLASTÍ ... 
EÚ finančne podporuje mimovládne 
organizácie a miestne orgány o. i. v 
Gruzínsku a na Ukrajine. 

V roku 2008 bol mobilizovaný mecha-
nizmus Spoločenstva v oblasti civilnej 
ochrany na pomoc Gruzínsku v dô-
sledku vojnového konfliktu s Ruskom 
a na pomoc ukrajine a v Moldavsku 
po tragických záplavách.
Vzrástol počet mladých ľudí pochá-
dzajúcich z krajín zúčastňujúcich sa 
na ESP, ktorí sa zapojili do dobrovoľ-
níckej služby v rámci programu EÚ 
Mládež v akcii (+87,5%), a nárast bol 
zaznamenaný aj pri výmenných po-
bytoch mladých ľudí a pracovníkov 
(+23%).
Únia pre Stredozemie, ktorá rozví-
ja barcelonský proces, poskytla vzťa-
hom Európy s jej južnými susedmi 
nový impulz. Európska komisia takis-
to navrhla vytvorenie ambiciózneho 
Východného partnerstva s Armén-
skom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, 
Gruzínskom, Moldavskom a Ukraji-
nou. Toto partnerstvo ponúka kom-
plexný a ambiciózny program na pre-
hĺbenie vzťahov EÚ s uvedenými kra-
jinami.

V roku 2008 sa zvýšila aj pomoc EÚ 
partnerom ESP: EÚ na tento účel vy-
členila sumu 1,71 mld. EUR v porov-
naní so sumou 1,67 mld. EUR, ktorú 
vyčlenila v roku 2007.
Dokumenty, ktoré sú k dispozícii: 
http://ec.europa.eu/world/enp/do-
cuments_en.htm 
Zhrnutia ponúkajúce prehľad o situácii 
v jednotlivých krajinách sú dostupné 
tu: Arménsko MEMO/09/182, Azer-
bajdžan MEMO/09/183, Egypt
MEMO/09/179, Gruzínsko ME-
MO/09/184, Izrael MEMO/09/185, 
jordánsko MEMO/09/186, Li-
banon MEMO/09/187, maroko 
MEMO/09/188, moldavsko ME-
MO/09/180, Okupované pales-
tínske územia MEMO/09/181, Tu-
nisko MEMO/09/178, ukrajina 
MEMO/09/189.

Viac informácií o ESP nájdete tu: 
http://ec.europa.eu/world/enp/in-
dex_en.htm

DUŠAN D. KERNÝ

podpora Ukrajine a Gruzínsku

Plynovej kríze Slovenska a Európy v ja-
nuári 2009 sa Slovenský rozhľad na-
posledy venoval v rozhovore na po-
kračovanie s ministrom hospodárstva 
Ľubomírom Jahnátekom vo februáro-
vých vydaniach, (prístupných na webe 
vo formáte PDF). Minister konštatoval, 
že cestou riešenia je jadrová energeti-
ka, nové plynové prepojenia – severne 
na plynovod Jamal, cez ktorý cez Bie-
lorusko prúdil aj počas krízy plyn bez-
problémovo do Poľska, ako aj južným 
prepojením na Maďarsko. A samozrej-
me, veľký potenciál skrývajú aj alternatív-
ne zdroje, predovšetkým biomasa. Tá má 
technický potenciál až 18 percent z celko-
vej spotreby na Slovensku. Aj iné obnovi-
teľné zdroje, podporované fondami Európ-
skej únie, majú u nás reálne využitie, medzi 
nimi existujúci hydropotenciál a aj solárna 
energia. Získavanie veternej energie na-
proti tomu je veľmi nestabilným zdrojom. 
Minister Jahnátek a terajšia vláda sa musí 
vyrovnať s faktom, že Slovensko sa v rámci 
svojich záväzkov pre vstup do EÚ zmenilo 
zo štátu vyvážajúceho energiu, 

NA DOVOZCU 
elektrickej energie. Preto energetická sú-
stava potrebuje stabilný prvok – a z obno-
viteľných zdrojov má najvyšší potenciál bio-
masa a nie veterná energia.
To je časť poučení z plynovej krízy a z 
hrozieb možností jej opakovania. Dru-
hou je spoločný postup únie. Ako sa 
zrodil, s kým máme do činenia?
Otázka, ktorá môže zaujímať širokú verej-
nosť je však nielen poučenie, ktoré uro-
bil minister či vláda, ale aj spôsob, ako si 
môže urobiť obraz verejnosť. Najdôležitejší 
je asi jazyk. Osobitne si treba všimnúť, ako 
od prvých chvíľ krízy bolo médiám ihneď 
jasné, že Kremeľ zastavil kohútiky, Putin 
zastavil dodávky, Slovensko nesmie byť zá-
vislé od jedného zdroja, od ruského. Treba 
pripomenúť, ako grilovali pred kamerami 
ministra Jahnáteka, aby sa útočne politicky 
protirusky vyjadril až kým zo seba nedostal 
formuláciu: problém (s dodávkami plynu) je 
na ceste a nie pri zdroji. Preložené do slo-
venčiny, problém nie je na ruskej strane, 
ale na ceste – teda v plynovodoch vedú-
cich cez Ukrajinu.
Pamätná je hviezdna chvíľa večernej 

tlačovej konferencie predsedu vlády R. 
Fica po návrate z rokovaní v Kyjeve a v 
Moskve. Hviezdna preto, lebo sa zmienil o 
politických problémoch, ale odolal provo-
katívnemu lákaniu dvojice V. Turanský (HN) 
a kamere E. Kordu: povedzte nám pán pre-
miér podrobnejšie o tých politických prob-
lémoch, čomu sa R. Fico vyhol, odmietol. 
Dalo by sa povedal, nenaletel, nesadol na 
lep, lebo napriek únave dobre postrehol, 
ako by to hneď robilo titulky doma a v za-
hraničí.

PREČO TO SPOMÍNAŤ? 
Lebo napokon treba vedieť, ako to vlastne 
naozaj bolo. Dva denníky (konkrétne Prav-
da a Sme) na to čakali až do apríla, teda do 
času, keď verejnosť mala iné starosti ako 
v januári, ale odborná verejnosť nie. Para-
doxne to nebol nijaký slovenský zdroj, sa-
mozrejme, už vôbec nie spravodajca verej-
noprávneho média v Moskve či v Kyjeve, 
ale český veľvyslanec, ktorý povedal, ako 
sa veci majú. Pripomeňme, že osobitný 
veľvyslanec – pre energetickú bezpečnosť 
Václav Bartuška, ktorý je v tejto funkcii už 
tretí rok, Rusko spoznáva na cestách a ro-
kovaniach už 15 rokov. Pôvodne absolvent 
žurnalistiky v oboch spomínaných denní-
koch jasne povedal, že Ukrajincom do očú 
povedal: kradne sa príliš veľa a príliš rých-
lo. Hovoril o tom, že v spore išlo o miliardy, 
ktoré plynuli do vrecák osôb na oboch stra-
nách. Pritom prvú 

DOHODU UZAVRELI DVAJA 
prezidenti – ukrajinský Juščenko sa doho-
dol s prezidentom Putinom, keď sa situácia 
zmenila a Juščenka nahradila premiérka 
Tymošenková. V dlhom spore sa iba vyme-
nili skupiny, jedna nahradila druhú, pritom 
tá, ktorá prehrala, prišla v januári asi o mi-
liardu dolárov. 
Veľvyslanec hovorí o termínoch výpal-
né v hodnote miliónov dolárov denne 
– výpalné samozrejme od Európy. Veľ-
vyslanec nemôže samozrejme povedať, 
kto je v tých skupinách, ale je mu jasné, 
že „vinu (za januárovú krízu) nemožno zva-
liť len na jednu stranu“. Hovorí otvorene o 
tom, ako na Ukrajine bojujú bez obalu jed-
notlivé skupiny (i keď nemenuje Juščenka 
a Tymošenkovú) proti sebe. Hovorí, že je 

fascinujúce pozerať sa na Tymošenkovej 
dráhu a jej konanie – „u nás také osob-
nosti nemáme, lebo v našich priestoroch 
sa nehrá o také veľké peniaze“. 
Z vyjadrení – pravda zverejnených až v aprí-
li – je jasné nielen čo si má naša verejnosť 
o celej kríze myslieť, ale aj to, že nemôže 
od politiky žiadať nereálne. A aj to, že poli-
tika SR musí byť realistická, lebo na ruskej 
a neprehľadnej ukrajinskej strane ide o mi-
liardové záujmy a nie o tradíciu historických 
či kultúrnych väzieb. Teda takto sa musíme 
správať pri rokovaniach v Moskve a v Kyje-
ve – a to musí formovať aj naše postoje v 
rámci hľadania spoločných únijných stano-
vísk. To je veľvyslancovo posolstvo.
Vzhľadom na celkový vzťah časti ve-
rejnosti k menovaným zdrojom vzniká 
asi otázka alebo možno otvorená po-
chybnosť, či rozhovor bol vedený tak, 
aby bol reálnym obrazom a či názory 
veľvyslanca nemajú v odborných kru-
hoch pandanta alebo je to jediný mož-
ný zdroj. 
Keďže Slovensko je mediálne izolované 
tak od ruskej ako aj 

OD UKRAJINSKEJ SCéNy 
(v zmysle, že tam nemá stále verejnopráv-
ne zdroje informácií a sledovania súvislos-
tí) je odkázané (a vďačné) za všetko, čo sa 
vymyká podenkovosti. Avšak nehovoríme 
o tom, že by sme chceli dávať rozumy tým 
„hore“, či propagovať tým „dole“ spomína-
né médiá. Hovoríme to preto, lebo veľvy-
slanec Bartuška, aj keď nepovedal zďale-
ka všetko, to čo povedal jasným jazykom, 
úplne iným ako sa objavovali v našich mé-
diách. Jazykom, akým sa u nás nehovorí. 
A nehovorí sa aj preto, lebo verejnoprávne 
médiá vyprázdnili priestor Ruskej federácie 
a Ukrajiny (nehovoriac o Kaukaze a Bielo-
rusku), nemajú tam nijakých spravodajcov, 
ktorí by našej verejnosti mohli už v januári 
povedať to, čo sa skutočne deje. takto 
bolo poučné, že sa až do apríla čaka-
lo, kým sa veci pomenujú pravým me-
nom – a že nám to konečne povedal, aj 
keď nie všetko, český veľvyslanec pre 
energetickú bezpečnosť. Teda diplo-
mat, akého my nemáme, používajúci ja-
zyk na aký ako keby mediálna a verejná 
slovenčina zabudla. Toto je asymetrič-
nosť, s ktorou by sme sa nemali zmieriť.

Čech nás učí správne hovoriť a pomenúvať udalosti po slovensky 

vÝpalNÉ oD eURÓpY

csákyovci kontra Bugárovci
Medzi funkcionármi SMK z Bratislavy a jej okolia – na jednej strane 
– a z východného Slovenska – na strane druhej – nikdy nepano-
vali mimoriadne priateľské vzťahy. Skôr naopak. Tí z južného Zem-
plína vždy pociťovali nadradenosť „bratislavských frajerov“, ktorí sa 
nikdy nezaujímali o riešenie ich problémov – predovšetkým jednu 
z najvyšších nezamestnaností v republike, ktorou sú okresy Trebi-
šov a Michalovce smutne známe. Teraz proti Csákymu a spol. už 
ostro a oficiálne protestujú členovia a funkcionári SMK v okresoch 
Trebišov, Michalovce a Rožňava – tí všetci sú označovaní za „bu-
gárovcov“, v Košiciach ešte majú hlavné slovo stále „csákyovci“. 
Oficiálne ich konfrontácia začala po vyjadrení sa P. Csákyho na 
adresu poslancov Košického samosprávneho kraja za SMK, „že 
za peniaze sú údajne schopní zahlasovať za všetko...“ Nebudeme 
rozoberať, či P. Csáky môže mať pravdu alebo nie, a čo ho viedlo 
k tomu, aby takto oficiálne poškodil povesť svojim. Jedno je však 
jasné, v Košickom kraji v rámci SMK už oficiálne existujú dve krídla 
a 13-členný poslanecký klub v zastupiteľstve KSK je pred rozpad-
nutím. Kritika smeruje nielen na adresu Csákyho, že také niečo 
povedal, ale aj na tých predstaviteľov SMK v Košickom kraji, ktorí 
na jeho osočenie vôbec nereagovali...  VLADIMÍR MEZENCEV

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

DUŠAN D. KERNÝ

Keďže už opozícia na nič iné-
ho nevie prísť, okrem vypiso-
vania listov a otázok, tak za-
čala dokazovať Slovensku, že 
Slovensko sa vydalo maďar-
skou cestou, to znamená, že 
preje všetko, čo sa dá. To nič, 
že žiadny rukolapný dôkaz na to 
neexistuje, ale treba tvrdiť, že sa 
Slovensko na tú cestu vydalo. To 
tvrdia tí, čo ta-ta šli, hľadali a nič 

nenašli. Len všetko prehajdáka-
li. A potom videli svetlo na konci 
tunela, ale ani to svetlo už nena-
šli. Zhaslo. A sú v tuneli, kto-
rý vytunelovali. A snažia sa 
z neho dostať von. Ale már-
ne snahy, oťaželi im aj nohy, 
nielen jazyky. Nuž ale intenzi-
ta svrbenia je nepriamo úmer-
ná dosiahnuteľnosti daného 
miesta rukou. (dk)

maďarskÁ cesta opozície
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Toto odmietnutie sa stalo aj oficiálnou zá-
mienkou založenia Varšavskej zmluvy (14. 
mája 1955), ako protipólu imperialistické-
mu a agresívnemu bloku NATO (podľa vte-
dajšej našej ideológie). Nakoniec, v našej 
armáde sa nájde ešte dosť dôstojníkov, kto-
rí svojho času nemali ani jedno dobré slovo 
pre NATO, dnes mu však 

VERNE SLÚŽIA. 
Nuž, život je zmena. V každom prípade v Eu-
rópe po roku 1955 nastala rovnováha vojen-
ských síl a tá spôsobila, že až do roku 1991, 
kedy začala občianska vojna v Juhoslávii, 
bol náš kontinent bez vojen.
Cesta Slovenskej republiky do NATO 
bola dlhá s množstvom zákrut a zastá-
vok. Oficiálne trvala od roku 1993 a vie-
dla cez program Partnerstvo za mier. Je 
to paradoxné najmä preto, lebo ešte na-
príklad aj v roku 1990 si vtedajší prezident 
ČSFR Václav Havel naivne myslel, že roz-
padom sovietskeho bloku zaniknú NATO i 
Varšavská zmluva... Jedno je však isté: po-
kiaľ by u nás bolo referendum, či sa SR má 
stať členom NATO, alebo nie, tak s najväč-
šou pravdepodobnosťou by sa SR do Alian-
cie nedostala. Zástancovia členstva však tvr-
dia, že malé 

SLOVENSKO MUSÍ 
byť členom niektorého z vojenských blokov, 
vzhľadom na polohu a veľkosť mu nič iné ne-
zostáva. Ešte pred vstupom do NATO však 
naša republika poskytla lietadlám NATO svoj 
vzdušný priestor pre lietadlá, ktoré smerova-
li bombardovať Juhosláviu a to je stále veľká 
škvrna na vtedajšej politike vlády M. Dzurin-
du i celej Aliancie. Jej nepriatelia aj u nás zá-
roveň tvrdia, že už niekoľkokrát veľa nechý-
balo, aby začal vážny vojenský konflikt medzi 
dvoma členskými krajinami NATO – Turec-
kom a Gréckom. Podarilo sa im zabrániť 
vždy iba na poslednú chvíľu.
NATO vždy riadili USA a ich dominantné po-

stavenie sa svojho času znepáčilo Francúz-
sku, ktoré za vlády De Gaulla z Aliancie vy-
stúpilo. Rovnako Varšavskú zmluvu „oslabil“ 
odchod Albánska v 60-tych rokoch minulé-
ho storočia.
NATO, resp. USA pochybili ešte dva razy: 
či už to bol útok na Irak, alebo vstup do Af-
ganistanu. Potvrdilo sa, že oficiálny a hlav-
ný dôvod napadnutia Iraku – vývoj jadrových 
a chemických zbraní – bol doslova vymysle-
ný. A čo sa týka Afganistanu – zatiaľ sa ho 
žiadnej veľmoci nepodarilo pokoriť. Ani Veľ-
kej Británii, obrazne povedané „s dlhým no-
som“ musela z tejto krajiny odísť aj 

SILNÁ SOVIETSKA ARMÁDA 
a podľa expertov na túto oblasť ázie, to isté 
čaká aj americkú armádu, ktorá je v Afganis-
tane stále početnejšia, ale pritom Taliban, Al-
Kájda a ďalšie skupiny kmeňov získavajú na 
úkor NATO stále viac územia. Nuž, uvidíme.
Na NATO môže mať každý z nás svoj názor, 
ako ho aj určite má. Zatiaľ sa však za účasť 
Armády SR vo vojenských operáciách NATO 
nemusíme hanbiť. Už predovšetkým preto, 
lebo naši vojaci sa v Afganistane podieľajú 
iba na ženijných prácach, konkrétne na od-
mínovaniach a stavebno-rekonštrukčnej čin-
nosti na leteckej základni. V Kosove v rám-
ci misií KFOR naši vojaci musia ochraňovať 
miestnych Srbov, ich národný pamätník Mo-
nument na 

