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Je september 2009 – a zdá sa, že na euro 
sme si zvykli. Na čo sme si však nezvykli, 
sú ceny v euro. Nech je to hociako, ceny 
v Európe a aj v eurozóne sa menia, život 
je drahší a my si musíme uvedomovať kaž-
dý deň, aký je rozdiel medzi našimi nárok-
mi a možnosťami. Musíme to robiť ako jed-
notlivci, ale aj ako štát, ako národ. Nech 
však už obraciame euro z akejkoľvek stra-
ny, treba mať jasnú hlavu a nenechať sa 
otráviť večným slovenským frflaním okolo 
drobných. 
A ani názormi tých, ktorí tvrdia, že najlepšie by 
bolo zrušiť najmenšie mince, lebo náklady na 
ich výrobu sú vyššie ako ich hodnota. Toto tvr-
denie podporujú štáty, kde najmenšie mince, 
najmenšie centy zrušili, a napokon aj spomien-
kou na to, ako sa rušili najmenšie mince v bý-
valej mene. Je to však dôležitý psychologický 
zápas, psychologická hranica. Znevažovaním 
toho najmenšieho centu sa akosi dáva voľný 
priechod nedbalosti. A to presne v čase, keď 
treba strážiť každý výdavok. Treba strážiť do-
slova každý cent – nejde tu ani tak o peniaze, 
ako o nevyhnutnosť vytvoriť novú psychologic-
kú situáciu strážiť svoje výdavky. Udržanie kaž-
dého centu by malo byť akousi pomôckou, aby 
si ľudia čoraz väčšmi uvedomovali nebezpe-
čenstvo všetkých tých prísľubov pôžičiek bez 
ručiteľa a udania dôvodu, všetkých tých láka-
diel prejedať svoje zajtrajšie peniaze už dnes. 
V politike, ktorá tvrdí, že je sociálna, v národe, 
ktorý tvrdí, že je v drvivej väčšine kresťanský 
by predsa nemal byť problém hlásať striedmosť 
a zdržanlivosť pokiaľ ide o nedbalý prístup k 
vlastným výdavkom. 
A od toho odvíjať aj pohľad na výdavky všetkých, 
obcí, samosprávy nižšej i vyššej, ako aj vládnej 
politiky. Boli sme schopní uniesť všetky ťarchy 
prechodov režimov – nie sme schopní aj upev-
niť či vytvoriť novú národnú vlastnosť a nestavať 
sa k drobným pohrdlivo? Nejde ani tak o pesto-
vanie úcty k centu, k novej mene, ako k tomu, 
aby sme vedeli každému všetko zrátať do po-
sledného centu!

DUŠAN D. KERNÝ

Každý cent

Hovoríme s VLadIMÍROM MeČIaROM 
predsedom Ľudovej strany HZdS, poslancom nR SR

Zvrchovanosť je nezávislosť na inej moci

Bratislavský hrad je dominantou hlavného mesta už 500 rokov. Jeho rekonštrukcia (tak často a neprofesionálne a nezmyselne opozíciou kritizovaná) sa v 
uplynulých dňoch ukázala, že bola veľmi potrebná a užitočná. Hrad doslova svieti bielou farbou a upútal pozornosť širokej verejnosti aj zahraničných hostí. 
Fasáda hradu bola biela prakticky vo všetkých obdobiach histórie od gotiky až po poslednú prestavbu pred požiarom v roku 1811, keď dostala farbu hnedú. 
Teraz ju nahradila opäť biela. Text a foto: Milan Piovarči

Predseda NR SR P. Paška spoločne s prezidentom SR I. Gašparovičom a predsedom vlády SR 
R. Ficom po slávnostnom rozsvietení Bratislavského hradu 1.9.2009  Foto: www.nrsr.sk

„Prevažna väčšina Maďarov odmieta 
tento zákon (o slovenskom jazyku),“ 
povedal predseda SMK Pál Csáky na 
otázku Slovenskej televízie, či jeho 
strana, ktorú reprezentuje ako pred-
seda, zastupuje celú národnostnú 
maďarskú menšinu na Slovensku. 
Je to odpoveď v mnohých smeroch 
zvláštna. Na Slovensku môžu žiť Ma-
ďari. Aj Slováci môžu žiť v Maďarsku. 
Obe krajiny sú v Európske únii a v schen-
genskom priestore. 
Na mítingoch SMK však skandujú prívr-
ženci tejto strany heslá, ktoré majú spo-
jenie „Maďarská republika“, ako sa stalo 
aj v Dunajskej Strede na štadióne, kde 

sa dojemne stretli Csáky a odídenci zo 
strany SMK. Sám predseda tejto strany 
Csáky hovorí o Maďaroch. Pritom ma-
ďarskú menšinu v Slovenskej republike 
predstavujú občania Slovenska maďar-
skej národnosti.
Preto Csákyho odpoveď vyvoláva otázky. 
Komu sa prihováral Csáky? Maďarom 
žijúcim na Slovensku, alebo občanom 
Slovenska maďarskej národnosti? Veď 
on sám hovorí o tom, že väčšina Ma-
ďarov odmieta zákon. Povedzme si 
pravdu, Maďari môžu odmietať zákon 
o slovenskom jazyku. Slovákom sa 

takisto nepáčia maďarské zákony, 
ktoré umožňujú obciam v Maďarsku 
rozhodovať o slovenských menšino-
vých školách, či kultúrnych sloven-
ských domoch, čo sme videli predne-
dávnom u našich južných susedoch. 
Prípad slovenskej obce Mlynky ležia-
cej v Maďarsku sa dostal až na stôl 
Európskej únie právom. Šlo o príklad 
likvidácie slovenskej menšiny žijúcej v 
Maďarsku. Zákon o slovenskom jazyku 
vyhovuje rusínskej menšine, rovnako ne-
meckej, ale aj rómskej, takže nie je na-
mierený proti maďarskej menšine, len jej 
politickí reprezentanti ho jediní kritizujú.

Pokračovanie na 3. strane

Koľko Maďarov žije na Slovensku?
STANISLAV HÁBER

Fico a Vollebaek: legitímne a v súlade s medzinárodným právom

vnútorná Záležitosť sr
Na Úrade vlády SR sa 16. septem-
bra 2009 stretol predseda vlády 
SR Robert Fico s vysokým komi-
sárom OBSE pre menšiny Knu-
tom Vollebaekom. Témou ich 
rozhovoru bola novela zákona o 
štátnom jazyku. Premiér R. Fico 
zdôraznil, že cieľom prijatia nove-
ly nebolo provokovať, ale regulo-

vať používanie štátneho jazyka vo 
verejnom styku, pričom ochranu 
štátneho jazyka považuje vláda 
SR za legitímny cieľ. Robert Fico 
zopakoval, že zákon je v súlade 
s medzinárodnými štandardmi a 
nesiaha v ničom na garantované 
práva národnostných menšín. 

Pokračovanie na 3. strane

ŠancU MLadýM
Predseda NR SR Pavol Paška pred letnými dovolen-
kami rozhodol, že voľby poslancov samosprávnych 
krajov a ich predsedov budú v sobotu 14. novembra 
2009. Tento fakt už v čase parlamentných prázd-
nin zvýšil aktivitu v straníckych centrách. Začal sa 
boj o voliča. Prvým krokom bolo vytváranie rôznych 
koalícii a hľadanie vhodných kandidátov na miesta 
predsedov a poslancov. Poponáhľala sa opozícia. 
Prvú koaličnú dohodu na voľby do VÚC v Bratislave 
podpísali predstavitelia SDKÚ, KDH, SMK a aj OKS.
Na post bratislavského župana okrem iných kandidujú 
Vladimír Bajan, terajší predseda VÚC, Róbert Beňo, 
poslanec mestského zastupiteľstva v bratislavskom 
Novom Meste a prekvapujúco Pavol Frešo z SDKÚ. 
Aj v ďalších krajoch vznikli rôzne koalície. Najväčšie 
problémy s koaličnými partnermi má Slovenská ná-
rodná strana aj SMK. V Nitre sa do veľkej koalície ani 
tento raz nedostala. Zarmucujúce je, že aj arogantní 
a nedôveryhodní politici, ktorí v žalostných časoch 
dzurindizmu nezvládli prijaté úlohy a svojich voličov 
sklamali, sa doslova tlačia na kandidátky v rôznych 
krajoch.
V opozičných radoch notoricky obchádzajú chyby a 
omyly, ktorých sa v rôznych funkciách dopustili. V kaž-
dej demokratickej krajine, v každom právnom štáte ľu-
dia, ktorí sklamali a svojimi rozhodnutiami prispievali ku 
korupcii a klientelizmu, by nemali ani najmenšiu šancu 
dostať sa do centra pozornosti. V Slovenskej republike 
je všetko úplne ináč. Pokračovanie na 2. strane

JOZEF KUCHÁR

Príliš veľa pozornosti sa venuje návšteve prezidenta MR 
Sólyoma a vedome sa zabúda na útok na zvrchované 
územie Slovenskej republiky so zbraňou, na Veľvysla-
nectvo SR, útok na veľvyslanectvo alebo na osobu veľ-
vyslanca SR, takisto, pokus vytlačiť ho z cesty a ohroze-
nie života, čo je v rozpore s medzinárodnými normami. 
Myslím si, že to bol bezprostredný popud, prečo 
predseda maďarskej vlády musel na rokovanie ísť, 
je to otázka či maďarská vláda vie garantovať slobo-
dy a nedotknuteľnosť území ambasádam. 

Čítajte na strane 5

POtReBUJeMe V4?
Zrodila sa z iniciatívy vtedajšieho prezidenta ČSFR Václa-
va Havla. Napriek tomu jej rodiskom sa stalo Maďarsko, 
konkrétne Visegrád. Podľa toho mesta nakoniec dostala 
aj meno. Visegrádska trojka a tvorili ju Česko – Slovensko, 
Maďarsko a Poľsko. Po rozdelení ČSFR vznikla štvorica, 
označovaná ako V4, teda Visegrádska štvorka.
Prečo vlastne sa zrodilo toto zoskupenie krajín asi nevie ani jeho 
ideový otec. Pravidelne sa síce stretávajú prezidenti a premiéri 
V4, ale každému je jasné, že ide skôr o spoločenské stretnutia. 
Nakoniec, ide predsa o krajiny jedného geografického regiónu 
a ich predstavitelia majú k sebe veľmi blízko. Aspoň čo sa týka 
vzdialenosti z jedného hlavného mesta do druhého. Keď sa už 
má niečo riešiť medzi týmito krajinami, tak sú na to bilaterálne 
stretnutia ich predstaviteľov. Ani z nich však vždy optimizmus ne-
vyžaruje. Stačí spomenúť budovanie priehrady na Dunaji Gabčí-
kovo – Nagymaros.  Pokračovanie na 3. strane
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Neustála strata dôvery-
hodnosti a nestíhanie 

dynamického tempa najdô-
veryhodnejšej strane na po-
litickej scéne SMERu nútili 
dzurindovcov, aby posledné 
tri roky hľadali východiská 
pre svoju ďalšiu budúcnosť. 
Aj napriek silným vyjadre-
niam nevidia na konci tunela 
svetlo a ani len záblesk. Ne-
môžu za to ich voliči, ale po-
litici, ktorí v jednom momen-
te trpia stratou pamäte a v 
ďalšom sú odborníkmi na 
všetko. 

Ich tradičnou agendou sú 
len útoky na vládu a jej naj-

silnejšiu stranu. Ich špeci-
fickou agendou je zabúda-
nie na hriechy, ktoré na štáte 
a ľuďoch usilovne pácha-
li osem rokov. Veď ako ináč 
sa dajú pochopiť a vysvet-
liť snahy zopár poslancov 
riešiť problémy na osi život-
né prostredie, ľudské práva, 
hospodárska politika a me-
dzinárodné vzťahy? Alebo 
rovnakí ľudia majú pocit, že 
všetkému rozumejú, prípad-
ne, len chcú oklamať voličov 
a vytvárať pocit, že sú odbor-
níci. Stále a na všetko. Reál-
nym problémom nepomôžu, 
lebo keď sa v nich nevyzna-
jú, tak ich jednoducho nedo-
kážu riešiť. Okrem toho jas-
ne dokazujú, že ľudia sú im 
dobrí len ako voliči a nie ako 
občania. Preto ich nepova-
žujú za cieľ, ale za prostrie-
dok. Je úplne jedno či ide 
o vysokú politiku, alebo sa-
mosprávu. SDKÚ – DS má 
na každej úrovni rovnaké 
schémy, ktoré iba rozlišujú v 
tom, či ide o eurovoľby, par-
lamentné, regionálne alebo 
komunálne voľby. Preto ich 
môžeme hodnotiť komplex-
ne, bez ohľadu na mená. Tie 
staré len učia overené triky 
občas prichádzajúcich no-
vých členov. 

Vstup ekonóma Eugena 
Jurzycu do SDKÚ – DS a 

to, čo Mikuláš Dzurinda na-
zýva spoluprácou s ďalšími 
ľuďmi, ktorí chcú pomôcť, 
je vytváranie umelých tém v 
čase, kedy strana bojuje s 
ďalšími opozičnými strana-
mi, s mimoparlamentnou Su-
líkovou partajou, nemá vlast-
né témy a nestíha reagovať 
na plnenie vládneho progra-
mu. Preto je úplne jedno či 
sa obklopí ďalšími členmi. Aj 
naďalej ostane s rovnakým 
pokrčeným dresom, na kto-
rom akurát našili ďalšie čís-
la. Hoci prichádzajú neskôr, 
váha zodpovednosti za tu-
nelovanie, privatizácie štát-
nych podnikov, deformácie 
sociálneho systému či zdra-
votníctva a kauzy okolo sku-
pín a skupiniek je rovnaká. 
Napriek tomu, že ich zodpo-
vednosť je nepriama, lebo 
noví členovia neboli v „prvej 
lige“, aktívne začínajú hrať 
známu hru. 