KOSOVOM POLI (!) 
hliadkovať na komunikáciách. Či už v Afga-
nistane alebo v Kosove sa naši vojaci na-
šťastie nezúčastňujú na priamych bojových 
operáciách, ale výstižnejšie povedané, skôr 
budujú než búrajú. Likvidujú výbušniny a 
muníciu, najprv ju však musia nájsť a to 
je vo väčšine prípadoch neľahká a ne-
bezpečná práca. Už teraz majú slovenskí 
vojaci vo všetkom, čo súvisí v vyhľadávaním 
a likvidovaním munície a výbušnín v NATO 
prioritné postavenie. Napriek tomu, že dĺž-

kou pôsobenia v NATO patríme stále medzi 
nováčikov.
Aká budúcnosť čaká Alianciu? Verme, že 
len to, čo vychádza zo základného posla-
nia NATO – ochrana slobody a bezpečnos-
ti všetkých jeho členských krajín politickými 
i vojenskými prostriedkami v súlade so zása-
dami Charty OSN. Nuž, USA i ďalšie 

ČLENSKé KRAJINy 
sa nie vždy držali toho, čo si dali do vienka. 
Stačí opäť pripomenúť Irak a Juhosláviu.
Možno, že sa v NATO predsa len niečo zme-
ní. Po desaťročiach existencie mimo 
Aliancie sa do nej chystá vrátiť Francúz-
sko. Asi s cieľom, aby o tomto vojensko–
politickom bloku a jeho konkrétnych 
krokoch sa viac rozhodovalo v Európe, 
než vo Washingtone. NATO má v súčas-
nosti 26 členov, pričom v prístupovom pro-
cese sú Albánsko a Chorvátsko. Do tejto po-
četnej rodiny sa však vôbec nehrnú tradičné 
neutrálne krajiny ako Švédsko, Fínsko a 
Švajčiarsko. NATO v novom tisícročí si dalo 
do vienka prejsť od konfrontácie k spoluprá-
ci, ale je tu kolektívny systém bezpečnosti, 
ktorý sa týka aj našej krajiny. Slovensko si 
čestne plní svoje povinnosti voči Aliancii a 

NaŠi PartNEri 
v nej sa môžu na nás spoľahnúť. Zástanco-
via členstva SR v NATO budú síce doneko-
nečna tvrdiť, že keby sme nevstúpili, resp. 
keby nás neprijali do Aliancie, tak by sme 
sa nikdy nedostali ani do EÚ, ani do Schen-
genského priestoru, ale – ako nás učili v zá-
kladnej škole – nemožno spolu sčítať jabl-
ká a hrušky. Turecko je dlhé roky v NATO, 
ale má ešte veľmi ďaleko, než ho nieke-
dy prijmú do EÚ. Na druhej strane aj Nór-
sko je síce v NATO, ale o členstvo v euro-
zóne zatiaľ neprejavilo záujem. Švédsko a 
Fínsko sme už spomenuli vyššie... Island 
patrí dokonca medzi zakladajúcich čle-
nov Aliancie, podobne ako Nórsko, ale 
do EÚ sa tiež akosi nehrnie. Ako vidieť, 
jednoznačne sa na pozitíva z členstva v 
NATO nedá odvolávať. Budúcnosť uká-
že, či tento krok bol pre Slovensko výho-
dou, alebo nie. Zatiaľ však Aliancii viac 
dávame, než od nej berieme...

ivaN DoNČáK

Päť rokov SLOVENSKEJ REPUBLIKy v Severoatlantickej aliancii 

ZATIAĽ VIAC DÁVAME, NEŽ BERIEME
V súvislosti so Severoatlantickou alianciou (NATO) sme si na Slovensku pripo-
menuli dve výročia: 60 rokov od vzniku NATO (4. apríl 1949) a 5 rokov od pri-
jatia SR do tejto organizácie (29. marec 2004). O tom, čo je to NATO, vie dosť 
každý priemerný občan republiky. Málokto však má informácie aj o tom, že 
NATO sa zrodilo ešte pred vznikom Varšavskej zmluvy a najmä to, že o prijatie 
do Severoatlantickej aliancie požiadal dokonca Sovietsky zväz! Samozrejme, 
USA a ostatné členské krajiny (bolo ich vtedy dohromady dvanásť) to zamietli.

V čase plynovej krízy, ktorou bolo najviac ohro-
zené popri Bulharsku práve Slovensko, začal 
nám hroziť aj kolaps elektrickej siete. Tzv. blac-
kout, teda totálny výpadok dodávky elektrickej 
energie. Právom sme sa obávali, či sa nedosta-
neme do obdobia temna, so všetkými príšer-
nými dôsledkami, vrátane zvýšenej zločinnosti 
a drancovania. Spolu s nedostatočným osvet-
lením z náhradných zdrojov nám popri úpad-
ku ekonomiky hrozilo vyhlásenie zvláštnej situ-
ácie, nie nepodobnej stannému právu, ako to 
poznáme z obdobných elektrických výpadkov 
v cudzine, najmä v USA. 
V tejto ťaživej situácii sa náš premiér rozhodol pre 
štátnický, 

HUMANITÁRNy A ODVÁŽNy ČIN: 
opätovne spustiť blok V 1 jadrovej elektrárne v 
Jaslovských Bohuniciach, ktorá ešte ani poriadne 
„nevychladla“. Volil podstatne menšie zlo, spočíva-
júce v porušení prístupovej zmluvy s EÚ, ktorú va-
zalsky, oddano-poddanským spôsobom podpísa-
la bývalá Dzurindova vláda. Pravda, so spustením 
sa čakalo na kritický stav, pri ktorom sa už nebude 
dať otáľať.
Zamýšľané spustenie vyvolalo neprimerané reak-
cie. Okamžite sa z rakúskej strany ozval veľký krik 
a začala sa organizovať vlna odporu proti jednému 
z najekologickejších spôsobov výroby elektriny – 
proti slovenskej jadrovej energetike.

Rakúšanom pramálo záleží na osude populácie 
Slovenska, to sa ukázalo v tejto kritickej situácii. 
Oveľa viac im záleží na skostnatenom názore ra-
kúskych zelených fundamentalistov, ktorí nie sú v 
stave prehodnotiť – v duchu nových poznatkov a 
skúseností – svoj postoj k jadrovej energetike. A čo 
je obzvlášť zaujímavé: rovnako sa stavajú k výrobe 
elektriny z vodných zdrojov, v hydroelektrárňach na 
priehradách. Nechceli by sa tak 

VRÁTIŤ K ŽIVOTU V JASKyNIACH 
a svietiť si zvieracím lojom alebo smolnými fakľami?
Zďaleka tu nejde len o výstredné názory „zelených“. 
Tieto extrémistické názory preberajú mnohí vý-
znamní občania Rakúska a ich inštitúcie. rakúsko 
sá nemá miešať do vnútorných záležitostí Slo-
venskej republiky a diktovať jej, čo v energe-
tike smie a hlavne nesmie. Ako keby sme žili 
v časoch Rakúsko-Uhorskej cisársko-kráľov-
skej monarchie s diktátom Viedne! Je to neho-
ráznosť, na ktorú ťažko nachádzame v Európe 
primeranú analógiu! Podobne ako k nám, sa 
rakúske inštitúcie správajú tak aj k Českej re-
publike v súvislosti s jej jadrovým programom.
Prečo sme svedkami takých trúfalostí? Zrejme pre-
to, že naša diplomacia, nezriedka mľandravá a 
ustráchaná, sa náležite nebráni diplomatickými nó-
tami proti takémuto neprípustnému zasahovaniu do 
energetickej štruktúry našej republiky. A vôbec – 
mali by sme byť agilnejšími, aktívnejšími na medzi-

národných fórach, v príslušných inštitúciách a sú-
doch EÚ. 
Treba si uvedomiť, že Rakúsko je len geogra-
fický sused, ktorý si napríklad na Francúzsko s 
rozvinutou jadrovou energetikou netrúfa. O to 
viac trúfa voči nám. 
Jadrová energetika prežíva v súčasnosti renesan-
ciu. Nedávno dokončili výstavbu „atómky“ vo Fín-
sku, ďalšie vybudujú na území Francúzska. Táto 
novinka asi málokoho prekvapí, lebo je všeobec-
ne známe, že Francúzsko sa vždy výrazným spô-
sobom zameriavalo na jadrovú energetiku. Náro-
dohospodárov, energetikov i projektantov viedol k 
tomuto cieľu 

NEDOSTATOK UHLIA A PLyNU, 
ale aj nedostatok prudkých riečnych tokov, vhod-
ných na výstavbu hydroelektrární na území ich re-
publiky. V súčasnosti má 59 jadrových elektrární, 
ktoré vykrývajú tamojšiu spotrebu elektriny na 80 
percent. Pod tlakom európskych negatívnych nálad 
a postojov k tomuto typu energetiky v 80-tych a 90-
tych rokoch minulého storočia zastavilo aj Francúz-
sko výstavbu jadrových elektrární už koncom 80-
tych rokov. Dokonca sama vláda, ešte relatívne 
nedávno, v roku 2002, vo svojej zvláštnej sprá-
ve nazvala jadrové elektrárne monštrami bez 
budúcnosti!
Dnes už je všetko inak, nukleárna energetika a jad-
rové elektrárne sú opäť „v móde“. Inak povedané: 

sú rehabilitované, nastal čas ich návratu a nového 
rozmachu. Odborníci nepochybujú o tom, že Fran-
cúzsko má s ich budovaním najväčšie skúsenosti v 
celosvetovom meradle. Preto sa dnes takéto elek-
trárenské celky a francúzsky nukleárny reaktor tre-
tej generácie stávajú 

SĽUBNÝMI ExPORTNÝMI KOMODITAMI. 
Pravda, určitou brzdou tohto renesančného rozma-
chu je súčasná finančno-ekonomická celosvetová 
kríza.
Kríza je však už celkom iná kapitola. Faktom zo-
stáva, že dôkladné a dôsledné prehodnotenie situ-
ácie a perspektív niektorého vedecko-technického 
odvetvia alebo segmentu svedčí o zmysle pre po-
krok, svedčí o kreativite, ale aj o zmysle pre náro-
dohospodársku zodpovednosť. 
A naopak – lipnutie na prekonaných tenden-
ciách, nenaplnených katastrofických scená-
roch, chorobná závislosť na fanatických zele-
ných animozitách, svedčí o dezorientovanom, 
neproduktívnom konzervativizme. Platí to tak 
o jednotlivcoch a skupinách, ako aj o inštitú-
ciách a štátoch. A preto nech je nám vzorom 
Francúzsko, ktoré svojím návratom k jadrovej 
energetike ako keby zvláštnym spôsobom, ne-
priamo vystavilo certifikát spomínanému zod-
povednému, štátnickému a prezieravému uva-
žovaniu i rozhodovaniu premiéra Róberta 
Fica. MILAN KENDA

Renesancia jadra neguje zelených fundamentalistov - výstavba nových jadrových elektrárni vo Fínsku a Francúzsku

o KRíZe plYNoveJ i KRíZe DoGMatiZMU

MÁME EURO – RADUJME SA!
Sme v eurozóne! Mnohé krajiny, ako napríklad Česká re-
publika, Poľsko, Maďarsko o tom môžu ešte len stále sní-
vať, my sme už jednoducho tam. Počiatočný strach oby-
vateľstva zo zmeny meny už dávno vyprchal. Túto zmenu 
v myslení spôsobilo veľa faktorov. Predovšetkým verejná 
kampaň, pričom máme na mysli nie televízne a novinové 
reklamy rôznych médií, ale tú, ktorú uskutočňovali Národ-
ná banka Slovenska a štátne inštitúcie, začínajúc priamo 
premiérom Róbertom Ficom a končiac školami. I keď sa 
to zdá byť čudné, svoju pozitívnu rolu v tejto kampani zo-
hrala aj 

SVETOVÁ FINANČNÁ KRÍZA. 
Vďaka tomu, že sme stále na prahu vstupu do eurozóny, 
sa nám vyhýbali veľké tlaky na infláciu a devalváciu vte-
dy ešte našej koruny. Reálny kurz až do 1. januára sa po-
hyboval v rozpätí 30,40 – 30,80 Sk za euro. V prípade, 
že by sme k 1. januáru nemali vstúpiť do eurozóny, tak by 
sme za jedno euro museli dať najmenej 37 korún! To je 
už veľký rozdiel.
Vstup do eurozóny určite ovplyvnil aj odpovede na otázku, či 
sme hrdí na to, čo samostatné Slovensko dosiahlo za 16 rokov 
svojej existencie. Pocit hrdosti prevažuje až u 70% opýtaných 
a na veľké prekvapenie ide najmä o vysokoškolsky vzdelaných 
a mladých ľudí. Ešte nie tak dávno, počas éry Mikuláša Dzu-
rindu vo funkcii premiéra, hrdosť nad výsledkami a dosiahnutý-
mi úspechmi Slovenska prejavila ani nie polovica responden-
tov! Skutočne veľký rozdiel a tu je už každý komentár zbytočný.
Napriek tomu, že Slovensko sa nevyhne výraznému dopadu 
ekonomickej krízy na svoje hospodárstvo, podľa šéfa Medzi-
národného menového fondu D. Straussa – Kahna bude rok 
2009 skutočne zlý. Predovšetkým preto, lebo svetová ekono-
mika nebude cítiť dostatočnú podporu jednotlivých vlád...
Najmenej päť rokov 

NEVSTÚPI ŽIADNA KRAJINA 
do eurozóny, i keď niektoré by sa tam už rady videli v rokoch 
2010 a 2011. Také boli aj oficiálne plány Maďarska a Poľska. 
Kuriózna situácia nastala v Česku. Najsilnejšia vládna strana 
– ODS – nikdy neprejavovala veľký záujem o eurozónu. Pri-
tom jej voliči by už najradšej platili eurami. Opačná situácia je v 
najsilnejšej opozičnej strane – ČSSD. Jej šéf Jiří Paroubek ne-
ustále vytýka vládnucej koalícii, že ešte neurčila termín prijatia 
eura v ČR. Pritom podľa doterajších výskumov verejnej mien-
ky prevažná väčšina voličov ČSSD chce oddialiť prijatie termí-
nu zavedenia eura v ČR ako je to len možné. Teda minimálne o 
desať rokov. Pravda však je taká, že dnes nám už väčšina oby-
vateľov Českej republiky zmenu meny závidí. Uvedomujú si, aká 
je ich koruna krehká. Určite od februára 1993, kedy sa zrodi-
la, taká otrasená nebola. Darmo, svetová finančná kríza má ne-
priaznivý vplyv aj na českú korunu, ktorá niekoľko rokov zvyšo-
vala svoju pevnosť a tvrdosť. Dnes však už to neplatí. Na druhej 
strane, euro niekoľkokrát už potvrdilo svoju životaschopnosť a 
dnes je najvýznamnejšou valutou na svete...  jáN SLIAČAN



Rozprava sústredila pozornosť na hlavné nové cha-
rakteristiky zmenených okolností – na všeobecné 
zneistenie a to nielen jednotlivca, ale aj celkového 
systému a prvé zneistenie superveľmoci po dvoch 
desaťročiach od rozpadu bipolárneho sveta z ktoré-
ho vzišla ako jednoznačný suverén. V tejto súvislosti 
sa rozoberala akademická téza istej podobnosti po-
kusu reformovať zlyhávajúci systém s okolnosťami, 
keď sa o to pokúšal M. S. Gorbačov, čiže prirovná-
vanie terajšieho amerického prezidenta B. Obamu 
niektorými americkými publicistami s osudom po-
kusného reformátora Gorbačova. Pravda, jadro te-
rajšej krízy je odlišné, úplne iné. 