Predsedníctvo strany SMER-SD sa stretlo 7. 
septembra 2009 v Bratislave, aby sa venova-
lo aktuálnej vnútropolitickej situácii a voľbám 
do VÚC. V súvislosti s návrhom štátneho roz-
počtu na rok 2010 Predsedníctvo prijalo roz-
hodnutie, na základe ktorého žiada ministra 
financií Jána Počiatka, aby pri predkladaní 
rozpočtu urobil všetko, aby sa dôsledky hos-
podárskej krízy neprenášali na ľudí. Ide teda o 
dodržanie záväzku, že sociálne štandardy, ktoré 
boli nastavené v roku 2008, budú zachované aj 
v rokoch 2009 a 2010. „Nebudeme brať penia-
ze ľuďom z peňaženiek. To je najjednoduchšie. 
(...) Toto nie je politika, ktorú my budeme robiť. 
Ja si myslím, že peniaze sú inde. Peniaze sú v 
bankách, monopoloch. Uvažujeme o dani z divi-
dend napríklad, keď budeme potrebovať penia-
ze“, zdôraznil R. Fico.
Predsedníctvo ďalej požiadalo ministra dopravy, 
pôšt a telekomunikácií Ľubomíra Vážneho, aby 
rovnaký dôraz, ako pri PPP projekte cesty medzi 
Nitrou a Zvolenom, kládol aj na prípravu ďalších 
PPP projektov – ide najmä o východnú časť diaľ-
nice D1 a výstavbu tunelov v okolí Žiliny. 
Predsedníctvo strany SMER-SD rovnako vyzvalo 
všetky slovenské politické strany, ako aj všetky 
médiá, aby postupovali spoločne pri obhajobe 
národných záujmov Slovenska. „Vidíme, že pokiaľ 
ide o maďarskú stranu, je tam absolútna jednota 
v názoroch. My sme, ako obyčajne, roztrieštení. 
Nás to veľmi mrzí, pretože obhajoba národných 
záujmov Slovenska vyžaduje spoločný postup. 
Veríme, že takýto spoločný postup v niektorých 
témach je možné dosiahnuť“, uviedol v tejto sú-

vislosti predseda strany SMER-SD. Predsedníc-
tvo zároveň odsúdilo rozhodnutie poslancov SMK 
zúčastniť sa v piatok počas rokovania Národnej 
rady SR na rokovaní Fóra poslancov Karpatskej 
kotliny. „Považujeme toto rozhodnutie poslancov 
SMK za rozhodnutie, ktoré znevažuje a zneucťuje 
NR SR, lebo to je domovský parlament poslan-
cov za SMK a nie nejaký poradný orgán, ktorý 
si vytvoril maďarský parlament ,“ zdôraznil Robert 
Fico. Rovnako uviedol, že SMER-SD nebude 
nikoho vylučovať z možnej povolebnej spolu-
práce v roku 2010, ak bude mať šancu zosta-
vovať novú vládu. „Máme len dve predstavy o 
tom, ako by mala nová vláda vyzerať – ochra-
na národných záujmov SR a sociálny štát. 
To sú dve podmienky, s ktorými pôjdeme na 
rokovania a keď nájdeme partnerov, tak sa 
s nimi dohodneme. Ale nebudeme klásť žiad-
ne podmienky žiadnej politickej strane, či s 
tou áno alebo nie. Každá strana, ktorá bude 
zastúpená v Národnej rade SR, má právo zú-
častniť sa rokovaní o zostavovaní vlády,“ po-
vedal. Na témy Koaličnej zmluvy a vzťahov medzi 
SMERom a SNS sa na Predsedníctve nehovorilo. 
„Strana nepristupuje k žiadnym návrhom na zme-
nu Koaličnej zmluvy, ani k žiadnym kompenzáci-
ám. Táto téma je pre nás uzatvorená“, zdôraznil 
Robert Fico. 
Predsedníctvo strany tiež požiadalo vicepre-
miéra Dušana Čaploviča, aby dotiahol do 
konca personálne výmeny na ministerstve ži-
votného prostredia. Dušan Čaplovič má rov-
nako pristúpiť aj k definitívnemu ukončeniu 
platnosti niektorých zmlúv. (krs)

Peniaze sú v bankách

V minulých dňoch sa stretla 
rozšírená Koaličná rada, aby 
sa zaoberala otázkami súvi-
siacimi s aktuálnou politickou 
situáciou, ako aj schôdzou Ná-
rodnej rady SR.  Rokovanie pre-
behlo v pokojnej a konštruktív-
nej atmosfére.
Predseda ĽS-HZDS Vladimír Me-
čiar po rokovaní informoval médiá, 
že koaliční partneri budú rešpek-
tovať právo predsedu vlády a stra-
ny SMER-SD vybrať kandidáta 
na post eurokomisára. Predseda 
strany SMER-SD Robert Fico v 
tejto súvislosti dodal, že upred-
nostní človeka, ktorý by nebol zo 
straníckeho košiara SMERu alebo 
inej politickej strany. „Moja pred-
stava o komisárovi je predstava  
o profesionálovi, ktorý bude mať 
primerané skúsenosti nielen v 
diplomacii,  ale skúsenosti z hľa-
diska pôsobenia v štruktúrach 
Európskej komisie, ale musí to 
byť aj človek, ktorý bude mať 
primerané znalosti toho odvetvia 
alebo toho rezortu, ktorý získa v 
rámci členstva v Európskej ko-
misii. Toto bude rozhodujúce, 
pretože viete, že Slovensko má 
určité ambície, najmä pokiaľ ide 
o energetiku a dopravu. Pokiaľ 
by sme takúto pozíciu mohli ob-
sadiť v Európskej komisii, tomu 
sa bude prispôsobovať aj výber 

kandidáta. Iné by bolo, ak tá 
pozícia sa bude týkať povedz-
me toho, čo dnes robí komisár 
Figeľ alebo iní komisári, ale cel-
kovo očakávam, že v tejto téme 
vznikne dohoda bez akýchkoľ-
vek problémov“, zdôraznil Robert 
Fico. Dodal, že koaliční partneri 
sa na túto tému budú baviť na naj-
bližšej koaličnej rade podľa toho, 
ako sa budú vyvíjať rokovania na 
úrovni Európskej komisie. 
Vladimír Mečiar informoval 
médiá o dohode koaličných 
partnerov, že Koaličná zmluva 
sa nebude otvárať a politická 
zodpovednosť SNS za minis-
terstvo životného prostredia 
zanikla momentom odobratia 
tohto rezortu spod politického 
vplyvu tejto strany. V súvislos-
ti so štátnym  rozpočtom na 
rok 2010 Robert Fico uviedol, 
že je dohoda partnerov udržať 
sociálny štandard ľudí a ne-
riešiť dôsledky hospodárskej 
krízy na úkor obyčajných ľudí. 
K tejto téme bude ešte ďalšie 
zasadnutie Koaličnej rady.  
Podpredsedníčka SNS Anna Be-
lousovová  zdôraznila, že prioritou 
Slovenskej národnej strany je udr-
žať súčasnú vládnu  koalíciu do 
konca bez nejakých zásadných 
politických turbulencií.

(krs)

PRáVO PRedSedU

Predseda vlády SR Robert Fico prijal v 
minulých septembrových dňoch dele-
gáciu Amerického židovského výboru 
(AŽV) na čele s rabínom Andrew Bake-
rom, ktorý je aj osobitným predstavite-
ľom OBSE pre boj proti antisemitizmu. 
Spolu s ním prišiel na Slovensko aj vý-
konný viceprezident B´nai B´rith Daniel 
S. Mariaschin a Norbert Hinterleitner, 
poradca A. Bakera pre otázky antisemi-
tizmu. 
Robert Fico zdôraznil, že robí všetko pre-
to, aby 9. september nebol len „formálnym 
pamätným dňom v kalendári“. „Po poklepa-
ní základného kameňa Pamätníka ušľach-
tilých duší vlani vo Zvolene bol večer kon-
cert, na záver ktorého organizátori premietli 
nemý film s autentickými zábermi holokaus-
tu,“ spomenul premiér. „Tichý šok, ktorý zá-
bery spôsobili, je dôkazom, že mladí ľudia 
dnes vedia o holokauste trestuhodne málo.“ 
Robert Fico si preto myslí, že by sme prá-
ve pri školách mali stavať pamätníky obetiam 

holokaustu i tým, ktorí prenasledovaným Ži-
dom pomáhali. Hostí informoval aj o prípra-
ve na zriadenie múzea holokaustu, ktoré 
vyrastie na mieste niekdajšieho tzv. pracov-
ného tábora pre Židov v Seredi. V tejto sú-
vislosti vyslovil ľútosť, že dokonca aj vo vr-
cholnej politike sú na Slovensku ľudia, ktorí 
stále spochybňujú trestanie tzv. osvienčim-
skej lži, čiže trestanie tých, ktorí verejne pro-
pagujú myšlienku, že holokaust je vymysle-
ný a nikdy vlastne nebol. Predseda vlády 
SR tiež hostí informoval o opatreniach vlá-
dy proti prejavom extrémizmu, pričom vyslo-
vil ľútosť, že pravicový extrémizmus „v uni-
formovanej podobe“ je k nám „exportovaný“ 
z Maďarska. 
Andrew Baker vyhlásil, že si veľmi váži, ako 
súčasná slovenská vláda pristupuje k pa-
miatke holokaustu. Daniel Mariaschin pri-
pomenul, že napriek ich úsiliu prejavuje ta-
kýto prístup – napríklad v podobe existencie 
oficiálneho pamätného dňa - iba málo eu-
rópskych krajín. A. Baker poďakoval aj za 

legislatívu o osvienčimskej lži, pričom zdô-
raznil, že takéto záležitosti si vždy vyžadu-
jú jasnú politickú vôľu, ktorá je u nás zreteľ-
ná. Preto ocenil aj prístup vlády v boji proti 
extrémistom. V diskusii sa obe strany zhod-
li, že extrémizmu treba brániť aj na medzi-
národnej úrovni. Preto treba osobitnú po-
zornosť a jednoznačný a jednotný prístup 
prezentovať voči iránskej vládnej politike. 
Okrem toho Robert Fico privítal návrhy svo-
jich hostí na posilnenie vzdelávacích aktivít a 
rozširovanie vzdelávacích materiálov o holo-
kauste a proti antisemitizmu na slovenských 
školách. Predseda vlády SR si od budúce-
ho múzea v Seredi sľubuje aj lepšiu prípravu 
učiteľov v tejto oblasti. 
Premiér sa stretol so svojimi hosťami pri od-
halení Pamätníka ušľachtilých duší vo Zvole-
ne, ktorého vznik podporil už minulý rok. Pa-
mätník je venovaný pamiatke Slovákov, ktorý 
v rokoch 2. svetovej vojny zahynuli, keď sa 
usilovali pomôcť prenasledovaným Židom.

(sg)

O OSVIenČIMSKeJ LžI

Ministerka spravodlivosti SR Veronika Petríková a minis-
ter kultúry SR Marek Maďarič prichádzajú na rokovanie 
vlády. Foto: Martin PETRENKO

Dokončenie z 1. strany
Mnohí šéfovia a podšéfovia, čo 
ich v tomto nemorálnom úsilí 
podporujú, si nechcú uvedomiť, 
že takto škodia nielen strane, ale 
aj celej spoločnosti. Nenaučili 
sa, že každý zápas, aj ten politic-
ký, musí mať svoju slušnosť, kul-
túru a etiku. Žiaľ, v týchto dňoch 
pri zostavovaní koalícii si na 
svoje prichádzajú intrigáni a po-
litickí turisti, ktorí už niekoľkokrát 
zmenili stranícku príslušnosť. Aj 
preto väčšina občanov nedô-
veruje opozičným stranám. 
Potvrdzujú to prieskumy ve-
rejnej mienky. V rukách voli-
čov je, či po novembrových 
voľbách do poslaneckých la-
víc VÚC zasadnú aj tí, čo prijí-
mali nekvalitné a protiľudové 
rozhodnutia a uznesenia, kto-
ré neprispeli k rozvoju kraja 

a pre občanov nič užitočné a 
potrebné nepriniesli.
Poslanci za SDKÚ a KDH 
takmer vždy rozhodujú iba 
podľa straníckych tričiek a 
svojich vlastných predstáv, 
bez perspektívneho videnia a 
často aj so zvrátenou hodno-
tovou orientáciou. Odsúdenia-
hodným vzorom pre nich ešte 
stále je „práca“ zastupiteľstva 
VÚC v Nitre pod vedením SMK 
v rokoch 2001 až 2005. Pred-
stavitelia strán by si konečne 
mali uvedomiť, že pre občanov 
nie je dobré, keď jednotlivec za 
každú cenu robí politickú kariéru 
bez ohľadu na svoje schopnosti, 
odbornú pripravenosť, morálku 
a osobné možnosti. Ak chcú, 
aby k voľbám prišiel čo najväčší 
počet občanov, musia vyžado-
vať, aby každý kandidát, usilu-

júci sa o poslanecký mandát 
presvedčivo dokázal, že žije mo-
rálnym životom, že napriek po-
staveniu v spoločnosti si dokázal 
udržať poriadok, čistotu duše a 
charakteru, že nebol a nie je za-
pletený do ekonomických alebo 
iných podvodov. Ak tak neurobí, 
voliči by nemali mať ani trochu 
porozumenia nad tými, čo konali 
alebo v predvolebnom boji ko-
najú v rozpore so zákonmi, mo-
rálkou a etikou. Šancu by mali 
dostať predovšetkým tí schopní, 
pracovití a čestní z radov mladej 
generácie. Len nepočmárané 
duše môžu zmeniť život a po-
mery v našich krajoch k lep-
šiemu a postupne vyviesť štát 
z hospodárskej krízy, ktorá aj 
k nám prišla z demokratickej 
a najbohatšej Ameriky.