JE TO KRÍZA SÚVISIACA S GLOBALIZÁCIOU 
Jadrom krízy je rozpor medzi chápaním rozvoja. To 
vytvorilo nielen rozdiel medzi svetom financií a reál-
nou ekonomikou, ale aj zásadné rozdiely v prerozde-
ľovaní bohatstva v celosvetovom meradle, teda mizi-
vá časť ľudstva žila na úkor zvyšku sveta doteraz v 
dejinách nebývalým spôsobom deštrukcie. Diskusia 
poukázala na fakt, že už v šesťdesiatych rokoch sa v 
rámci Rímskeho klubu naliehalo na pochopenie me-
dzirastu, že rast má svoje medze, zdroje zemegule 
sú vyčerpateľné a nemožno nepretržite postupovať v 
snahe o nepretržitý rast. Táto línia sa však zrejme 
cielene umlčiavala, zamlčiavala tak, aby sa jej 
prijatím nevytvorila v medzinárodnej verejnosti 
kritická masa, ktorá by sa postavila voči tlaku 
na nepretržitý rast, teda to, čo tvorilo základ ne-
oliberalizmu. 
Kríza si priamo vyžaduje riešenie za multipolárnej 
účasti, teda multipolárneho sveta, lebo sa ukázalo, 
že ani najmocnejšia superveľmoc nie je v stave vnú-
tiť, či 

JEDNOZNAČNE ROZHODNÚŤ RIEŠENIE 
konfliktov ako Irak či Afganistan, alebo zvládať roz-
siahlu finančnú krízu vyvolanú samotným prístupom 
USA v období posledných dvoch – troch preziden-
tov bez rozdielu na to, či boli republikáni alebo de-
mokrati. Paradoxne sa akademická debata dotkla 
problému, že vytvoreniu multipolárneho sveta – 
teda zapojeniu iných nečlenských štátov do riešenia 

mnohorakosti problémov, neprospieva Severoatlan-
tická aliancia (NATO), ktorá práve oslávila 60. výro-
čie svojho vzniku. Kríza totiž súvisí veľmi úzko, je 
súčasťou globalizácie v období unilaterálneho 
sveta a s americkým liberálnym spôsobom glo-
balizácie presadenom vo svete, v ktorom sa v 
uplynulých dvoch desaťročiach USA nielen cíti-
li, ale aj stali a správali ako hegemón.
Nie sme však len svedkami zlyhania hegemoniz-
mu ako krízy, ktorá úzko súvisí s globalizáciou. Dru-
hým okruhom problému sa stala skutočnosť, že 
ekonomické modely reaganomiky a tchatcherizmu 
sa vymkli autorom z rúk, systém sa doslova roztie-
kol bez toho, aby autori chceli dosiahnuť to, čo te-
raz nastalo, nikto vlastne nechcel, čoho sme dnes 
svedkami. V tejto súvislosti sa však vynára téza, či 
rozpadom doterajšej hegemónie USA a rozsahom 
globálnych strát nenastáva čas, keď 

EURóPA ZAPLATÍ ZA POVOJNOVÚ POMOC, 
zaplatí za Marshallov plán povojnovej obdoby, preto-
že rozsah strát, ktorý dnes dopadá na Európu, Eu-
rópsku úniu a zónu 17-tich štátov v dôsledku krí-
zy zjednodušene povedané spôsobenej na Wall 
Street sú obrovské, a dnes panujú len dohady o 
tom, koľko biliónov strát vlastne predstavujú. Je 
zreteľne vidno, že ide o krízu systému. Túto krí-
zu systému treba riešiť úplne novým systémom, kon-
čí sa nielen svet ekonomiky a financií, ktorý sme do-
teraz poznali. 
A najmä a predovšetkým – nie je zaistené, že 
svet, usporiadanie, ktoré nastane, bude lepšie, 
že to bude lepší svet. Naopak – môže byť horší. 
Preto je dôležité apelovať na sociálny rozmer. Jadro 
krízy spočíva totiž – ako je zrejmé – v rozpore medzi 
spotrebou a rozvojom. Budúcnosť má len ten sub-
jekt, ktorý má zaistený rozvoj – a toto zaistenie rozvo-
ja je súčasťou bezpečnosti. Pritom bezpečnosť zís-
kava multidimenzionalitu, multidimenziálny rozmer. 
Nie je už len „tvrdá“ silová, vojenská bezpeč-
nosť. (Mimoriadny bezpečnostný rozmer na-
dobúda o. i. napríklad voda). Prudko sa zvyšu-
jú nevojenské bezpečnostné aspekty a tým aj 

význam malých štátov. Zároveň tak ako rastie 
význam nevojenských aspektov bezpečnosti, 
štát stráca monopol. V čase americkej hegemo-
nizácie vo fáze „vojny proti terorizmu“ (dodnes 
trvajúcich konfliktov - Afganistan od 2001, Irak 
od 2003) presadil neoliberalizmus privatizá-
ciu bezpečnostných služieb. Tento neoliberál-
ny model sa výrazne presadil napríklad v Iraku 
vrátane toho, že platy súkromných bezpečnost-
ných služieb mnohonásobne prekračovali žold 
príslušníkov amerických či spojeneckých prí-
slušníkov ozbrojených síl. Ako však svedčí prie-
beh vojen, model zlyhal. 
Zmena americkej politiky po nástupe Baracka Oba-
mu je hlavne zmenou vzťahov, image USA, ale nie 
úplným popretím, 

ZMENOU STRATéGIE POLITIKy,
ktorú charakterizoval hegemonizmus USA. Môže sa 
teda v modifikovanej podobe udržať alebo môže aj 
vyústiť do pluralistického multilateralizmu. Aj tu však 
môže pretrvávať nebezpečenstvo, že sa vytvorí ne-
efektívna multipolarita, toho sme v rozličných po-
dobách už boli svedkami. Otázkou, do akej miery 
môže byť multipolarita efektívna, sú aj vratké zákla-
dy Ruskej federácie. Vratké preto, lebo je závislá od 
vývoja na trhu energií. Treťou teoreticky otvorenou 
možnosťou vývoja je neprehľadnosť, všeobecný cha-
os. Problémom je aj záujem NATO. Aliancie vlastne 
svojou prirodzenosťou má záujem na bipolarite, pri-
tom sa ukazuje, že NATO efektívne nevyriešilo ani je-
den problém.
Akademická diskusia možných modelov, scenárov 

sa sústredila aj na nové rozmery energetickej bez-
pečnosti a súvzťažnosti energetickej bezpečnosti v 
rámci klasickej geopolitiky, kde rozhodujúcu úlohu 
začínajú hrať tranzitné štáty, teda nie producenti či 
spotrebitelia. To viedlo aj k nedávnym krízam a zá-
roveň k 

VyTVORENIU MÝTU A ILÚZIE, 
že iné zdroje sú riešením problému. Skutočnosť, 
že nevieme ovplyvniť stabilitu alebo lepšie poveda-
né nemáme dosah na nestabilitu tranzitných štátov 
však musí vyústiť k vytvoreniu trojuholníka producen-
tov, spotrebiteľov a prepravcov. Zatiaľ sa to prejavi-
lo vo vytvorení dohody napr. medzi Ukrajinou a Eu-
rópskou úniou, avšak s vylúčením Ruskej federácie. 
Musíme pochopiť zmenený svet a teda musíme aj 
zmeniť svoje správanie. Musíme pochopiť aj to, že 
ekonomická vojna prebieha aj dnes, prebieha 
však v nových podmienkach. Pokiaľ ide o ak-
tuálny vývoj po akademickej rozprave panelis-
tov v mnohorakej a veľmi aktívnej diskusii sa 
pripomenul terajší vývoj, vládna kríza v Českej 
republike, ktorá vypukla bez ohľadov na medzi-
národné súvislosti priamo počas českého pred-
sedníctva v EÚ. Zaznela pripomienka: pred-
stavte si aké by boli možnosti Slovenska, ak by 
jestvovalo jednotné Československo, ako by 
sme vo všetkých riešeniach boli odsunutí vývo-
jom v Prahe so všetkými dôsledkami. To – ako 
sa však zhodli účastníci – je rozsiahla a zaují-
mavá, pravda dnešnými médiami nepreferova-
ná téma na diskusiu. 

DUŠAN D. KERNÝ
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Zdá sa, že toto konštatovanie poriad-
ne prekvapilo životom a teraz aj poli-
tickými vetrami ošľahaného českého 
ministra a na Lavrovove slová už od-
poveď nenašiel. O to pohotovejšie ju 
hľadali niektorí komentátori tzv. mien-
kotvorných denníkov. Tak rýchlo a po-
hotovo, že im unikla podstata problé-
mu. Ešte pred takými sto rokmi by 
mnohí vtedajší intelektuáli konšta-
tovali, že sme predovšetkým Slo-
vania a kašľať na nejaký zemepis. 
Nuž, Slovania pred storočiami obýva-
li veľké územia od Čierneho mora až 
po ústie rieky Labe a stopy po nich 

zostali dokonca aj na ostrove Ruja-
na, v najzápadnejšej časti Baltického 
mora. Niekto však vymyslel dele-
nie Slovanov na východných, zá-
padných a južných. K tým západ-
ným patríme spolu s Poliakmi, 
Čechmi, Lužickými Srbmi a do-
konca aj s Rusínmi. Ďalší delia Slo-
vanov podľa náboženstva a písma: tie 
krajiny s prevažne slovanským oby-
vateľstvom, v ktorých dominuje kato-
lícka viera a teda aj latinka, patria k 
stredoeurópskym krajinám, ostatné, 
v ktorých žijú najmä vyznávači pravo-
slávnej viery a používajú cyriliku, pat-

ria k východným Slovanom a zároveň 
aj do východnej Európy. V každom 
prípade je to tak trochu komplikova-
né delenie. Stredná Európa sa samo-
zrejme má nachádzať okolo geogra-
fických stredov starého kontinentu. 
Je ich niekoľko a za všetky spome-
niem iba tri: jeden je u nás na Sloven-
sku pri Kremnici druhý v zakarpatskej 
oblasti Ukrajiny a tretí v Litve! Každý 

MÁ SVOJE DEJINy, 
ten u nás a na Ukrajine – asi 200 km 
východne od slovensko – ukrajin-
ských hraníc (pochádzajú ešte z čias 
Rakúsko – Uhorska) a ten tretí je po-
merne mladý. Zrodil sa na základe 
výpočtov Francúzskeho národného 
inštitútu a nachádza sa asi 25 km se-
verne od hlavného mesta republiky – 
Vilniusu. Napriek tomu Litvu zaraďujú 
do východnej Európy nielen Rusi, ale 
napríklad aj Ukrajinci, ktorí veľmi čas-
to majú na niektoré veci a záležitosti 
úplne iný pohľad ako Rusi.
Na západ od svojich hraníc Rusko 
nemá ani jedného spojenca, nie to 
ešte priateľa. Ide mu však o vplyv 
v stredoeurópskom strategickom 

priestore a to bez ohľadu na to, 
či OSN nás a ďalšie stredoeuróp-
ske krajiny zaraďuje do geografic-
kej skupiny východnej Európy ale-
bo nie. Rusko len zo zásady nemôže 
žiadnu členskú krajinu NATO považo-
vať za svojho spojenca a to isté platí v 
podstate o EÚ. Aj tú vníma Ruská fe-
derácia ako konkurenta v postsoviet-
skom priestore a nie ako partnera. To 
však neznamená, že z Moskvy nám 
hrozí nejaké nebezpečenstvo. Tá si 
veľmi dobre uvedomuje, že na dianie 
u nás, v Poľsku, či Českej republike 
má minimálny vplyv, ale zo všetkých 
síl sa snaží aspoň 

KOMENTOVAŤ VŠETKO, 
čo sa deje na území jej bývalých sa-
telitov. To Rusku nemožno zazlievať. 
Nakoniec, aj nová washingtonská 
administratíva začala tým, že Rusko 
musí byť informované o mnohých jej 
krokoch a jednoducho doba si vyža-
duje vymieňať si s ním názory na svo-
je kroky a rozhodnutia. Američania 
si to uvedomujú, u nás však mno-
hí nie. Súčasná opozícia počas 
svojho osemročného vládnutia sa 

vždy zaujímala iba o to, či ju chvá-
lia v Bielom dome, prípadne v Bru-
seli. Takáto politika nemohla priniesť 
veľa dobrého. Samozrejme, máme 
právo na svoju vlastnú nezávislú za-
hraničnú politiku, ale zároveň mu-
síme aj sledovať reakcie Moskvy na 
ňu. Okrem toho sa natíska otázka: čo 
robili za osem rokov v OSN predstavi-
telia Dzurindovej vlády, keď ani 

NEBOLI SCHOPNÍ 
za ten čas zistiť, kam nás táto naj-
významnejšia svetová inštitúcia zara-
ďuje? Ako vidieť, pre OSN sú člen-
stvá v NATO a EÚ ešte málo na to, 
aby nás zaradilo niekde inam. Na-
koniec, pre súčasnosť i perspektívu 
Slovenska to až tak veľa neznamená. 
Iba niektorí kolegovia novinári si 
mohli mädliť ruky a predovšetkým 
napísať „komentáre“, ako vládli 
ruskí cári a iní východní vládcovia, 
ktorí si aj dnes môžu všetko dovo-
liť... Nuž niektorí stále žijú zo stra-
šenia a zdá sa, že stále sú to tí istí: 
raz Západom, potom pre zmenu 
Východom...

VLADIMÍR MEZENCEV

stále sMe v sRDCi eURÓpY, ale...

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Kam vlastne patríme? Túto otázku si položili určite mnohí z nás, kto-
rí sa prostredníctvom médií dozvedeli o rozhovore ruského ministra 
zahraničných vecí Sergeja Lavrova s jeho českým kolegom Karlom 
Schwarzenbergom. Lavrov totiž zaradil Česko do východnej Európy 
a tým dal najavo, že podľa tradícií patrí do sféry ruského vplyvu. 
České (?) knieža, ktoré má vraj ešte aj rakúsky a švajčiarsky pas sa 
voči tomuto geografickému zaradeniu ohradilo, načo ruský šéf dip-
lomacie vytiahol nečakaný tromf: Aj podľa dokumentov OSN Česká 
republika i Poľsko patria do východnej Európy! I keď sa Slovensko 
v tejto súvislosti nespomínalo, týka sa to aj jeho. Ide totiž o tzv. za-
radenie do regionálnych skupín OSN, čo môžeme rozšifrovať tak, 
že Moskva, Praha, Varšava i Bratislava „sú na jednej lodi...“ Bodka.

INŠPIRUJÚCA A PODNETNÁ DISKUSIA NA PôDE ZOSKUPENIA SES-NEZES

Bezpečnostné súvislosti a dôsledky globálnej krízy
Je to neuveriteľné ako sa v aprílovej a májovej Bratislave množia diskusné fóra najroz-
ličnejších známych a vplyvných zoskupení na tému globálna kríza. Svedčí to o tom, že 
vývoj nás v mnohom predbehol či dobehol, ako aj fakt, že slovenská odborná a akade-
mická verejnosť sa aktívne vrhla na skúmanie príčin, východísk a súvislostí. Známa orga-
nizácia Slovenská ekonomická spoločnosť – Nezávislé združenie ekonómov Slovenska 
(SES-NEZES) usporiadala nedávno podnetné stretnutie na tému bezpečnostných súvis-
lostí dôsledkov globálnej krízy. Ide o jednu z najpresnejšie definovaných tém v súvislosti 
so zmeneným svetom v ktorom sa Slovensko ocitlo a so zmenenými podmienkami vývoja 
pre Slovensko. Diskusiu troch odborníkov – doc. Ing. Petra Juzu zo spoločnosti ASA, doc. 
Ing. Františka Škvrnu a doc. Ing. Pavla Hrivika z Ekonomickej univerzity uvádzal pedagóg 
Ing. Ladislav Lysák DrSc, predseda NEZES. Rozprava sa konala za účastni akademickej 
verejnosti, študentov ako aj bývalých či terajších aktívnych diplomatov.



Aká bude „prevádzková“ se-
zóna 2009 slovenských a poľ-
ských pltníkov na Dunajci? Pie-
niny a Červený Kláštor sú síce 
stálym turistickým magnetom 
a jeho siločiary posilnil aj slo-
bodný prechod hraníc medzi 
oboma susediacimi členský-
mi štátmi únie, ale bude mať 
tohtoročný turistický ruch as-
poň vlaňajšiu intenzitu? Pltníci 
tohtoročnú sezónu opäť otvori-
li slávnostným spôsobom, ve-
selo i vážne, ba dokonca aj 
publikum bolo pri tomto obra-
de mimoriadne početné. Svo-
jim dielom k tomu prispelo nie-
len samotné prostredie, ale aj 
nádherné zatatranské počasie. 
Pltníctvo je však v tomto goral-
skom regióne jedným z mála 

„zamestnaní“, ktoré je mimo-
riadne ťažké a zodpovedné, 
ale pritom drží množstvo ro-
dín „nad vodou“. Preto otázky 

na tému úspešnosti tohtoroč-
nej turistickej sezóny rezonujú 
medzi domácimi oprávnene a 
to na oboch stranách Dunajca.  
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Stranu pripravil 
MILAN GROFČÁK

Spolupráca prináša často 
pozitívne výsledky aj v sa-
mospráve a skúsenosti v 
tomto smere majú aj v ša-
rišskom regióne. V utorok 
28. apríla sa stretli primá-
tori troch miest ležiacich na 
hornom a strednom toku rie-
ky Torysa, pretekajúcou Ša-
rišom, aby spoločne rokovali 
o práve o spolupráci. V tom-
to prípade išlo o problemati-
ku tvorby spoločných projek-
tov, pomocou ktorých budú 
môcť mestá Lipany, Sabinov 
a Veľký Šariš čerpať finanč-
né prostriedky zo štrukturál-
nych fondov únie. 