JOZEF KUCHÁR

ŠancU MLadýM

neČAKAnÝ DÔsleDoK
Svetová hospodárska kríza sa v 
Európe, teda aj u nás, prejavu-
je nečakaným spôsobom – zvý-
šením pôrodnosti. Demografi 
a sociológovia sú prekvapení 
najmä z množstva detí, ktoré 
sa rodia v krajinách s tradične 
nízkou pôrodnosťou – v Česku, 
Rusku, Maďarsku. Aj u nás na 
Slovensku môžeme mať radosť 
z rastu počtu narodených detí. 
Odborníci si myslia, že ľudia, 
ktorí prežívali a ešte prežívajú 
stresové situácie v práci, spô-
sobené predovšetkým zo stra-
chu z prepustenia, ich „riešili 
a odstraňovali“ v manželských 
a partnerských posteliach. 
Okrem toho si mnohé ženy 
takto riešia svoju sociálnu situ-
áciu. Štát predsa drží ochrannú 
ruku nad zamestnanými tehot-
nými ženami i matkami malole-
tých detí. Aspoň na niečo je tá 
kríza dobrá... (vm)
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Predseda NR SR Pavol Paška na spoločnej fotografii s členmi Kongresu slovenskej inteligencie.

úspech slovenského filmu
Na 5. medzinárodnom filmovom festivale horských filmov v poľ-
skom Zakopanom, ktorý sa konal od 10. do 12. 9. 2009, získa-
la slovenská režisérka Oľga Janíková Cenu riaditeľa poľského 
Tatranského národného parku za snímku Zhovorčivý spachtoš 
venovanú problematike svišťov. 
Ocenenie sa podľa štatútu festivalu udeľuje dielu, ktoré najlepším 
spôsobom zobrazuje hlboký a nenarušiteľný vzťah človeka s príro-
dou. Úspešný film vznikol z iniciatívy riaditeľky Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši Dany 
Šubovej, scenáristkou je Oľga Duhanová, kameramanom Pavel Ballo, 
hudbu Rastislava Dubovského interpretoval Rastislav Andris, materiál 
strihovo spracoval Marián Petro. Postavám svišťov v slovenskom zne-
ní prepožičali svoje hlasy Peter Krajčovič,  Richard Stanke a Zuzana 
Kapráliková, v anglickom znení Pavol Janík ml. (stvárnil dve postavy) a 
Igor Krempaský. Na festivale súťažilo 33 filmov z 10 krajín, spomedzi 
ktorých získalo ocenenia 6 diel. (pj)

Dokončenie z 1. strany
Alebo povedzme si pravdu, ako 
to zhodnotila v Slovenskej televízii 
politologička Marcela Gbúrová, 
ide naozaj o zákon o slovenskom 
jazyku? Alebo skôr o to, aby SMK 
a rovnako aj nová strana Bélu Bu-
gára Most mohli mobilizovať pár 
mesiacov pred voľbami svojich 
voličov, lebo hrozí, že sa na budú-
ci rok nedostanú do slovenského 
parlamentu? Stranícke záujmy 
sú úzkoprsé a ako vidíme, čas-
to aj hazardérske, viď vyhláse-
nia Csákyho, ktorý už občanov 
maďarskej národnosti žijúcich 
na Slovensku priamo oslovuje 
ako Maďarov.
Navyše, Csáky nedokázal odpo-
vedať na otázku ministra kultúry 
Mareka Maďariča, v čom ob-
medzuje menšinový jazyk fakt, 

ak bude v nápisoch aj preklad 
v štátnom slovenskom jazyku z 
maďarčiny? Veď to je hlavný cieľ 
všetkých slušných ľudí, dorozu-
mieť sa, vymeniť si informácie, a 
nie proti sebe bojovať a rozde-
ľovať sa. Maďarič niekoľkokrát 
vyzval občanov maďarskej národ-
nosti, aby sa nebáli medzi sebou 
komunikovať v menšinovom jazy-
ku. Politici z SMK a Mostu totiž 
strašia ľudí, že nesmú ani medzi 
sebou rozprávať svojím menšino-
vým jazykom na území Slovenska.
Nehovoriac o absurdných obvi-
neniach maďarského premié-
ra, že v maďarčine nesmú byť 
na Slovensku vedené ani nábo-
ženské obrady. Ak teda minister 
Maďarič požadoval, aby sa za tie-
to lži Csáky a spol ospravedlnili, to 
je to najmenej, ak si uvedomíme, 

že s týmto umelo vyvolaným prob-
lémom už obťažujú aj prezidenta 
USA. Našťastie, Barack Obama 
nemá maďarskú národnosť a dú-
fajme, že ani nikto z jeho predkov. 
Keby ich aj však mal, iste musí 
dať za pravdu Maďaričovej 
prosbe, aby slovenský pre-
klad bol na území Slovenska 
pri všetkých inojazyčných ná-
pisoch, či oficiálnych vyhláse-
niach. Inak Slováci často ne-
majú šancu na vlastnom území 
dostať informáciu v štátnom 
jazyku. V každom prípade sa 
Csáky možno sám ochudob-
ňuje o voličov, keď oslovuje 
Maďarov a nie Slovákov ma-
ďarskej národnosti, veď koľko 
skutočných Maďarov vlastne 
žije na Slovensku?

STANISLAV HÁBER

Koľko Maďarov žije na slovensku?

Dokončenie z 1. strany
Aj Knut Vollebaek súhlasí s tým, že zákon je v sú-
lade s medzinárodným právom. Chybou podľa 
neho je, že vyvoláva nervozitu časti národnost-
ných menšín, konkrétne maďarskej. Jeho imple-
mentácia však, rovnako ako samotný zákon, musí 
zostať vnútornou záležitosťou SR, „to som pove-
dal aj v Budapešti,“ podotkol K. Vollebaek. OBSE 
môže poskytnúť poradenstvo, expertízy, ale musí 
to byť „slovenský proces“. V tejto súvislosti vy-
soký komisár OBSE odmietol hrať rolu akéhosi 
sprostredkovateľa v spore o podobu zákona. „Ne-
potrebujete mediátora, dokážete si to vyriešiť 
sami,“ povedal. Prijatie vykonávacích predpisov 
vo vláde by podľa neho mohlo zvýšiť istotu národ-
nostnej menšiny.
Premiér Robert Fico v ďalšej diskusii odmietol úvahy 
o prijatí jednotnej legislatívnej normy upravujúcej po-
stavenie a práva národnostných menšín v SR, pretože 
zdôraznil, že dnešné zákony pokrývajú túto oblasť do-
statočne a v mnohých ohľadoch nadštandardne. Oba-

ja predstavitelia sa zhodli na tom, že zámerom a ani 
dôsledkom zákona nie je nútiť Maďarov hovoriť po slo-
vensky, ale regulovať používanie štátneho jazyka vo ve-
rejnom styku tak, aby boli všetky informácie dostupné 
aj v štátnom jazyku. Knut Vollebaek v tejto súvislosti R. 
Ficovi povedal, že aj partnerov v Budapešti upozornil, 
že v žiadnom prípade nemôžu byť proti dvojjazyčnosti, 
v tom jeho podporu nezískajú. „Vo všeobecnosti, lebo 
isté problémy s používaním štátneho jazyka sú aj inde 
v Európe, je našou úlohou poradiť, ako zavádzať a po-
užívať štátny jazyk, ktorý je dôležitým nástrojom integ-
rácie spoločnosti,“ podotkol K. Vollebaek a spomenul 
napr. Lotyšsko. Na záver stretnutia predseda vlá-
dy SR Robert Fico zopakoval záväzok spolupraco-
vať na expertnej úrovni s OBSE pri implementácii 
zákona o štátnom jazyku a vyjadril presvedčenie, 
že pokuty budú mať preventívny a nie represívny 
charakter. „Nemáme dôvod vyrábať si nové prob-
lémy, lebo sa potrebujeme sústrediť na skutočne 
dôležité – a tým sú dopady globálnej hospodár-
skej krízy,“ zdôraznil R. Fico. (sg)

vnútorná Záležitosť sr

Dokončenie z 1. strany
Visegrádska štvorka sem, Visegrádska štvorka 
tam a „vďaka“ tvrdohlavosti maďarskej strany sa 
kompletné dielo asi nikdy nedokončí.
Nie tak dávno sa prezidenti V4 stretli na poľ-
skom pobreží Baltického mora. Veľmi veľa novi-
nárov prejavilo záujem o toto stretnutie, ale ako 
sami prezradili – z jediného dôvodu. Chceli byť 
svedkami vyjasnenia si názorov hláv krajín Ma-
ďarska a Slovenska kvôli nevpusteniu maďar-
ského prezidenta na územie nášho štátu v sú-
vislosti s vybraním si dátumu na odhalenie sochy 
sv. Štefana v Komárne počas jeho tzv. 

SÚKROMNEJ NÁVšTEVy 
Slovenskej republiky. Nuž kvôli tvrdohlavosti 
najvyššieho predstaviteľa Maďarska. Jedno-
ducho odmietol ponuku Ivana Gašparoviča na 
spoločný rozhovor medzi štyrmi očami. Ale aj 
takáto jednostranná ústretovosť má svoje hrani-
ce... Tak teda to bolo jediné, čo zaujímalo 
početnú prítomnú novinársku obec. Potom 
už len vyjadrenie prezidenta ČR Václava Klausa 
o snahe Budapešti priamo ovplyvňovať občanov 
maďarskej národnosti v susedných krajinách. 
Ten v Poľsku doslova povedal: „S istou obavou 
sledujem dlhodobo trvajúce ambície Maďarska 
rozširovať svoj vplyv cez hranice svojej krajiny 
voči maďarským menšinám v zahraničí.“ Nielen 
politológovia, pracovníci médií, predstavitelia 
jednotlivých politických strán, ale aj radoví ob-
čania si právom môžu položiť otázku – načo je 

nám vlastne Vé štvorka? Aké je to dobré zosku-
penie susedských krajín, keď jedna z nich sa na 
druhú sťažuje už nielen v Bruseli a Stockholme, 
ale dokonca už za Atlantikom, konkrétne v New 
Yorku a Washingtone?
Široká verejnosť si o Visegrádskej skupine myslí 
svoje. Pred časom to potvrdil a prieskum verej-
nej mienky, organizovaný agentúrou TNS SK. 
Ide o jednu z najznámejších a najuznávanejších 
inštitúcií tohto druhu u nás a teda aj prezentova-
né údaje môžeme považovať za dôveryhodné. V 
Českej republike iba 21% respondentov vie, 
čo je to Visegrádska štvorka, takmer tretina 
o niečom takom nikdy nepočula a približ-
ne 48% „niečo o tom počuli, ale nevedia 
podrobnosti“.
Na veľké prekvapenie, pojem „Visegrádska 
skupina“ je známejší u nás na Slovensku. Do-
konca 40,5 % opýtaných vie, o čo ide, takmer 
každý druhý „niečo počul, ale 

NEVIE PODROBNOSTI, 
a iba každý desiaty nikdy o nej nepočul. To, že 
na Slovensku vieme o V4 viac, než susedia v 
ČR nás síce môže tešiť, ale výsledky priesku-
mu vôbec nehovoria nič o tom, či je toto zo-
skupenie z pohľadu širokej verejnosti potreb-
né, alebo nie. Osobne, ako poznám zmýšľanie 
našich ľudí, tak môžem predpokladať, že na 
otázku, či je z pohľadu SR členstvo v tejto sku-
pine výhodné a potrebné, by asi 90% respon-
dentov odpovedalo záporne. Určite podobne 

zmýšľajú aj naši politici. Možno aj v ďalších kra-
jinách Visegrádskej štvorky. Akurát ani jedna z 
krajín nechce prísť s tým, že toto zoskupenie 
je už prežité, a teda nepotrebné. Len preto, 
aby to nakoniec nebolo na ňu, že z jej iniciatívy 
sa nakoniec rozpadlo. Raz sa tak však určite 
stane. Nie kvôli 

SLOVENSKO-MAďARSKýM VZťAHOM,
ale jednoducho preto, lebo aby sa stretli pred-
stavitelia týchto krajín, nepotrebujú V4, ale po-
trebnosť pohovoriť si medzi sebou. Samozrej-
me, najradšej v dvojiciach...
Nuž na záver ešte jedno konštatovanie: či už 
išlo o zrušenie amerických víz, alebo o vstup 
do NATO a EÚ, každá krajina Visegrádskeho 
zoskupenia vždy lobovala iba za seba, presa-
dzovala vlastné záujmy a len keď si to náhodou 
vyžadovala situácia tak spomenula aj ostatné 
členské štáty. Tým v podstate zakrývala výluč-
ne svoje potreby. Zaujímavé je aj konštato-
vanie, že STV ako jediná zo slovenských 
televízií nepriniesla z tlačovej konferencie 
celý text, ktorý predniesol prezident ČR 
Václav Klaus so svojim názorom na ovplyv-
ňovanie maďarských menšín v susedných 
krajinách, ktoré sa stalo súčasťou maďar-
skej domácej i zahraničnej politiky. Urobi-
la tak o deň neskôr. Čo si televízny divák 
môže myslieť o (ne)pohotovosti zodpoved-
ných pracovníkov našej verejnoprávnej te-
levízie...? VLADIMÍR MEZENCEV

PotreBUJeMe visegráDsKU štvorKU?