•   •   •
Bokom od dôležitých dianí 
neostávajú ani menšie mes-
tá. V nedeľu 26. apríla nav-
štívila 5 členná delegácia 
Asociácie dobrovoľných dar-
cov krvi „AVIS“ z talianske-
ho mesta Brugherio, ktoré 
je partnerským mestom Pre-
šova. Delegáciu, v ktorej bol 
aj prezident asociácie Carlo 
Adolf Bianchi prijal na sabi-
novskej radnici primátor Ing. 
Peter Molčan. 

•   •   •
Budú prepúšťať? Táto otázka 
rezonuje medzi zamestnan-
cami transformovanej hu-
menskej Nemocnice Andre-
ja Leňa. Po tom, čo za prvé 
dva mesiace tohto roka vy-
robila nemocnica schodok 
vyše 230 tisíc eur, došlo k 
výmene špičky vedenia ne-
mocnice. Jedným z opatre-
ní, ktoré prichádza do úva-
hy v súvislosti so zlepšením 
ekonomickej situácie ne-
mocnice, je aj zníženie sta-
vu pracovníkov. V súvislosti 
s týmto problémom je dôle-
žité predovšetkým to, ako si 
s ekonomickou oblasťou po-
radí nový riaditeľ nemocnice 
Miroslav Mel.

•   •   •
Smutno je vo Veľkom Šariši. 
V súvislosti s výsledkami pre-
vierky, ktorú na radnici vyko-
nala Správa finančnej kon-
troly Košice, bude musieť 
toto mesto vrátiť do štátneho 
rozpočtu cca 16,5 tisíc eur, 
v prepočte teda približne pol 
milióna Sk. 

•   •   •
Na posledný májový pracov-
ný deň (piatok 29. mája) je 
stanovený  termín predlože-
nia mikroprojektov v rámci 
Prioritnej osi Podpora miest-
nych iniciatív Programu ce-
zhraničnej spolupráce Poľ-
sko – Slovenská republika 
2007-2013. Základom tých-
to projektov by mali byť ak-
tivity v rámci filozofie „ľudia 
ľuďom“. Projekty môžu po-
dávať a tým sa uchádzať o 
príspevok neziskové orga-
nizácie fungujúce na pôde 
Prešovského a Žilinského 
kraja. Naši žiadatelia majú k 
dispozícii 12,2 mil. eur.  

stalo sa v kraji
Predseda Národnej rady Sr Pavol Paška 
navštívil v pondelok 20. apríla sídlo Prešov-
ského samosprávneho kraja (PSK), aby sa 
venoval najmä problému, ako a akými ces-
tami sa s dôsledkami finančnej krízy vy-
sporiadavajú krajské samosprávy. Na kto-
ré štát postupne preniesol obrovskú časť 
svojich povinností a služieb občanom, čas-
to bez potrebného finančného krytia. S tým 
súvisí aj problematika čerpania fondov EÚ, kto-
ré pri úspešnej tvorbe projektov sú jedným z 
dôležitých nástrojov krajských samospráv naj-
mä v oblasti vzdelávania, sociálnych vecí, kul-
túry a dopravy. Predseda PSK Peter Chudík 
(na foto vpravo) informoval predsedu parlamen-
tu o skutočnosti, že napríklad pri podávaní pro-
jektov v rámci Opatrenia infraštruktúry vzde-
lávania Regionálneho operačného programu  

(ROP)  dosiahol zatiaľ Prešovský samospráv-
ny kraj úspešnosť 59%, pričom hodnota trinás-
tich úspešných projektov je bezmála 11 milió-
nov eur. Teda, toľko peňazí bude investovaných 
do obnovy a rekonštrukcie školských objektov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a ich energe-
tickej modernizácie. 
Predseda NR SR Pavol Paška sa spoločne s 
hostiteľom Petrom Chudíkom venovali ešte jed-
nej téme, ktorú prešovská krajská samospráva 
po rokoch úsilia zdolala úspešne – prímestská 
autobusová preprava a problém úhrady výko-
nov vo verejnom záujme. Predseda parlamentu 
konštatoval, že legislatívne doriešenie dnešné-
ho stavu by malo byť jednou z iniciatív rezortu, 
teda ministerstva dopravy. Ako však poznáme 
„operatívnosť“ bratislavských úradníkov, bude 
to opäť beh na dlhú trať...

Foto: Ing. Marta Sibalová

Prvé rokovanie Obvodnej volebnej komisie v Prešove pre voľby 
do Európskeho parlamentu riadil prednosta ObÚ  Igor Smolko.

pavol paška navštívil psK

Voľby do Európskeho parla-
mentu sa približujú každým 
dňom a na celom Sloven-
sku začali pracovať obvod-
né volebné komisie. Svoje 
prvé zasadnutie absolvova-
la aj obvodná volebná ko-
misia v Prešove pre voľby 
do Európskeho parlamentu  
(bude riadiť prípravu a prie-
beh volieb na území okresov 
Prešov a Sabinov). Jej roko-
vanie zvolal v súlade so zá-
konom prednosta Obvodné-
ho úradu v Prešove MUDr. 

Igor Smolko, ktorý viedol 
prvú časť jej rokovania vrá-
tane zloženia sľubu členov a 
žrebovania predsedu a pod-
predsedu komisie. Zo 17 po-
litických strán, pôsobiacich na 
území obvodu  využilo možnosť 
nominovania svojho zástupcu 
do obvodnej volebnej komisie 
iba desať. Žreb určil, že pred-
sedom komisie sa stal zástup-
ca KSS RSDr. Rudolf Kačšák, 
podpredsedom Peter Sabol zo 
SNS. 
Prešovský volebný obvod 

predstavuje potenciál cca 171 
tisíc voličov na území oboch 
spomínaných okresov, čo zna-
mená vytvorenie a personál-
ne i materiálne zabezpečenie 
238 okrskových volebných ko-
misií v 134 obciach a mestách. 
V samotnom krajskom mes-
te Prešov bude 79 okrskov, 
v ďalších troch mestách ob-
vodu však už podstatne me-
nej. Sabinov ich bude mať 
10, Veľký Šariš 5 a Lipany 
4, pričom viacokrskových 
bude aj niekoľko obcí.

Na dvere klopú ďalšie voľby

Pltnícka sezóna otvorená!
Každú korunu je potrebné ob-
rátiť dnes minimálne dvakrát a 
minimálne toľkokrát aj rozmýš-
ľať, ako ju účelne využiť. v sú-
lade s touto líniou Dopravný 
podnik mesta Prešov zavie-
dol od 1. mája do prevádzky 
dva midibusy, ktoré budú vy-
užívané na menej frekvento-
vaných linkách, smerujúcich 
najmä do okrajových oblas-
tí mesta, pričom jedna z nich 
je úplne nová. Nemotorizovaní 
občania a najmä rodinky s malý-
mi deťmi sa teraz už budú môcť z 
centra dostať bez problémov do 
tradičnej mestskej rekreačnej 
zóny Borkut, známej a obľúbe-
nej svojimi minerálnymi prameň-
mi Zriadenie tejto linky však priví-

tali aj niekoľkí občania, ktorí tam 
žijú. Druhý autobus strednej veľ-
kosti je využívaný na diagonálne 
priečnej linke mestom, v strede 
ktorej je nemocnica. Čo privíta-
li najmä dlhodobo nemocní ľu-
dia a seniori, ktorí sa takto z naj-
väčších prešovských okrajových 
sídlisk dostanú na ošetrenie bez 
zložitého a často aj namáhavé-
ho prestupovania. Nové midibu-
sy majú kapacitu 17 miest na se-
denie (plus dve pohotovostné 
sedadlá) a približne rovnaký po-
čet miest na státie. Je viac ako 
isté, že táto nová „výzbroj“ ušetrí 
dopravnému podniku slušný pe-
niaz na pohonných hmotách, 
veď ekonómovia si túto investí-
ciu dobre prerátali.

Heslom dňa je šetriť

Úspešné projekty stredných  škôl v našom kraji 
znamenajú celkový finančný prínos skoro 11 mi-
liónov eur. Tieto finančné prostriedky sú určené 
na zveľadenie infraštruktúry školských objektov 
v rámci Regionálneho operačného programu. 
Rodičov a študentov týchto škôl no aj okolitých sta-
vebných podnikov určite tento úspech poteší, veď 
kto by nechcel mať dieťa v peknej, vynovenej a tep-
lej škole? Pozrime sa spoločne, ktoré stredné školy 
v Prešovskom samosprávnom kraji majú šikovných a 
pracovitých ľudí...
Združená stredná škola v Medzilaborciach získala 
vďaka svojmu projektu pol milióna eur na zateplenie 
obvodového plášťa, Obchodná akadémia v Humen-
nom sa čoskoro pustí do stavebných úprav svojich 
priestorov za 417 tisíc eur. Dvojica úspešných pro-
jektov prinesie kopec eur do Bardejova. Tamojšia 
Združená stredná škola J. Andraščíka sa zmoderni-
zuje a vynoví za 1,19 milióna eur a Stredná priemysel-
ná škola získala na zateplenie 77 tisíc eur. Viac ako 
1 milión eur putuje do Vranova nad Topľou. Tamoj-
šia Združená stredná škola Alexandra Dubčeka ich 
získala na stavebnú rekonštrukciu a modernizáciu. 

Ďalších skoro 800 tisíc eur získalo Stredné odbor-
né učilište Lipany na stavebnú obnovu školy a telo-
cvične. Úspešní boli aj Tatranci, Hotelová akadémia 
O. Brucknera v Kežmarku stavebne zveľadí svoj areál 
za 350 tisíc eur. Najväčšiu čiastku z trinástky úspeš-
ných projektov získalo z ROP  Gymnázium Konštantí-
nova v Prešove. Areál bývalého kláštora „sestier ang-
likániek“ v ktorom sídli vylepší za viac ako 1,7 milióna 
eur. To však nie je jediný prešovský úspech. Do sta-
vebných úprav sa pustia aj v Strednom odbornom 
učilišti stavebnom a Strednej priemyselnej škole sta-
vebnej, to isté čaká aj Spojenú školu na ul. Ľ. Pod-
javorinskej, stavebné rekonštrukčné práce čakajú aj 
Hotelovú akadémiu v Prešove a Pedagogickú a soci-
álnu akadémiu na Kmeťovom stromoradí. 
Úspech však prináša pre vedenia škôl aj množstvo 
ďalšej práce, problémov a starostí. Okrem iného za-
bezpečiť v rozostavaných školách kvalitný výchovno-
vzdelávací proces a bezpečný priebeh stavebných 
prác, no aj stopercentnú administráciu všetkých do-
kladov o čerpaní získaných nenávratných finančných 
zdrojov. To všetko je predovšetkým o veľkej zodpo-
vednosti. Bude aj adekvátne odmenená?

vaŠe ŠKolY Boli ÚspeŠNÉ

Hromadné prepúšťanie, znamenajúce praktický koniec firmy, pri-
praví o prácu a zárobok bezmála tridsiatku pracovníkov jednej z 
menších prešovských odevných s. r. o. Na vine je neudržateľná 
ekonomická situácia firmy. Nie je však jediná, po tom, ako bola ku 
koncu februára evidovaná miera nezamestnanosti v Prešovskom 
okrese vyčíslená na vyše12%, čakajú sa ďalšie hromadné prepúšťa-
nia v strojárenskej i odevníckej výrobe, ba dokonca aj v drevospra-
cujúcom priemysle. Podstatne horšie je na tom však okres Sabi-
nov. Tam prekročila miera nezamestnanosti už 20% a ohrozených 
je mnoho rodín. Verme, že je to jav iba dočasný! 

Za normálnych okolností je malá 
riečka Ľutinka, prameniaca na 
západných svahoch Čergovské-
ho pohoria, pokojným potôči-
kom, pretekajúcou úzkym údo-
lím a zabezpečujúcim vlahu pre 
tri obce. V ostatnom desaťročí 
sa však s narastajúcou intenzitou 
prudkých lokálnych lejakov stala 
trvalou hrozbou, ktorá napácha-
la škody za desiatky miliónov ko-
rún. Na majetku obcí a občanov, 
ale predovšetkým Prešovskému 
samosprávnemu kraju, ktorému 
pravidelne každoročne zničí ob-
rovský kus cesty III. triedy, vedľa 
ktorej tečie. Napriek intenzívnej 
snahe krajskej samosprávy sa 
správca toku dlho tváril, že prob-

lém sa ho netýka alebo sa vyho-
váral na to, že na účinné protipo-
vodňové opatrenia na tomto toku 
nemá dostatok financií. 
Zdá sa však že situácia sa po-
stupne dostáva do správnych di-
menzií, vrátane zodpovednosti. 
Na Obecnom úrade v Pečovskej 
Novej Vsi, na území ktorej sa 
tento vodný tok vlieva do Tory-
sy, zasadli konečne k spoločné-
mu stolu tamojší starosta, primá-
tor Sabinova a vodohospodári, 
aby na pracovnom stretnutí rie-
šili problematiku účinných proti-
povodňových opatrení na Ľutin-
ke a toku Torysy v úseku katastra 
mesta Sabinov. Škoda, že sa za-
budlo na krajskú samosprávu... 

ohRoZeNÝ saBiNov

Ľutinka stále hrozbou
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Stranu pripravil 
DuŠaN KoNČEK

Bieloruský prezident Luka-
šenko sa vracia do Európy, 
ktorá ho pôvodne odmie-
tala ako diktátora. Jeho 
návrat sa začal návštevou 
u pápeža vo Vatikáne.

V Rimavskej Sobote odišlo zo 
strany SMK ďalších 100 čle-
nov a väčšina z nich uvažu-
je o založení nového politic-
kého subjektu. Desaťtisícová 
základňa SMK sa tak začína 
rúcať ako domček z karát.

Slovensko podľa J. Figeľa 
dostalo z EÚ miliardy. Len 
nepovedal kde sú, alebo to 
povie až vtedy, keď sa sta-
ne predsedom KDH?

Šestnásteho mája padne 
SMK. A vraj máj je lásky čas. 
Hráči NHL na MS vo Švaj-
čiarsku boli nadšení z maďar-
ských fanúšikov. Treba ich 
eskortovať na zápasy NHL a 
už to tam bude ako v ringu.

Časopis .týždeň uspel v 
Amerike. Síce len v obra-
zovom editovaní. V žurna-
listickom ťahá za kratší ko-
niec aj na Slovensku.

Úsporné opatrenia, ktoré za-
vádza maďarská vláda po-
stihnú aj tamojšiu slovenskú 
menšinu. Takže status quo, o 
ktoré tak horekujú Maďari na 
Slovensku, v Maďarsku platiť 
nebude. Načo by platilo po-
tom aj na Slovensku?

Novým veľvyslancom Slo-
venskej republiky na Ukra-
jine sa stal Pavol Hamžík, 
niekdajší predseda Strany 
občianskeho porozume-
nia. Práve ono chýba na 
Ukrajine.

Nehody na diaľnici ovplyvňu-
jú chod slovenského parla-
mentu. Už je naozaj načase 
niečo robiť s tými diaľnicami.

Nábor maďarských extré-
mistov na Slovensku zau-
jal len novinárov a políciu. 
Náborčíci neprišli, lebo im 
nezaplatili.

Politickí analytici tvrdia, že 
opozícii by pomohli zmeny 
lídrov. Ľudia tvrdia, že tým už 
nepomôže ani svätená voda a 
preto ich ani voliť nebudú.

ministerstvo školstva po-
užíva vraj salámovú me-
tódu a ukrajuje z toho, čo 
SMK pre maďarské škol-
stvo vybojovala. Nevybo-
jovala, bolo to na princípe 
NzN (Niečo za Niečo) a už 
to bolo nekalé.

STV dosiahla za vlaňajšok úč-
tovnú stranu 9,5 milióna eúr. 
Koncesionári plaťte ďalej, pe-
niaze sa v STV stratia tak či 
tak.