Za emilom oliverom Bakošom
PhDr. Emil Oliver Bakoš, CSc. (4. 2. 1926 Pukanec – 13. 9. 
2009 Bratislava), prozaik, teoretik umenia a výtvarný historik, člen 
Spolku slovenských spisovateľov. Po absolvovaní štúdia filozofie, 
psychológie a estetiky na pražskej Karlovej univerzite pôsobil ako 
pedagóg na bratislavskej Slovenskej univerzite (dnes Univerzita 
Komenského). Neskôr pracoval v Sociologickom ústave SAV, Slo-
venskom filmovom ústave, Československom rozhlase v Bratislave 
a napokon vo Výskumnom ústave kultúry. Popri umenovednom, 
sociologickom a kulturologickom výskume sa orientoval na vlast-
nú autorskú tvorbu ambicióznych prozaických projektov. Osobitnú 
pozornosť sústredil na významného slovenského maliara Edmunda 
Gwerka, ktorému venoval viacero publikácií, vrátane dvoch romá-
nov, odbornej monografie a knihy o umeleckých názoroch jednej 
z najvýraznejších tvorivých osobností 20. storočia. V roku 2008 
k nim pribudla Korešpondencia Edmunda Gwerka s Dr. Alžbetou 
Göllnerovou – Gwerkovou. Spomedzi viacerých rozsiahlych pro-
zaických diel spomeňme tetralógiu inšpirovanú pobytom hlavy ra-
kúsko-uhorskej monarchie Františka I. v Banskej Štiavnici a v Krem-
nici, ktorá pozostáva z románových titulov Obdivuhodná legenda, 
Príchod jeho majestátu, Najväčšia cisárska návšteva a V službách 
majestátu. V oblasti vedeckého bádania reflektoval aj problematiku 
vplyvu mediálneho pôsobenia na verejnosť. Česť jeho pamiatke!

Mgr. art. PAVOL JANÍK, PhD.
tajomník Spolku slovenských spisovateľov

ÚČty OdtaJnIa
Vlády USA a Švajčiarska v minu-
lých dňoch podpísali konečnú 
dohodu, ktorá rieši prípad švaj-
čiarskej banky UBS. Táto banka 
sa dohodou zaväzuje odtajniť 
účty tisícov Američanov, ktorí 
sú podozriví, že sa v Spojených 
štátoch amerických vyhýbajú 
plateniu daní. Nie všetci bohatí 
Američania sú pre nás tým naj-
väčším vzorom...

Slovensko sa v rámci Európskej 
únie stalo suverénnejším, lebo 
v únii sú mechanizmy, ktoré sú 
v zhode s národnými a štátnymi 
záujmami Slovenska. Tie Sloven-
sko využíva a bude využívať. Slo-
vensko však potrebuje opäť pod-
net, aby sa do hry, aj do politickej 
hry, dostala národná intelektuálna 
elita. Konštatoval to okrem mno-
hého iného na stretnutí s predsta-
viteľmi Kongresu slovenskej inte-
ligencie (KSI) predseda Národnej 
rady Slovenskej republiky 

PAVOL PAšKA. 
KSI v máji 1992 vydal historic-
kú výzvu o národnej a štátnej 
zvrchovanosti – P. Paška vyso-
ko ocenil tento čin „tých ľudí, 
ktorí videli dopredu“. Vyslo-
vil presvedčenie, že „azda sa 
naplní predstava, že národný 
intelekt ani dnes nespí a tak 
ako pred 17-timi rokmi vytvo-
rili predstavitelia KSI intelektu-
álne podmienky pre vznik no-
vej politickej generácie smeru-
júcej k zvrchovanosti, tak je to 
potrebné aj dnes v podmien-
kach, keď už samostatné Slo-
vensko je pevne zafixované na 
politickej mape Európy“. 
Na stretnutí sa hovorilo aj o ob-
nove bratislavského Hradu, ako 
miesta, kde sa striedali civilizácie 
a môže sa po obnove stať mies-
tom stálych výstav a pútnickým 
miestom nielen Slovákov, ale aj 
Čechov, Moravanov či Maďarov. 
Investícia presahujúca jednu mi-
liardu eur určená na obnovu Hra-
du bude zároveň znamenať prácu 

pre okolo tisíc slovenských pra-
covníkov slovenských firiem, čo 
je zvlášť dôležité v terajšej situá-
cii.  
Účastníci stretnutia konštatovali, 
že aktivita národnej intelektuálnej 
elity je nielen potrebná, ale aj ne-
vyhnutná aj vzhľadom na obme-
dzenia, ktoré reálna politika má – 
Slovensko počas minulých voleb-
ných  období  prišlo o strategic-
ký ekonomický potenciál, väčšina 
kapitálu či prakticky všetok kapi-
tál je v zahraničí či v zahraničných 
bankách, v médiách má monopol 
bratislavský mediálny pohľad, niet 
mediálnych elít. Terajšej vládnej 
koalícii resp. jej najsilnejšej stra-
ne sa nepodarilo udržať to, čo 
tvorí reálny mocenský potenciál. 
Matica slovenská neprechádza 
vzostupným vývojom, na okraj či 
za okraj politickej a mediálnej re-
ality boli vytlačení predstavitelia 
národnej intelektuálnej elity. Pre-
to je nevyhnutné vrátiť do života 
schopnosť intelektuálnej 

KONKURENCIE. 
V tejto súvislosti na stretnutí pri-
pomenuli historický čin Júliusa 
Bindera v súvislosti s Gabčíko-
vom, ako aj fakt: spor o prie-
hradu s Maďarskou republikou 
vyhrala Slovenská republika 
pred Medzinárodným súdnym 
dvorom v Haagu 7:1 – a ešte 
stále je pred slovenskou politi-
kou posunúť tento fakt dopredu 
a pred verejnosťou potreba neza-
búdať na Maďarskom nesplnený 
rozsudok.  
Pri nadchádzajúcom 20. výro-

čí, v celom procese smerujú-
com k tomuto výročiu, si tre-
ba naplno uvedomiť medziná-
rodné súvislosti našej existen-
cie, že ide aj o strednú Európu. 
Preto je dôležité uvedomiť si, 
v čom má a v čom nemá Slo-
vensko strategického partne-
ra.
Samozrejme, vnútorný vývoj sa 
nemôže vyhnúť konfliktom – 
avšak Slovensko nepotrebuje 
a nechce, aby sa tento 

KONFLIKT VRÁTIL 
v takej podobe, ako bol v 90-
tych rokoch, nesmie skĺz-
nuť do tej polohy, ako to bolo 
v minulosti. Účastníci stretnu-
tia plne podporili názor nepri-
pustiť konflikt v takej istej po-
dobe, akú mal v 90-tych ro-
koch minulého storočia. A aj 
preto majú význam stretnutia, dis-
kusie, aké sa odohrali počas roz-
pravy s predstaviteľmi KSI. Vplyv 
národa a národnej politiky sa 
musí presadiť – ako konštato-
val doyen KSI Roman Kaliský, 
Kongresu vo výzvach smerom 
k politickým dejateľom nejde 
o kritiku médií, média nemajú 
lichotiť vláde, ale ju kritizovať 
– avšak štát si treba ctiť. Výhra-
dy KSI voči médiám nespočívajú 
v tom, že sú kritické voči politike, 
vláde, parlamentu či predsedovi 
vlády. Ide o to, že médiá v drvi-
vej prevahe ako keby boli proti 
existencii slovenského národa 
v Slovenskej republike – a to je 
to, čo nás stavia proti nim.