RoZhlaDňa

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Netreba hovoriť o menách, pretože cesty do 
hlbín slovenskej politickej scény sú ako vy-
vieračka pri Tisovci, ešte nie všetko je dô-
kladne preskúmané. A tak sa vlastne stalo, že 
jeden predseda prišiel za druhým, ten druhý prá-
ve bol na týždenných meditáciách v kláštornej 
kaplnke na úpätí hôr. Samozrejme, ten prvý ne-
prišiel s prázdnymi rukami – to sa na Slováka ne-
patrí. A s borovičkou sa medituje jedna radosť. 
Okrem tej borovičky si zobral aj kolegyňu, kto-
rá sa síce zdráhala, ale nakoniec súhlasila, tiež 
si všimla, ako si ten prvý pri pohľade na ňu ob-
čas mľaskol jazykom. A tak meditovali v trojici. 
Nebola to obyčajná meditácia, ale výsostne 
politická, hral sa rezaný mariáš. Na druhej 
strane hranice sa totiž pripravuje na víťazné 
ťaženie nový Atilla s blčiacimi očami a tak 
jednoducho bolo treba konať. Ten druhý je to-
tiž známy aj tým, že je NzN (Niečo za Niečo) a 
tu naozaj išlo o veľa, bolo treba dosiahnuť, aby 
strana toho druhého, ktorá od začiatku svojej 
existencie robila na politickej scéne neplechu, 
jednoducho z politickej mapy odkráčala. De-
lostrelecká predpríprava bola dobrá, roľník tejto 
strany pohnojil svoju stranu ako pôdu pred or-
bou a jeho krok nasledovali ďalší roľníci. Meditá-

cia v kláštornej kaplnke v borovičkovej vôni bola 
celkom pokojná a rozumná, druhému sa dostalo 
ubezpečenia, že bude tam, či tam prednostom, 
alebo nebodaj šéfom SĽUKu, lebo spieva veľ-
mi dobre slovenské pesničky. Hneď si aj zaspie-
val! Široká cestička, vedie k nám cez lesy ... čím 
chcel povedať, že chcel by tiež naširoko kráčať 
aj v budúcnosti, čo znamená, že s plnými vačka-
mi. Tento problém meditácie bol zvládnutý. Vrá-
tane jeho „červeného komisára“, ktorý si bude 
svoje meditácie rozvíjať na univerzite. Druhý len 
namietal. Dostalo sa mu odpovede, že to už 
nebude jeho problém, pretože nová strana 
bude iná, s roľníkom na čele. Po prebraní 
detailov a dohraní rezaného mariášu sa tro-
jica vynorila z kaplnky do aprílového jarného 
počasia a ten druhý sa lúčil so slovami, „tak-
že budeme šógrovia“. Dostalo sa mu ubez-
pečenia, že pri dôslednom plnení borovičko-
vej meditácie, budú švagrovia a švagrovia si 
vždy všetko rozdelia, okrem vlastných žien.
Treba už len dodať, že ak táto borovičková me-
ditácia naplní svoje ciele, môžeme mať naozaj 
slovensko-maďarské zmierenie na večné časy a 
tým máme vyriešenú aj otázku hľadania Otca ná-
roda. 

ReZaNÝ MaRiáŠGenetika fanúšika
Maďarskí fanúšikovia hokejovej reprezentácie krajiny na-
ozaj vzrušili Švajčiarov, ale aj malebné mestečko Kloten. 
Skutočne, svetlice a petardy na hokejovom štadióne, kto-
rý má k tomu ešte drevenú konštrukciu, to už hraničí s 
horrorom. Podobne aj hulákanie pri hraní hymny pre víťa-
za, nie je v slušnej Európe zvykom. A tak sa nielen Švaj-
čiarsko, ale aj celá Európa nevedeli vynačudovať, čo to 
zavítalo na hokejové štadióny. Keď si zoberieme také ri-
vality ako Švédsko verzus Fínsko, alebo Slovensko ver-
zus Česká republika, nikdy sa nič podobné nedeje, všet-
ko má svoje športové hranice, ktoré sa v slušnej Európe 
neprekračujú. 
Aj Maďarsko je v Európe, ibaže u fanúšikov existuje európska 
genetika, ktorá vie čo je slušnosť a športové zápolenie, ktoré 
nemožno stotožniť napríklad s ázijskými krvavými hrami. Zaují-
mavé je, že ak hovoríme o ázijskej genetike fanúšika, tak ako 
sme to videli na OH, ktoré sa konali na ázijskom kontinente, 
vždy to bolo slušné, či už ide o Japonsko alebo Čínu. Aká je 
teda vlastne genetika maďarského fanúšika, či už je to vo futba-
le alebo hokeji? To si zrejme môžu zobrať na plecia lekári vo vý-
skume. Jedno je však isté, maďarskí fanúšikovia nechtiac ne-
chali nahliadnuť do národa, ktorý sa len nedávno adaptoval v 
Európskej únii. A tak dnes Európa vie, s kým to má vlastne do 
činenia, vedia to najlepšie Švajčiari, ale aj obyvatelia malebné-
ho Klotenu. Dobré správy sa šíria rovnako ako zlé, rýchlo. 
Maďarsko maturovalo v krajine helvetského kríža, dobre 
zmaturovala len hokejová reprezentácia, ale tam nie sú 
všetci írečití Maďari. Aj preto.

Kým na Slovensku i v Česku hovoria o magickej 
osmičke v dejinách, svetové dejiny majú magic-
kú deviatku. A teraz sa píše rok 2009 a čosi visí 
vo vzduchu znova.
1919 - podpísaný nespravodlivý Versaillský mier, ktorý zmenil 
Nemecko v revizionistický a neskoršie revanšistický štát.
1929 - začala sa veľká kríza, ktorá vyostrila medzinárodné vzťahy.
1939 - začala sa Druhá svetová vojna, ktorá bola logickým vý-
sledkom dvoch predchádzajúcich udalostí.
1949 - vzniklo NATO, čím bol položený základ súpereniu v Eu-
rópe. Vznikla aj Čínska ľudová republika, čo bolo pokladané za 
ďalší prízrak komunistického systému. Ukázalo sa však, že išlo o 
vznik Impéria - veľkého štátu, ktorý bude lídrom sveta aj v budúc-
nosti.
1959 - začalo sa povstanie v Havane na čele s Fidelom Castrom. 
Tretí svet dal o sebe vedieť vznikom ďalších samostatných štá-
tov, niektoré vydržali, iné nie.
1969 - malý a krátky konflikt medzi Sovietskym zväzom a Čínou 
pre ostrov Damatskij. Čo síce nemalo svetodejinný význam, ale 
za nim nasledovalo historické zmierenie Washingtonu a Pekingu.
1979 - začiatok islamskej revolúcie v Iráne, ktorá mala osudo-
vý význam pre región a celý islamský svet. V tom istom roku vtrh-
li Sovieti do Afganistanu.
1989 – krach komunistickej moci v Európe, vláda „Solidarity“ v 
Poľsku a pán Berlínskej steny, zamatová revolúcia v Českoslo-
vensku, krvavé finále vlády Caucesca v Rumunsku. Vtedy tiež vy-
stúpil pri 600. výročí bitky na Kosovom poli srbský líder Slobo-
dan Miloševič so svojim národným programom.
1999 - USA a európske krajiny v eufórii víťazstva nad komuniz-
mom bezprávne napadli Juhosláviu. Vo vzťahoch Západ a Rus-
ko došlo k vážnemu psychologickému zlomu. Prvý raz po Druhej 
svetovej vojne napadla jedna strana druhú.
2009 - ? ? ?

Čosi visí vo vzduchu aj v tomto roku

MaGiCKá DeviatKa

Ale poďme k tejto rezolú-
cii, ktorá sa náramne podobá 
na tie, ktoré posielali soviet-
ske satelitné krajiny vojmu ko-
mandantovi často ako podpo-
ru všetkého a ničoho. Doslova 
do písmena identická ideolo-
gická rezolúcia, z ktorej ako-
by zaznievalo „Sláva Bohu na 
Výsostiach, všetko je v poriad-
ku, USA sú náš najlepší part-
ner, ba čo viac, znova náš lí-
der. Vydýchnutie po odchode 
Busha strieda   „vdýchnutie do 
Obamu“ ako keby európskym 
lídrom nebolo jasné, že na 
americkej medzinárodnej poli-
tike sa nič nemení, keďže na-
viac ju zasa spoza opony riadi 
Zbyniek Brzezinski. V jeho kni-
he „Veľká šachová doska“ sa 
aspoň dozviete všetko čierne 
na bielom a nie zašmrduchané 
do ideologických zvratov.. V re-
zolúcii sa EÚ prihlásila aj do už 
osemročnej vojny s Afganista-
nom a bez mihnutia oka si ne-

všíma napríklad Pakistan, kde 
hrozí, že vznikne islamská re-
publika aj s atomovou zbraňou, 
ktorú jej pomáhali stvoriť USA. 
Ta-tam sú aj snahy o vlastné 
bezpečnostné sily EÚ, keďže 
v rezolúcii sa EÚ prihlásila na-
ďalej k NATO, ale to ani nemu-
sela, lebo Maastrischtské do-
hovory, či Lisabonská zmluva o 
tom hovoria, hoci tá ešte nebo-
la schválená.
Pochopiteľne, že ľudia v kra-
jinách na západ od nás sú o 
podobných rezolúciách ove-
ľa lepšie informovaní, aj o čin-
nosti svojich poslancov v eu-
rópskom parlamente. A tak sa 
nemožno čudovať, že účasť na 
voľbách do európskeho parla-
mentu upadla zo 60 percent v 
minulosti na dnešných niečo 
pod 40 percent. A tento pád 
bude pokračovať aj v júnových 
voľbách v celej EÚ. Prognó-
zy hovoria o asi 30 percentnej 
účasti voličov EÚ.

Spoločná Európa bola niekedy 
naozaj veľkou nádejou a aj túž-
bou. Prvé pokolenie strojcov 
novej Európy po Druhej sveto-
vej vojne mnoho vecí dokázalo, 
hlavne však vytvoriť v Európe 
mier. A ten sa stal reálnym. Na-
padnutie Juhoslávie bolo váž-
nym porušením týchto túžob a 
nádejí. Dnes však existuje na-
ozaj široká priepasť medzi ná-
dejami národov a medzi tým, 
čo posudzuje a za čo hlasuje 
Brusel. Otcovia Európy Jean 
Monet, Winston Churchill, Ro-
bert Schuman, Konrad Adena-
uer, Alcide de Gasperi snívali o 
vytvorení Spojených štátov Eu-
rópy. Súčasné pokolenie eu-
rópskych politikov vystupuje 
skôr za vytvorenie „Spojených 
štátov v Európe“ Generál de 
Gaulle v šesťdesiatych rokoch 
rázne hovoril o tom, že jedineč-
ná a jediná perspektíva Európy 
je – zabezpečenie strategic-
kej bezpečnosti nezávislej od 
Washingtonu. Európski politici 
aj po skončení studenej vojny 
prejavujú veľkú pokoru vo vzťa-
hoch s Washingtonom. A tak 
sa európska túžba o mierovom 
východe z asymetrického sys-
tému vzájomných vzťahov me-
dzi svetovými mocnosťami stá-
le viac a viac prevracia v utópiu.

spoJeNÉ ŠtátY eURÓpY?
Dvadsiateho šiesteho marca európsky parlament schválil 
rezolúciu „O stave transatlantických vzťahov po voľbách 
v USA“ za ktorú hlasovalo 503 poslancov, 51 bolo proti a 
desiati sa zdržali. Samozrejme na Slovensku sa o aktivi-
tách európskeho parlamentu dozvie človek len tak, že si to 
musí vydolovať na internete. A tak sa nečudujme, že ťažko 
budeme hlasovať vo voľbách za to, o čom nič nevieme, ho-
voria ľudia. Ani o tom, ako napríklad o tejto rezolúcii hlaso-
vali poslanci za Slovenskú republiku.

Kardinálny problém
Prognózy ukazujú, že voľby do parlamentu EÚ 
nebudú iné, ako tie prvé, kde prišlo k urnám 17 
percent voličov. Teraz to bude možno aj menej. 
Tak či onak, poslancov do parlamentu EÚ zvolí 
menšina voličov. A demokracia je predsa vláda 
väčšiny? Nemal by takéto voľby vyhlásiť strážca 
demokracie, ÚS SR, za neplatné? Taká je totiž lo-
gika, alebo demokracia nemá logiku?

Novinárska cena: Kauza
Novinárske ceny vyhrali kauzy. Lebo kauzy sú 
ďaleko čítanejšie ako príbehy zo života oby-
čajných ľudí. Na kauzách sa novinár veľmi ne-
nadrie, ani štylistický, len si zoradí fakty a vyleje 
ich ako vodu z vaničky. Reportáž, či esej, to už 
nie sú žánre. A tak sa Novinárska cena „zglaj-
šaltovala“ na Kauzu. Pardon, Causu.

preferencie neklesajú
Preferencie Smeru vraj už tretí mesiac klesajú. 
Treba povedať, že neklesajú, to len anketári ne-
majú koho oslovovať, pretože všetci voliči Smeru 
už robia vo svojich záhradkách a venujú sa tomu, 
čomu sa venovať majú. Aj takto chcú prečkať krí-
zu. Potom anketári oslovujú kadekoho, podobne 
ako v relácii „Aj múdry schybí.“ Opozícia zasa vy-
rába z blchy slona, ako z Radičovej líderku. 

limit neprekročili
Ani jeden z prezidentských kandidátov vraj ne-
prekročil stanovený limit výdavkov na kampaň. 
Ekonómia je skutočne jediná oblasť, kde dva-
ja ľudia, ktorí tvrdia niečo úplne opačné. Eko-
nóm, ktorý vypracoval sumár výdavkov na kam-
paň I. Radičovej by si zaslúžil Nobelovu cenu.
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Dokončenie z 1. strany
a za pokladníka Štefana Janšáka. V 30. 
rokoch SSS začal rozvíjať zahraničné sty-
ky nadväzovaním partnerských vzťahov 
s rozličnými národnými i medzinárodný-
mi združeniami spisovateľov. V rokoch 
1933-38 vydával mesačník Slovenské 
smery umelecké a kritické. Význam-
nom udalosťou bol kongres sloven-
ských spisovateľov, ktorý sa uskutoč-
nil 30. 5. - 1. 6. 1936 v Trenčianskych 
Tepliciach. Okrem 53 členov SSS sa 
na ňom zúčastnilo ďalších 100 pozva-
ných hostí.
V rokoch 1939-45 sa zdvojnásobila člen-
ská základňa SSS, ktorého predsedom 
bol v uvedenom období Valentín Beniak. 
O schopnosti spisovateľov v rámci reál-
nych možností 

ODOLÁVAŤ NEPRIAZNI DEJÍN 
a chrániť aj počas pronacistického režimu 
vojnovej Slovenskej republiky demokra-
tické hodnoty svedčí skutočnosť, že libe-
rálne orientovaný literárny časopis Elán, 
ktorý redigoval Ján Smrek, vychádzal v 
rokoch 1939-44 ako orgán SSS. Napriek 
tomu sa v povojnovom období SSS a jeho 
predstavitelia dostali do politických ťaž-
kostí, ktorých súčasťou bolo rozpustenie 
SSS 18. 6. 1945. Predsedom SSS, kto-
rý sa obnovil 29. 11. 1945, sa stal Ladi-
slav Novomeský. Na valnom zhromaž-
dení SSS, ktoré sa konalo 23. 3. 1947 v 
Budmericiach, zvolili za predsedu Micha-
la Chorvátha.
V rámci postupného zužovania kompe-
tencií slovenských inštitúcií a osobitne 
po zmene režimu v Československu vo 
februári 1949 nasledovali s určitým časo-
vým postupom 

ďALŠIE PERIPETIE 
vo vývoji SSS, ktorý sa 9. 9. 1949 na val-
nom zhromaždení v Budmericiach stal 
(spolu so svojím majetkom) súčasťou 
Zväzu československých spisovateľov 
(ZČSS) ako jeho slovenská sekcia. Tá sa 
na celoštátnej konferencii v Prahe 6. 4. 
1954 premenovala na Zväz slovenských 
spisovateľov (ZSS), ktorý však bol naďa-
lej až do roku 1969 organizačnou zložkou 
ZČSS. V súvislosti s federatívnym uspo-
riadaním Československa sa na ustano-
vujúcom zjazde 11. 6. 1969 ZSS stal sa-
mostatnou organizáciou. Vzhľadom na 
praktické potreby koordinácie medziná-
rodnej reprezentácie 

V OBLASTI LITERATÚRy 
sa na ustanovujúcom zjazde v Prahe 8. a 
9. 12. 1977 opäť založil ZČSS. V po-
zícii predsedov ZSS pôsobili Ján Po-
ničan (1949), M. Chorváth (1949-50), 
Milan Lajčiak (1950-54), František 
Hečko (1954-56), Vojtech Mihálik 
(1967, 1969), Miroslav Válek (1967-
68), Andrej Plávka (1969-82) a Ján 
Solovič (1984-89). Vo funkciách ve-
dúcich (v určitých obdobiach prvých) 
tajomníkov ZSS sa vystriedali Ctibor 
Štítnický (1950-56), A. Plávka (1956-
63), Karol Rosenbaum (1963-64), V. 
Mihálik (1965-67), J. Solovič (1969-
83), Ladislav Ballek (1984-89).
Významnou súčasťou činnosti ZSS vždy 
boli zahraničné styky s inými spisovateľ-
skými organizáciami. ZSS tiež vydával 
viacero literárnych časopisov - Sloven-
ské pohľady (1952-89), Kultúrny život 
(1950-68), Mladá tvorba (1956-70), Me-
riadiány (v angličtine, nemčine a ruštine, 
1977-89), Literárny týždenník (1988-89) 
a Dotyky (1988-89). Najmä v období 60. 
rokov a koncom 80. rokov boli periodi-

ká ZSS dôležitou publikačnou platformou 
nielen na prezentáciu originálnych tvori-
vých hodnôt a slobodného myslenia, ale 
aj generátorom demokratizácie spoločen-
ského diania. Mimoriadny zjazd ZSS 7. 
12. 1989 v Bratislave viedol k následnej 
organizačnej difúzii na báze politických, 
názorových, generačných, konfesionál-
nych, žánrových a etnicko-národnostných 
kritérií.
Nástupníckymi organizáciami ZSS sa sta-
li obnovený SSS a Asociácia spisovateľ-
ských organizácií Slovenska (AOSS), v 
ktorej sa združili 

POSTUPNE VZNIKAJÚCE 
menšie spisovateľské formácie. Post 
predsedu SSS doteraz zastávali Ladislav 
Ťažký, Jaroslav Rezník, Dušan Slobod-
ník, Anton Hykisch, Milan Ferko, Vincent 
Šikula, Pavol Janík a Ján Tužinský, kto-
rý organizáciu viedol vo viacerých neľah-
kých obdobiach (v 90. rokoch a v prvom 
desaťročí nového milénia). Tajomníkmi 
SSS boli Michal Chuda, Jozef Zavarský a 
P. Janík. SSS v zložitých ekonomických 
podmienkach kontinuálne vydáva Literár-
ny týždenník, časopis pre mladú literatúru 
Dotyky a vo svojom vydavateľstve roč-
ne asi 30 pôvodných i prekladových 
kníh. SSS má regionálne odbočky v 
Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Ži-
line. Na čele AOSS zatiaľ stáli Ján Bu-
zássy, Milan Šútovec, Lajos Grendel, 
Vasiľ Dacej, Jozef Leikert a Igor Ho-
chel. AOSS kontinuálne vydáva časo-
pis Romboid a dva razy na relatívne 
krátky čas obnovila vydávanie týžden-
níka Kultúrny život.
Obnovený SSS sa stal nielen jedným z ka-
talyzátorov demokratických zmien česko-
slovenskej spoločnosti, ale aj intelektu-
álnym zázemím zavŕšenia prirodzeného 
historického pohybu smerujúceho k plno-
hodnotnej národnej emancipácii sloven-
skej literatúry a celej spoločnosti, a tak 
nemalou mierou prispel k vzniku súčasnej 
nezávislej modernej demokratickej Slo-
venskej republiky ako samostatného sub-
jektu medzinárodného práva, v dôsledku 
čoho sa spolok dostal do dôslednej a pre-
trvávajúcej 

NEPRIAZNE VPLyVNÝCH 
mocenských, finančných a mediálnych 
skupín s odlišnou štátoprávnou orientá-
ciou.
 Obe partnerské spisovateľské korporá-
cie - SSS i AOSS - sa v rámci čoraz ob-
medzenejších možností usilujú udržiavať 
a prehlbovať medzinárodné väzby sloven-
skej literatúry. Na štandardné postupy v 
tejto oblasti - systematické recipročné vy-
dávanie časopiseckých a knižných anto-
lógií, pravidelnú recipročnú účasť na ich 
prezentáciách a na ďalších dôležitých bi-
laterálnych a multilaterálnych medzinárod-
ných literárnych podujatiach Ministerstvo 
kultúry SR spisovateľským organizáci-
ám neposkytuje nevyhnutné prostriedky. 
SSS napriek tomu úzko spolupracuje naj-
mä s Úniou českých spisovateľov a v spo-
lupráci s renomovaným americkým vyda-
vateľstvom vydalo v angličtine antológie 
súčasnej 

SLOVENSKEJ PRóZy A POéZIE. 
Nadväzne so zahraničnými partnermi pri-
pravuje vydanie antológií v španielčine. 
Medzinárodné kontakty spisovateľských 
organizácií majú vzhľadom na neporozu-
menie zo strany MK SR v podstate rapso-
dický, sporadický a fragmentárny charak-
ter. Podľa stanov je SSS dobrovoľná 
nezávislá organizácia spisovateľov 

bez ohľadu na ich umeleckú, politic-
kú, generačnú či národnú príslušnosť, 
ktorá vytvára priaznivé podmienky na 
slobodný rozvoj slovenskej literatúry 
a jej všestranného uplatnenia doma 
i v zahraničí najmä tým, že presadzu-
je slobodu prejavu a tvorby; bráni pro-
fesionálne záujmy a práva svojich čle-
nov voči verejným ustanovizniam a 
štátnym inštitúciám - predovšetkým 
pri tvorbe relevantných právnych no-
riem; spolupracuje s inými spisova-
teľskými zoskupeniami v Slovenskej 
republike i v zahraničí a v prípade po-
treby s nimi vytvára spoločenské pra-
covné orgány; pomáha pri rozvoji 
literatúr národností na Slovensku; vy-
stupuje proti komercializácii kultúry. 
V aktuálnych siločiarach spolitizovanej le-
gislatívnej praxe, ťažkopádnych ekono-
mických stereotypov a svojvoľnej adminis-
tratívnej zotrvačnosti kľúčových štátnych 
orgánov Slovenskej republiky zostáva ob-
sah základného dokumentu SSS skôr 
zbožným želaním ako manuálom na riade-
nie spolkovej činnosti.
Uznesenie členského zhromaždenia 
SSS, ktoré sa uskutočnilo 3. 10. 2007 v 
Bratislave, ukladá manažmentu spisova-
teľskej organizácie okrem iného 

VyVOLAŤ ROKOVANIA 
s predstaviteľmi štátu (MK SR) smerujú-
ce k zabezpečeniu pôvodnej periodici-
ty Literárneho týždenníka a Dotykov - k 
finančnému, technickému a personálne-
mu zabezpečeniu oboch redakcií; žiadať 
vrcholné štátne orgány SR, aby sa ume-
nie a osobitne literatúra (knihy a literár-
no-umelecké časopisy) vyčlenili z doteraj-
šieho zdaňovania DPH a priznala sa tejto 
oblasti nulová sadzba; naďalej programo-
vo budovať v SSS v zmysle jeho stanov 
priaznivé ovzdušie, aby členovia SSS na-
chádzali vo svojej stavovskej organizácii 
jednotiacu platformu pri náležitom kolegi-
álnom rešpektovaní a podpore rozličných 
názorových orientácií, myšlienkových prú-
dení a estetických koncepcií.
Pravdaže, vedenie SSS vykonalo vo 
vytýčených smeroch všetky uskutoč-
niteľné kroky, ale na rokovanie vždy 
treba mať partnera, ktorého spisova-
telia zatiaľ paradoxne nenachádzajú 
najmä v centrálnom úrade príslušné-
ho rezortu. Treba zdôrazniť, že lite-
rárni tvorcovia síce už tradične na-
chádzajú porozumenie u prezidenta 
Slovenskej republiky, ale kompeten-
cie hlavy štátu sú v našom politickom 
systéme limitované.
Na pozadí telegrafického prehľadu de-
jín inštitucionálneho literárneho života na 
Slovensku možno racionálne porovnávať 
skutočný priestor pre slobodu umeleckej 
tvorby a mnohostrannú medzinárodnú 

VÝMENU JEJ HODNôT 
v sústave rozmanitých modelov usporia-
dania spoločenských vzťahov, v súradni-
ciach jednotlivých politických garnitúr a v 
kontextoch osobnej kultúry konkrétnych 
ústavných predstaviteľov.
Aký je teda - s výnimkou prezidenta 
SR - pretrvávajúci postoj štátu a pre-
dovšetkým MK SR k reprezentatívnym 
organizáciám spisovateľov? Obávam 
sa, že na túto otázku zatiaľ nemož-
no odpovedať v hraniciach elementár-
nej slušnosti. Navzdory nepriaznivým 
okolnostiam autori a ich združenia 
pokračujú vo svojich šľachetných úsi-
liach.
Tak dovidenia v lepších časoch, priatelia 
literatúry. PAVOL JANÍK

Štát a spisovatelia

MoJa pRosBa 
o slovo BásNiKa
V súčasnom krízovom čase je potrebné popri slovách 
politikov, ekonómov a ďalších „tvorcov blahobytu“ polo-
žiť na chudobný stôl ponižovaných aj SLOVO BÁSNIKA 
– tvorcu a majstra Slova pochváleného aj ukrivdeného. 
Toho, ktorý v priestore Slova vytvára a zanecháva bohat-
stvo síce nehmatateľné, zdanlivo neviditeľné, ale z kto-
rého sa dá čerpať životodarných síl v akomkoľvek čase 
– rovnako krízovom, „krížovom“, ako aj v čase hojnosti a 
radosti „dosýtosti“. A súčasnosť už priam volá, prosí o takéto 
slovo, ktoré ako štipka soli medzi dva prsty chce vstúpiť medzi 
ľudí, aby ich životu dalo zmysluplnú chuť pre takú existenciu, v 
ktorej aj napätie, boj bude zmierom. Pri načieraní takéhoto slo-
va je potrebné s pokorou pokľaknúť a nabrať vody živej, ktorá 
vo vzájomnej komunikácii osvieži a prečistí a nie zakalí vody ži-
tia, v ktorých sa potom človek potápa na dno, prípadne poná-
ra do bahna ničoty a duchovnej prázdnoty.
Vo svete tváriacich sa právd s maskou lží sa postupne slovo 
básnika vytláča a vystavuje do ofsajdu. Slovo básnika akoby 
súčasník nepotreboval. Do popredia sa pretláča slovo faloš-
né a stále viac napustené prázdnotou povrchného obalu, ktoré 
reklamne presadzujú a do vedomia „mlčiacej väčšiny“ vtláčajú 
takmer všetky médiá. Takéto slovo však dušu nepohládza, lebo 
jeho prijímateľ ho berie len ako hot-dog z rýchleho občerstve-
nia. Zoberie, prežuje a pokračuje ďalej bez toho, aby ho ob-
sah rozhýbal k mysleniu, prípadne nesentimentálne rozcitlivel 
dušu a napokon nútil aj k sebareflexii. Konzument skôr slovo 
vháňa do úzkeho priestoru, ktorým pretečie len slabý odvar pri 
sprostredkovaní myšlenok, pocitov, nálad, dojmov.
Pritom práve v slove básne má podľa Rúfusa „omyl väčšej ceny 
než pravda za groš kúpená“. Takéto slovo sa však pre médiá 
stáva „mŕtvym“, lebo mu postupne kopú hrob a pochovávajú 
ho. V tejto súvislosti je namieste otázka: kam sa vytratilo po-
etické slovo z televíznej obrazovky v podobe nedeľnej, resp. 
sviatočnej chvíľky poézie. Prečo aj v tlačených médiách ab-
sentuje slovo básnika. Dochádza napokon k tomu, že médiá 
už len sprostredkujú informáciu o úmrtí básnika, ale jeho slovo 
vyslovené v básni už pred čitateľom „cenzurujú“. Takto vlastne 
pochovávajú Majstov Slova už zaživa. 
Mnohí plávajúci len v mediálnych vlnách už pomaly ani neve-
dia, čo je to báseň, lebo básnik je nielen Svätý za dedinou, ale 
súčasný konzument ho postupne vyháňa aj z chotára dediny. 
A tak mnohým do slovnej výbavy stačia len slová, prostredníc-
tvom ktorých si vymieňajú tovar za peniaze a náhaňajú hodnoty 
videné len očami a nie srdcom. Pomaly bude potrebné pokľak-
núť nie s úctou k Slovu básne, ale prosiť, modliť sa za básni-
kovo slovo v spoločnosti, lebo viditeľne neviditeľná ruka trhu 
ho trhovo tajomne „demokraticky cenzuruje“. V dnešnej infor-
mačno-komunikačnými technológiami vystuženej dobe je na 
každom človeku, aby tomuto tlaku nepodľahol a nedovolil Maj-
strom slova „stínať hlavu“.
Po všetkých možných a nemožných reformách je už čas zre-
formovať aj slovo, aby nadobudlo svoj zmysluplný človečenský 
obsah a nie povedané opäť s Rúfusom, povrchnú živočíšnosť. 
Dosiahnuť sa to dá aj poskytnutím väčšieho priestoru v spoloč-
nosti pre SLOVO BáSNIKA. Veď tak veľmi nám ho treba kaž-
dý deň, v súčasnosti možno ešte viac ako kedykoľvek predtým. 
Lebo ak „sa zas budú básne čítať, v ľuďoch ľudí poznáš zas...“. 

JÚLIUS LOMENČÍK

Kresba: PhDr. Peter Gossányi
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Aj keď dva a pol ročná prax je podľa sú-
časných inzerátov v slovenských médi-
ách nedostatočná, vnímavý človek získa 
za túto dobu nesmierne množstvo skú-
seností. To platí aj v prípade Ing. Svet-
lany Pavlovičovej, ktorá je poslankyňou 
Mestského zastupiteľstva v Prešove za 
zoskupenie SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS 
a SF. Patrí medzi „služobne najskúse-
nejšie“ členky prešovskej okresnej or-
ganizácie strany SMER-SD a v „civile“ 
pracuje ako vedúca odboru SO/RO 
pre ROP (Sprostredkovateľský orgán 
pod Riadiacim orgánom pre Regionál-
ny operačný program) pri Prešovskom 
samosprávnom kraji. V krajskej samo-
správe pôsobí (s výnimkou niekoľkých 
mesiacov) prakticky od ukončenia vy-
sokoškolského štúdia. V roku 2003 
nastúpila na odbor územného plánu a 
životného prostredia Úradu PSK, ne-
skôr prešla na odbor regionálneho roz-
voja. Regionálny operačný program má 
dnes už v malíčku a v tejto oblasti patrí 
medzi najskúsenejších odborníkov kraj-
skej samosprávy.  Dnes s ňou hovoríme 
ako s volenou zástupkyňou obyvateľov 
prešovskej mestskej časti Sídlisko III v 
mestskom parlamente (volebný obvod 
č. 1). Aj o tom, aké sú starosti a radosti 
poslancov v tejto metropole Šariša. Pre-
miér Robert Fico a jeho ministri niekoľ-
kokrát deklarovali ochotu pomôcť Pre-
šovu naštartovať nové, kvalitatívnejšie 
obdobie dynamického rozvoja mesta 
a jeho okolia.  Aká je dnešná situácia?

• Prvé poslanecké krôčiky už máte 
dávno za sebou, môžete teda zhodno-
tiť vývoj vzťahu poslanec - volič v dote-
rajšom priebehu volebného obdobia? 
Na začiatku boli voľby, kedy ste získali 
dostatočný počet hlasov a vlastne ste 
prispeli k prelomeniu „modrej politic-
kej hegemónie“ v meste, ale dnes sme 
všetci podstatne ďalej...
- Keď máme hovoriť o tom, čo bolo, mu-
sím spomenúť, že voľakedy som bola pre-
svedčená o nedosiahnuteľnosti funkcie 
poslankyne. Členkou SMERu som bezmála 
desať rokov a keď som sa dostala na kandi-
dátku do komunálnych volieb za náš voleb-
ný obvod, dlho som tomu nemohla uveriť.  
Prirodzene, že po voľbách nastalo obdobie 
zorientovania sa a zisťovania, čo poslanec-
ká práca obnáša. A tiež úplne prirodzene, 
nechýbali ani nováčikovské ružové okulia-
re. Tie však rýchlo zošedli a začalo obdobie 
všednej reality, spojené s vyrovnávaním sa 
s tým, ako to všetko v skutočnosti fungu-
je. A so zbieraním skúseností. To sú však 
individuálne vnútorné pocity, ktoré získava 
každý začiatočník a som rada, že tento čas 
už mám za sebou. Keď teda po dva a pol 
roku hodnotím vývoj vzťahu medzi voličom a 
jeho poslancom, rada konštatujem, že ob-
čan nie je nikdy spokojný a tak to aj má byť. 
Keby vlastne nič od poslancov nechcel, ne-
bola by potrebná ani politika ani poslanci. 
Ale o tom je každý pozitívny vývoj spoloč-
nosti. 
• Ako hodnotíte s odstupom času 
dnešné plnenie sľubov, ktorými ste ako 
členka tímu kandidátov svojej strany 
chceli získať voličov?
- Priority, ktoré som mala vo volebnom 
programe pre VOč1 boli rozdelené do 
štyroch oblastí, komunikácie, zeleň a čis-
tota, pozornosť bola upriamená na školy 
a školské zariadenia, a v úzkej spolupráci 
so štátnymi inštitúciami, tretím sektorom 
a podnikateľskými subjektami príprava 
konkrétnych investičných aktivít. Už teraz 
sú občania jednotlivých častí Sídliska III 
spokojní s niekoľkými novými chodníkmi, 
trávnikmi,  niektorými opravenými časťami 
ciest. Rozšírili sme parkovacie plochy kde 
to bolo možné, takže s plnením programu 

sme zatiaľ v ažurite. Navyše, s finančnou 
pomocou vlády máme nový atletický štadi-
ón v areále Základnej školy na Šmeralovej 
ulici s nádhernou tartanovou dráhou. Zatiaľ 
sa nám však nepodarilo doriešiť problém 
zriadenia nového poštového úradu, ktorý 
je pre také veľké sídlisko potrebný ako soľ.  
Čakajú nás však ďalšie rokovania a hľada-
nia nových možností. Musíme pracovať na 
zmene dnešného stavu, pretože Sídlisko 
III je na slovenské pomery mestom stred-
nej veľkosti a pošta v ňom nemôže slúžiť 
iba formou prijímania zásielok a roznášania 
oznámeniek o tom, že ten alebo onen ob-
čan dostal balík alebo inú zásielku, ale musí 
si pre to prísť tam a tam. Kým má človek 
20 rokov, prosím, ale keď má 70 či 80, je 
to už problém. A toto, o čom hovorím,  je 
reálna a konkrétna požiadavka občanov na 
zlepšenie kvality života. Verím však, že naša 
spolupráca so Slovenskou poštou bude 
úspešná a riešenie dospeje do stavu spo-
kojnosti obyvateľov Sídliska III. 
• Problém tejto pošty je však iba jed-
ným z problémov obyvateľov mesta, 
ktoré je kvárené inými,  veľkými a dlhé 
roky zanedbávanými a pre obyvateľov 
doslova životne dôležitými problémami. 
Na ich riešenie je však potrebná spo-
lupráca všetkých poslancov mestské-
ho zastupiteľstva, bez ohľadu na farbu 
politických tričiek. Ale práve tu všetko 
akosi pokuľháva. Prečo, nechcete ale-
bo neviete sa dohodnúť?
- To sa musíme opäť vrátiť k tomu, aký bol 
stav v meste do roku 2006. Prosím, urobi-
lo sa niekoľko stoviek štvorcových metrov 
novej kamennej dlažby v centre mesta, ale 
veľmi málo na strategických, koncepčných 
a ekononomických projektoch rozvoja v ich 
konkrétnej podobe. Vypracovaný a schvále-
ný bol aj Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta do roku 2015, ale čo bude 
ďalej? Po vypracovaní plánu si urobíme 
všetci čiarku a potom čo? V našom obvode 
sme napríklad nemohli konkrétne  riešiť ani 
problematiku zveľaďovania zelene, pretože 
mesto napríklad nemalo spracovanú ani 
koncepciu starostlivosti o dreviny, aby sa 
mohla realizovať nová výsadba z prostried-
kov Národnej diaľničnej spoločnosti, ako 
náhrada za likvidovanú zeleň  v dôsledku 
výstavby veľkej mimoúrovňovej križovatky v 
oblasti Vydumanci. Pritom, nešlo o žiadnu 
maličkosť, v hre bolo približne 30 miliónov 
korún. Ale tento problém je už našťastie za 
nami.  Všetky orgány, zložky a organizácie 
mesta by však mali zintenzívniť svoju čin-
nosť, aby sme aspoň čiastočne zlikvidovali 
skĺz, ktorý nastal v rokoch 1994 až 2006. 
Niektoré veci sa však pohli dopredu, na se-
riózne hodnotenie nastane ten pravý čas v 
závere volebného obdobia. 
• Pracuje sa ale vo veľkom, prešovský 
mestský parlament je známy svojimi 
predlhými zasadnutiami, ktoré sa odo-
hrávajú aj v niekoľkodenných etapách. 
Nestačí to? Vlastne, aký je váš názor na 
efektivitu práce poslancov i pracovní-
kov samotnej radnice? 
- Každý poslanec je členom odbornej 
komisie, v ktorej pracuje a pritom aj posu-
dzuje materiály, ktoré sa po ich ukončení 
odsúhlasujú a pripomienkujú v politických 
kluboch, v mestskej rade a neskôr na roko-
vaní zastupiteľstva. Rokovanie mestského 
zastupiteľstva by teda malo byť pružné, vec-
né a konštruktívne. S výnimkou výnimočne 
naliehavých problémov v bode „Rôzne“ a 
ostatných pokusov oponentov jednotlivých 
bodov v priebehu rozpravy, niet vlastne 
žiadneho logického dôvodu na takéto do-
slova trestuhodné časové naťahovanie 
zasadnutí. Budem veľkorysá tvrdením, že 
jedno rokovanie zastupiteľstva by nemalo 
trvať dlhšie ako 5 hodín. Stačili by aj štyri. 
Poslanci by mali mať určitý stupeň profesi-
onality a odbornosti, veď  svojím vystupova-

ním reprezentujú aj úroveň svojich voličov. 
Tí im predsa dali hlasy preto, že verili v ich 
pracovné, odborné a ľudské kvality. Alebo 
je to inak?  

• Má dnešný stav svoj podiel aj na fun-
govaní orgánov mesta ako takého? 
- Určite! Ale to by sme sa museli vrátiť na 
začiatok, teda k voľbám, kedy dávajú ob-
čania svoje hlasy jednotlivým kandidátom. 
Samotné voľby považujem za občanmi ne-
docenený akt rozhodovania o svojej budúc-
nosti. Pretože v momente volieb vlastne ob-
čania naštartujú stav, ktorý neskôr kritizujú. 
V čase kritiky si však nikto z nich nespome-
nie na svoj podiel na tomto stave. A tak v 
zastupiteľstvách fungujú alebo skôr nefun-
gujú ľudia, ktorí majú rozhodovať o výstavbe 
cesty alebo priemyselného areálu, zadĺžení 
mesta a ďalších ekonomických, finančných 
či strategických záležitostiach s ktorými sa 
vo svojej praxi nestretávajú a teda nie sú v 
nich odborne zdatní. A títo ľudia skôr slúžia 
tým v aktuálnej problematike lepšie podku-
tým poslancom k realizácii ich osobných či 
skupinových zámerov a cieľov bez ohľadu 
na potreby mesta a jeho obyvateľov. Sa-
mozrejme, realizovaných „z politickej vôle“! 
A vďaka „nedostatku politickej vôle“ nie je 
pripustené ani diskutovanie o potrebných a 
životne dôležitých projektoch.
• Určite máte za sebou už aj nejaké 
konkrétne skúsenosti...?
- Pravdaže a nie je ich málo. V meste je 
množstvo rozbitých chodníkov a úsekov 
ciest, nakoniec, dopravná infraštruktúra 
mesta je zložitá sama o sebe, má niekoľ-
ko úrovní, chodníkmi začínajúc a veľkými 
investičnými akciami končiac. Prirodzene, 
keď mesto investuje ťažké peniaze do vý-
stavby cesty k súkromnej firme, neostane 
na opravu chodníkov. Spomínala som ab-
senciu ekonomickej koncepcie mesta. Aj v 
tejto oblasti to pripomína „všetko naopak“. 
Namiesto pomoci vyvoleným súkromným 
firmám by malo mesto pomôcť malým a 
stredným podnikateľom, úzko s nimi spolu-
pracovať a tvorivo komunikovať. Veď naše 
skúsenosti v tejto oblasti sú už známe, keď 
je zle, veľké firmy sa jednoducho zbalia. 
Ale malí a strední podnikatelia tu ostanú a 
jedine oni môžu podržať svoj domov. Ale 
musia ho považovať za skutočne svoj! Keď 
hovorím o meste, mám tým na mysli predo-
všetkým zbor volených zástupcov občanov, 

teda poslancov mestského zastupiteľstva. 
To má zo všetkých orgánov mesta najväč-
šie kompetencie a teda by malo byť voči 
budúcnosti náročnejšie a zodpovednejšie. 

Som príliš silne a často na svoju škodu 
sociálne orientovaná, ale nie som sociál-
na voči  silným a bohatým podnikateľským 
subjektom, ktoré zväčša nie sú sociálne 
voči svojim zamestnancom. Skupina veľmi 
bohatých ľudí Slovensko v núdzi nezachrá-
ni, preto sa plne stotožňujem so sociálnou 
politikou SMERu a spôsobom jej presadzo-
vania. Ale sociálne by sa malo v rámci svo-
jich možností chovať aj mesto, aj cirkvi.  
• Máte bohaté skúsenosti s koncepč-
nou prácou v krajskej samospráve. Ste 
spokojná so súčasnou úrovňou spolu-
práce obecnej a regionálnej samosprá-
vy, v našom prípade teda so spoluprá-
cou mesta a Prešovského samospráv-
neho kraja? 
- Nie som o všetkom informovaná, viem, 
že jednotlivé projekty sú rozpracované ale-
bo v štádiu realizovania, napríklad projekt 
rekonštrukcie Kuzmányho ulice, projekt 
Námestia mieru, bazénu a podobne. Som 
však presvedčená, že užšia spolupráca by 
bola obojstranne prospešnejšia. Na druhej 
strane si myslím, že regionálna samosprá-
va, vzhľadom na to, že je zodpovedná za 
situáciu a napredovanie regiónu, potrebuje 
oveľa väčšie kompetencie a samozrejme aj 
primerané finančné zdroje. Potom by moh-
la mať aj konkrétny pozitívny vplyv na rozvoj 
území,  na rozvoj obcí a miest. Pre množ-
stvo bratislavských ministerských úradníkov 
je však regionálna samospráva neželaným 
dieťaťom a preto cesta za novými pozíciami 
bude pre regionálne samosprávy ešte zloži-
tá a mimoriadne obtiažna.  
• Nehovorili sme ešte o vzťahu poslan-
cov mestského zastupiteľstva a primá-
tora. Ako sa vám javí? V podstate by 
malo všetko fungovať, pretože primátor 
ako nezávislý nie je politicky zaťažený a 
teda by nemal byť ani politicky ovplyv-
niteľný alebo tlačený do kúta. Je pod-
ľa vás mužom na svojom mieste, i keď 
časť obyvateľov mesta čakala rýchlejší 
pohyb vpred?
- Som presvedčená, že jeho víťazstvo vo 
voľbách bolo dielom občanov, ktorí sa už 
jednoducho nemohli pozerať na dlhoročnú 
nečinnosť orgánov mesta a chceli rezo-

lútnu zmenu. Veď Prešov stratil dobrých 
desať rokov a postupne doslova mizol z 
mapy podnikateľských aktivít, kultúry, turis-
tického záujmu a ďalších oblastí dôležitých 
pre jeho rozvoj. Takže Pavel Hagyari sa stal 
akýmsi túženým symbolom zmeny a očaká-
vaného rozvoja mesta aj napriek tomu, že 
Prešovčania o tomto bývalom Prešovčano-
vi, žijúcom v Bratislave, toho veľa nevede-
li. Ani o jeho politickom smerovaní, ani o 
podnikateľských aktivitách a manažérskych 
kvalitách. 
• Nastal však čas dnešnej reality v 
podobe mesta, ktoré svojou vizážou 
čistoty zaostáva za klasickými mestami 
kontinentu, ale pritom tu máme množ-
stvo ľudí, ktorí dostávajú svoje penia-
ze každý mesiac zadarmo. Aj tu teda 
chýba koncepcia, tých niekoľko málo 
chlapov a žien s lopatami a metlami v 
rukách skôr svedčia o tom, že problém 
čistoty sa v meste dostal postupne na 
okraj záujmu. Ako to vlastne je? 
-  Je to problém systému. Veľa vzťahov 
bolo v minulosti nastavených zle na zákla-
de náhodou alebo úmyselne chybných 
rozhodnutí, dnes sa tento stav dá meniť k 
lepšiemu iba postupne. Typickým príkla-
dom sú Technické služby, nechápem, ako 
môže byť takýto mestský podnik stratový. 
Som presvedčená, že v minulosti chýbala 
aj účinná koncepcia riadenia a vývoja mest-
ských organizácii, ako chýba koncepcia 
odpadového hospodárstva mesta, ktoré-
ho terajší systém  stojí občanov i samotné 
mesto ťažké peniaze a pritom na ňom profi-
tuje niekoľko jednotlivcov.  
• Ste teda presvedčená, že mesto 
môže gazdovať lepšie? 
- Určite, radnica má síce mnohých od-
borne veľmi zdatných ľudí, ale na druhej 
strane aj mnohých takých ktorí tam svojou 
odbornosťou nepatria a ich produktivita je 
teda otázna. Prosím vás, čo má na radnici 
robiť odbor manažérstva kvality? Čo vlastne 
títo ľudia manažujú? K skráteniu úradného 
výkonu neprispievajú, ba naopak, skôr ho 
predlžujú. Občan nemôže za súčasného 
stavu očakávať rýchlejšie vybavenie svojho 
problému iba preto, že postup administrá-
cie na úrade je zložitým procesom aj pre 
samotného úradníka.  
• Tento stav je však aj vizitkou práce 
samotného zastupiteľstva, ktoré takýto 
stav nemalo pripustiť. Vidíte východisko 
aj vzhľadom k budúcoročným obecným 
voľbám? 
-   Vidím, v pokračovaní postupnej reštruk-
turalizácie radnice a to s cieľom skrátenia 
a zjednodušenia postupov administrácie, 
doterajšie opatrenia sú nedostatočné. To 
isté sa týka aj mestských organizácií, čoho 
výsledkom by malo byť zjednodušenie a 
sprehľadnenie ich činnosti, riadenia a hos-
podárenia.
• Kto by podľa vás mohol tento proces 
začať?
-  Rozmýšľať nad týmto problémom máme 
čas ešte vyše roka. Skôr by sme však mali 
venovať pozornosť výchove novej generá-
cie verejných a politických činiteľov, ktorí 
budú schopní v krátkej budúcnosti riadiť 
toto mesto na vysoko profesionálnej úrovni. 
Teda, poriadne zvýšiť latku náročnosti na 
profil verejného činiteľa. Spomenula som 
však potrebu reštrukturalizácie radnice. 
Myslím, že začať sa dá práve týmto, kvantitu 
nahradiť kvalitou, dať prednosť a príležitosť 
skutočným, nie proklamovaným odbor-
níkom. Vtedy sa aj ušetrí, aj mesto začne 
spieť k lepšiemu a nájde svoju tvár, ktorú 
začalo hľadať pri ostatných komunálnych 
voľbách. A občania ho začnú považovať za 
skutočne svoje. Takého stavu by som sa 
chcela dožiť či už budem alebo nebudem 
poslankyňou...       

Pripravil: 
MILAN ORSZÁGH

Poslankyňa MsZ v Prešove a kandidátka na funkciu europoslankyne za SMER-SD Ing. SVETLANA PAVLOVIČOVÁ:

Spolupráca prinesie orgánom samosprávy nové možnosti 



Slovenský rozhľad - Vydáva: TREND INTERNATIONAL. Šéfredaktor: Jozef Kuchár, zástupca šéfredaktora: Dušan D. Kerný. Adresa redakcie: 811 05 Bratislava, Dobšinského 16. Telefóny: 0910 490 276, fax: 
02/443 737 31. Filiálna redakcia 080 01 Prešov, Masarykova 10. Telefón: 0902 877 665. E-mail: slovenskyrozhlad@stonline.sk, www.slovenskyrozhlad.sk. Vychádza dvakrát mesačne. Rozširujú: MEDIAPRINT-KAPA  
Pressegrosso a.s., Bratislava po celom Slovensku a vydavateľ. Evidenčné číslo MK SR: 1149/08. ISBN-1335-7743. Tlač: VERSUS, a. s., Bratislava. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia.

 ŠPORT SLOVENSKÝ ROZHĽAD Máj 2009 12

klinsmannova rozlúčka
Jurgen Klinsmann bol v Nemec-
ku veľký hráč i tréner. Preto si 
ho slávny Bayern Mníchov vybral 
za trénera. Lenže, sláva sem či 
tam, mužstvo zopár zápasov pre-
hralo, ľudia začali na neho pískať 
a bývalí spoluhráči a kamaráti, 
na čele s Karlom Rummenigem 
a Uli Hoenessom mu dali výpo-
veď. Rozhodli výsledky, spô-
sob hry, postavenie v tabuľke a 
vôľa fanúšikov. Klinsmannovi vy-
čítali, že vypadol z Nemeckého 
pohára, mal blamáž v Lige maj-
strov keď Bayern prehral s Bar-
celonou 0:4, výsledky v bun-
deslige a stratu prvého miesta 
tiež nebolo možné považovať za 
úspech. Navyše mužstvo dosta-
lo veľa gólov a sedemkrát pre-
hralo. To bolo neúnosné a prišiel 
Jupp Heynckes. Či bude úspeš-
nejší, uvidíme.

očakávané majsterky
Ide o majsterky Slovenska v bas-
ketbale, ktoré majú taký čudný 
názov: Maxima Broker a sú z Ko-
šíc. Ich titul sa očakával, pretože 
je už šiesty v rade. Priviedol ich k 
nemu tréner Štefan Svitek. Ženy 
a dievčatá bojovali oň s Ružom-
berčankami, ktoré kraľovali pred 
rokmi. Výkonnostný rozdiel bol 
však teraz jasný a to potvrdili aj 
výsledky v eurolige. V majstrov-
skom tíme hralo až 18 hráčok, 
z nich šesť legionárok. Sedem 
majsteriek má nad 190 cm, z 
nich štyri sú cudzinky. Maxima 
Broker má podľa hodnotení za 
sebou najlepší ročník. Či budú 
úspechy pokračovať, rozhodnú 
jednania so sponzormi. Výko-
ny totiž treba podoprieť dobrým 
rozpočtom. 

tenistky nesklamali
Slovenské tenistky prehrali v Po-
hári federácie vo Francúzsku 
2:3. Bol to dramatický súboj o 
postup medzi osem najlepších 
štátov. Francúzsko z tejto skupi-
ny nikdy nevypadlo, Slovensko 
čaká na návrat od roku 2004. 
Domáce v Limoges boli favorit-
ky, Hantuchová i Cibulková hra-
li dobre, ale šťastie sa priklonilo 
k Francúzsku. Ukázalo sa, že v 
takýchto vyrovnaných zápasoch 
možno aj prehrať. Rozhodujú-
ci však býva spôsob ako. Ten-
toraz to bola dôstojná prehra a 
nikto družstvu nič nevyčíta. Bo-
jovali, ako sa na reprezentantky 
ich výkonnosti patrí a urobili Slo-
vensku dobré meno.

korupcia aj v rumunsku
V profesionálnom športe sa čo-
raz častejšie objavuje korupcia. 
Zapríčiňuje ju sila peňazí a túž-
ba po rýchlych úspechoch. V 
Rumunsku táto pliaga pôsobí už 
dlhšie. Najnovšie v prvoligovom 
futbale a v klube Arges Pitešti. 
Jej majiteľ C. Panescu, spolu 
s bývalým šéfom rozhodcov G. 
Constantinom sa dostali za mre-
že za podplácanie. Vraj ovplyv-
ňovali výsledky zápasov spomí-
naného mužstva. Vyšetrovanie 
pokračuje, podozriví sú niekoľkí 
rozhodcovia a ak im  branie pe-
ňazí a ovplyvňovanie výsledkov 
dokážu, pripoja sa k svojim bo-
som za mrežami. Verejnosť tie-
to opatrenia prijala so zadosťu-
činením.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

o Z v e N Y

V zápase česká republika - Slovensko (8:0) sa z našich nepre-
sadil nikto. Na snímke v tmavých dresoch Štefan Rúžička a Ju-
raj  Mikuš.  Foto: www.iihf.com

Na svete je to už tak. Ľudia sú dobrí, zlí, 
lepší i najlepší, horší a ešte horší. Špor-
tovci sú tiež ľudia. Mali by byť vzorom 
mládeži, idolmi, príkladní úsilím i živo-
tom. Vo väčšine je to tak, no sú, tak ako 
v iných oblastiach, aj čierne ovce. Ako 
sa teraz vyskytli v Košiciach, práve tak, 
ako sa mohli objaviť hocikde inde. ten-
toraz sú však v najväčšom šoku Koši-
ce. Ukázalo sa, že 23-ročný reprezen-
tant, dvojnásobný účastník juniorských 
MS Ladislav Ščurko, len nedávno čer-
stvý hokejový majster republiky sa do-
pustil osobitne závažného zločinu vraž-
dy. Stalo sa to v januári minulého roka, na 
ceste z Košíc do Prešova, obeť našli až na 
konci roka. Priznal sa, že 26-ročného ho-
kejového rozhodcu po hádke bodol 14-krát 
do hrudníka a brucha a ten hneď skonal. 
Polícia vyšetruje a hľadá motív, no pácha-
teľ je už za mrežami. Rozhoduje sa, či to 
bola obzvlášť závažná vražda, alebo úklad-
ná vražda. Polícia to zrejme objasní, no ob-
hajca obvineného sa prikláňa k názoru, že 
išlo o vraždu v afekte a nie o pripravova-
ný čin. Vedeniu HC Košice, ale aj všetkým 
občanom vyrazila správa dych. Mnohým 
z jeho okolia sa nechce veriť, že by tento 
mládenec bol schopný niečo také vykonať. 
Bol to nadšený a veselý hokejista, vraj úpl-

ne normálny, nikto u neho nijaké násilnícke 
sklony nepozoroval. Priznal sa však a bude 
sa zodpovedať, niekde zrejme nastal nevy-
svetliteľný skrat a neľudské správanie sa, 
lebo mŕtvola postihnutého sa našla ďaleko 
od Košíc, až pri Veľkej Lomnici, zahraba-
ná v zemi.
Len o niekoľko dní sa objavil ďalší podobný 
prípad. Po hokejistovi sa zaplietol do zlo-
činu vraždy aj mladý zápasník, tiež z Ko-
šíc, Jaroslav Stoklas. Polícia objasnila prí-
pad takmer v rovnakom čase. Išlo o vraždu 
18-ročnej Ivety, ktorej telo našli na konci 
novembra minulého roka v záhradkárskej 
časti Košíc. Po ešte neúplnom vyšetrovaní 
obvinila polícia z vraždy 22-ročného Stok-
lasu. Ten mal podľa všetkého iný motív. 
Prostredníctvom internetu si objednal s Ive-
tou sexuálne služby. Dohodol sa na mies-
te stretnutia a prišiel tam autom. Dievča si k 
nemu prisadlo a objednávateľ si ju odviezol 
do záhradkárskej oblasti Košíc. Z objed-
návky zrejme nebolo nič, mládenec ju tam 
zaškrtil a neďaleko aj zahrabal. To potvrdila 
novinárom aj J. Demjanovičová, policajná 
hovorkyňa. Policajti po náhodnom objave-
ní tela našli dosť dôkazov, aby mohli zápas-
níka obviniť. Hovorkyňa ešte povedala, že 
mládenec je už vo väzení a že mu hrozí 20 
rokov za mrežami. Napriek tomu, že sa už 

k činu priznal. Aj Stoklas bol juniorským re-
prezentantom Slovenka. V júni minulého 
roka bol na majstrovstvách Európy vo voľ-
nom štýle a prekvapením je aj to, že nevá-
žil ani 55 kg! Skončil na trinástom mieste, 
podobne ako rok predtým. Bol však už aj 
seniorským majstrom 2007 a 2008 a ne-
bol už členom Lokomotívy, ale zápasil v Ne-
mecku. Bol to vraj normálny chalan, pove-
dal jeho košický tréner M. Jedlička. Bol 
podľa všetkých z dobrej rodiny a zápase-
niu sa venoval už dvanásť rokov. Rodičia i 
klub ho v športovaní podporovali rovnako 
ako košický klub, videli v ňom perspektív-
neho reprezentanta Slovenska. A zrazu pri-
šla tá hrozná správa. Pre mnohých je ne-
uveriteľná. Zrejme ani desať psychológov 
nevysvetlí, čo vojde do mladého, zdravé-
ho, trénovaného i populárneho človeka, že 
sa rozhodne k takému mysleniu a zároveň 
konaniu. Že je schopný zobrať život ešte 
mladšej, nič netušiacej dievčine. Tu ostá-
va stáť rozum. Je to ale tak, čiernu kroniku 
zapĺňajú aj takíto chlapci, ešte plní života 
a desiatky rokov peknej cesty pred sebou. 
Ťažko sa vžiť do ich myslenia a konania, 
môžeme a musíme to prijať len tak, ako sa 
to stalo. Viacero podrobností, hoci už ne-
podstatných, sa azda ešte v budúcich týž-
dňoch dozvieme. 

Košice sú v šoku, športovci vraždili

Je to čudný spôsob, čisto ko-
merčný, len aby sa, a každý rok, 
hralo čo najviac zápasov. Potom 
nasleduje jeden rozhodujúci zá-
pas vo štvrťfinále, a - hrá sa o me-
daily. Ale aj tak Slovensko postú-
pilo ďalej iba s jedným bodíkom, 
bez väčších nádejí. A potom už 
stop. Všeobecná mienka oko-
lo mužstva však bola, že postú-
piť ďalej bude ľahkou záležitos-
ťou.  Bolo to ale inak. Slovensko 
prehralo s Kanadou, Českom i 
Fínskom a pri písaní týchto riad-
kov bolo už isté, že predčasne a 
bez postupu poputuje domov. Na 
úkor Bieloruska. 
Výkony Slovenska  boli veľmi sla-
bé. Tesná výhra s Maďarskom 
4:3 niekoľko sekúnd pred kon-
com bola vlastne prehrou. Bod 
s Bieloruskom po samostatných 
nájazdoch 1:2 a predvedenej 
hre je niečím podobným. A pre-
hra s Kanadou 3:7, pričom naše 
góly zmiernili blamáž v samom zá-

vere, o tom škoda hovoriť. Stále 
sme čakali zlom. Trochu to platilo 
s Fínskom, ale aj tak to bola pre-
hra po predĺžení 1:2, ale už vô-
bec nie s Českom. Toto mužstvo 
nevie hrať hokej na úrovni sve-
tovej špičky a ani sa nepriblížilo 
k najlepším. Čo teda mohlo do-
siahnuť? Zápas s Českom a 0:8? 
Škoda písať, najväčšia blamáž na 
MS vôbec. K tomu štyrikrát žŕd-
ka! Spoliehať sa stále, že nasta-
ne obrat, bolo detské. Náhodne 
vyrovnaný zápas proti Fínsku, no 
aj tak prehra nič nerieši. Zápasy 
proti Kanade a Česku ukázali aké 
máme mužstvo. V porovnaní s mi-
nulosťou zlé.  Naši hokejisti pre-
hrali až na výnimku úplne hlad-
ko a vypracovali si sotva dve-tri 
gólové šance. Bolo treba strie-
dať brankárov a prehrávali sme 
s Kanadou už 1:7! S Českom 
podobne a bolo to ešte horšie, 
0:8. Podľa J. Filca sú Kanaďania 
v presilovkách ťažko ubrániteľ-

ní. Iste, pre tých, čo im nestačia 
ani v kombináciách, ani v rýchlos-
ti. Mali sme vraj dosť brejkov. Čo 
však s nimi, keď hráči nijaké ne-
využijú?  Tréner veril, že chýbajú-
ca ľahkosť a premieňanie šancí, 
to ešte príde. Prišiel úplný opak. 
Jágr rozobral naše mužstvo ako 
detskú hračku. Máme sa vraj po-
učiť. Ale kedy? Na majstrovstvách 
sveta? To sa malo stať už dávno 
predtým a nedráždiť fanúšikov. 
Už po skupine bolo na mieste 
konštatovanie, že mužstvo ostalo 
ďaleko za svojimi plánmi. Ani po-
tom neplnilo predpoklady o hre a 
výsledkoch. Čo sa len v hokeji dá 
kritizovať, to sa na naše mužstvo 
hodí. Vlani nedosiahlo na MS 
nič, teraz ešte menej. Keby už 
hráči urobili čokoľvek (po pí-
saní tohto článku ešte nastú-
pia proti Nórsku), nič nemôžu 
zachrániť. Celkovo to bola na 
MS blamáž a veľmi zlá pro-
pagácia Slovenska a jeho ho-
keja. Boli to celkom zbabrané 
majstrovstvá, každá kritika bude 
dobrá a nabádajúca k rozboru. 
Ako sa pripravovať, ako zostavo-
vať mužstvo a ako na majstrov-
stvách hrať proti slabým i silným. 
Bola to ťažká rana a bude potreb-
ný čas, aby sa z nej hokej spa-
mätal. 

Na Majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku blamáž pre Slovensko

Naši nedosiahli ani štvrťfinále
Pred začiatkom hokejových majstrovstiev sveta to bolo 
ako pred zápasom slovenských futbalistov na londýnskom 
Wembley štadióne. Samé sľuby a odhodlania, frázy a bub-
liny a potom primitívna hra a jasná prehra. S hokejom je to 
však ešte horšie. Ľudia boli otrávení už po zápasoch v sku-
pinách , kde patrilo naše mužstvo k najslabším a postúpilo 
iba vďaka systému akým sa hrá. Postupuje vlastne všetko 
čo má nohy a hokejky, iba trpaslíci odpadajú.  

Samozrejme, ako vždy a v prvom rade je reč 
o peniazoch. O nich sa hovorilo aj na Valnom 
zhromaždení Konfederácie športových zväzov. 
V správe o činnosti odznelo, že kompetencie 
športových zväzov sú oslabované rozdeľovaním 
financií z verejných zdrojov. Škodí tomu vraj aj 
pripravovaná nová diferenciácia športov a zriaďo-
vanie olympijských centier mládeže. Konštatoval 
to doterajší predseda konfederácie Marián Ku-
kumberg, ktorého delegáti zvolili aj na ďalšie šty-
ri roky. Povedal dokonca, že nás chytila olympi-
ádománia. Olympijské športy a prípravy na OH 
pohltia veľa financií a to sa viacerým, najmä neo-
lympijským športom nepáči. Je to už starý prob-
lém a debatuje sa o ňom roky, no bez riešenia. 

On by sa aj vyriešil, pretože takmer každý uznáva 
olympijské priority, lenže, keby bolo viac peňazí. 
Dostali by olympionici i ostatní. V súčasnej situá-
cii sa však tieto problémy ťažko riešia, lebo peňa-
zí nepribúda a náklady rastú. Návrhy ako na to, 
by aj boli, lenže narážajú na stenu neriešiteľnosti 
a osobitne v tomto krízovom období. Na projekt 
Centier olympijskej prípravy vyčlenilo minister-
stvo školstva 2,5 milióna eur a hnutie sa obáva, 
že to pôjde na jeho úkor a zväzy dostanú menej. 
Taká bude zrejme aj pravda a pri spomenutej di-
ferenciácii sa niektorým ujde oveľa menej. Kon-
federácia chce aj preto presadzovať, aby šlo zo 
štátneho rozpočtu pol percenta na šport, ako je 
to napísané v zákone. Azda sa jej to podarí. 

Cibuľa opäť na scéne
Pomaly sme na neho, kulturistu Adama Cibulu, aj zabudli. Je to ne-
poriadne dieťa nášho športu, všeličo posľubuje a ešte viac nespl-
ní. Dostal už niekoľko trestov a viackrát mu povedali, že dosť, ale 
on sa nedá. Najnovšie vyhlásil, že by chcel piaty titul. To nie je tiež 
novinka, on už toho chcel viackrát veľa. Má totiž štyri tituly majstra 
Európy a na piaty si trúfa. Sám vraví, že je vo veľkej forme. Lenže, 
v septembri už bude mať 45 rokov a kto mu uverí, keď v minulosti 
toľkokrát sklamal? Veď kulturistika nestála, napreduje a mladé ta-
lenty sa rodia každý rok. A navyše, už pred dvoma rokmi oznámil, 
že definitívne končí kariéru. Teraz sa chce zúčastniť na nominač-
ných bojoch a štartovať na ME v Novom Sade (22. mája). Bola by 
to senzácia, keby mu zväz tento pokus povolil, keby sa prebojoval 
na ME a keby tam nebodaj niečo dokázal. Isté je však, že Róm ži-
júci v Hnúšti ako nezamestnaný z podpory štátu sa opäť dohodol 
so sponzorom a chcú to opäť ešte raz skúsiť. 
 

Štadión už rozoberajú
Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave už rozoberajú. Má vy-
rásť vynovený pre MS 2011. Má to stáť 63 miliónov eur bez DPH. 
Rekonštruuje ho spoločnosť Ingsteel, ktorej generálnym riaditeľom 
je Anton Bezák. Prvé kusy zariadení, ktoré sa dajú ešte použiť, pre-
vážajú na iný štadión v Ružinove, alebo aj inde, kde sa môžu upot-
rebiť. To je práca na mesiac. Potom sa bude demontovať. Treba od-
viezť 800 ton ocele, vybúra sa celá plocha. Štadión sa takmer celý 
odstrojí. Jeho 80 percent sa zbúra. Pri maximálnom nasadení bude 
tu pracovať až 250 pracovníkov rôznych profesií. Stavbári chcú mať 
hotovú hrubú stavbu do konca roka. A nielen hlavnú halu, aj trénin-
gové plochy. Obyvatelia tejto štvrte si teda užijú dosť hluku. Ťažké 
mechanizmy im isto zoberú zopár hodín spánku, aj keď s buldozér-
mi sa veľmi neráta. Postačiť majú žeriavy a nákladné autá. Odme-
nou pre všetkých má byť pekný a nový športový stánok.

Športové zväzy dostanú zase menej

SPOkOJNOSť
organizÁtoroV                        

Organizačný výbor MS v 
hokeji vo Švajčiarsku ohlá-
sil už pred záverom pod-
ujatia svoju spokojnosť. 
Uspokojila ho návštevnosť, 
ktorá prevýšila počiatoč-
né predpoklady. Generál-
ny sekretár MS pán Gian Gil-
li povedal, že ich potešila aj 
atmosféra na tribúnach, kto-
rú dobre podporoval maskot 
MS, kravička Cooly. Doplnil, 
že ani jedno mužstvo sa ne-
sťažovalo na kvalitu ľadu v ha-
lách, šatne, jedlo či dopra-
vu. Vyzdvihol aj pokojných a 
slušných divákov, ktorí ces-
tovali hromadnými dopravný-
mi prostriedkami. Ako držite-
lia vstupeniek na jednotlivé 
zápasy mali  jazdy zadarmo. 
Dobre sa to počúvalo, najmä  
keď sa nevyskytli už obvyklé 
výtržnosti v mestách, či chuli-
gánstva na tribúnach. Nemci 
o rok, a potom Slováci o dva, 
by ich mali ako budúci uspo-
riadatelia napodobniť. 