DUŠAN D. KERNÝ

Predstavitelia Kongresu slovenskej inteligencie u predsedu NR SR

Pavol Paška: do popredia národnú intelektuálnu elitu
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DZURINDA OPÄť šOKOVAL
To, čo nedávno urobil predse-
da SDKÚ-DS, šokovalo celú 
verejnosť. Teda aj podstatnú 
časť jeho prívržencov. Vetou, 
vyslovenou na oficiálnej tlačo-
vej besede, že televízia Markí-
za je pod vplyvom Smeru, vy-
razil dych skutočne všetkým. 
O čo vlastne išlo? TV Markíza 
celý týždeň hľadala dvojicu do 
nedeľnej relácie Na telo. Miku-
láš Dzurinda bol síce za opozí-
ciu jasný diskutér, ale z rôznych 
príčin sa ospravedlnili Vladimír 
Mečiar, Marek Maďarič, Dušan 
Čaplovič i Ján Počiatek. Vtedy 
sa už zdalo, že pred kamerami 
pôjde už len o dialóg moderá-
torky Zlatice Puškárovej so šé-
fom SDKÚ-DS. Ešte v deň pred 
reláciou však J. Počiatek pre-
hodnotil poradie dôležitosti vo 
svojom víkendovom programe a 
prisľúbil, že na besedu do Mar-

kízy príde. Dzurinda sa teda mo-
hol tešiť, že konečne bude mať 
v debate solídneho súpera. Za-
choval sa však tak, že jeho kro-
ky nemohol predpovedať ani 
najznámejší z jasnovidcov. Jed-
noducho svoju účasť na be-
sede odvolal, zvolal pohotovo 
tlačovú besedu, na ktorej aj po-
vedal, že SMER-SD a Markíza 
manipulujú reláciu Na telo!
Nuž, povedať do sveta obrov-
skú hlúposť ešte nie je trestná 
vec. Škoda však, že si nespo-
menul na jeden fakt: nikto tak 
často nemá možnosť presadzo-
vať svoje názory v relácii Na telo 
ako práve predstavitelia SDKÚ-
DS... 

NEZABUDOL NA NÁS
S veľkým záujmom očakával 
celý svet vystúpenie ruského 
premiéra Vladimíra Putina v poľ-
skom Gdaňsku, kde si pripome-

nul začiatok II. svetovej vojny. 
Poľsko si v nej skutočne vytr-
pelo svoje a na počet obyvate-
ľov prinieslo aj najviac obetí. Ani 
v tomto zatiaľ najväčšom vojno-
vom požiari na našej planéte nič 
nebolo iba biele a nič iba čier-
ne. Pred paktom Molotova a 
Ribbentropa západné veľmoci 
podpísali s nacistickým Nemec-
kom niekoľko paktov. Pod jeden 
z nich sa podpísalo aj Poľsko. 
Putin asi nič nevie o Orave a 
Spiši, ale nezabudol zdôrazniť, 
že Poľsko využilo Mníchovskú 
dohodu na okupovanie „dvoch 
oblastí Česko-Slovenska“. Zau-
jímavý je aj jeho pohľad na za-
čiatok II. svetovej vojny: „Niekto 
za začiatok považuje občiansku 
vojnu v Španielsku, iný udalos-
ti na Ďalekom východe a všetci 
majú právo tak hovoriť, pretože 
všetko to je spojené s osobnými 
tragédiami. Uzávery môžu uro-

biť iba odborníci. Dejiny sú zlo-
žité a nezafarbené jednou far-
bou“.

DRUHORADÍ SLOVÁCI
O tom, že Slováci žijú aj v Bosne 
a Hercegovine, vie veľmi málo z 
nás. Našťastie, vie to tom Rada 
Európy. Tá nie tak dávno tvrdo 
kritizovala Bosnu a Hercego-
vinu za zachádzanie s prísluš-
níkmi národnostných menšín. 
Podľa zverejnenej správy ide o 
Rómov, Albáncov, Čiernohor-
cov, Čechov, Slovákov /!/, Ži-
dov, Poliakov, Rusov a ďalších, 
ktorí dokonca podľa ústavy kra-
jiny patria do kategórie „iných“. 
Preto nemajú rovnaké politické 
práva ako tri najväčšie etniká v 
štáte – Bosniaci, Srbi a Chorvá-
ti. Okrem toho sa ani jeden prí-
slušník národnostnej menšiny 
nemôže stať prezidentom...

VLADIMÍR MEZENCEV

GLOSáR Slovenského rozhľadu

PhDr. MILAN PIOVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

FORMÁT
Uzavrel pre „túto krajinu“ 
svoj celoživotný obchod – 
za mizernú cenu, ale s fan-
tastickou províziou.

VýZNAM PSOV STÚPA
Ku každému vchodu do Eu-
rópy treba priviazať proti-
drogového psa.

POPRAVISKO RIADITEľOV
STV pripomína antický 
chrám – jeden obetný bará-
nok strieda druhého.

REKORDéRSKA KAČICA
Kačica, ktorá dokáže oble-
tieť celý svet, musí byť no-
vinárska.

ČO DOKÁŽE šARM
ľudia s prirodzeným šar-
mom nebývajú odsúdení na 
dvíhanie bremien. Stačí, ak 
na recepciách zúčastnene 
dvíhajú obočie.

ČOSI O ŽIVOTE
Ak máš v zbierke modrého 
Mauritia, môžeš kašľať na 
všetky známky z vysvedče-
ní.

UMELECKý ROMÁN, 
UMELECKý FILM
Dlho o ničom, krátko o nie-
čom. Román napísaný kvôli 
jednej zaujímavej epizóde, 
film nakrútený kvôli jednej 
zaujímavej sekvencii.

ZVyČAJNE PRSTOM PO 
MAPE
Keď otvoríme peňaženky, 
zistíme, že sú nám nanič 
otvorené hranice.

ODKAZ MILOVNÍKOM EÚ
Z ponížene ohnutých chrb-
tov nik nevyčarí Víťazný ob-
lúk!

DEJINNý KOLOTOČ
Revoluční ockovia všetko 
rúcajú kvôli ideálom, ich 
protekčné decká to obno-
vujú kvôli ziskom a daňov-
níci to všetko platia, aby sa 
dejiny mohli opakovať.

POLItIcKÉ 
SentencIe

MILAN KENDA

Mimika je slovo z gréčti-
ny a značí posunky svalstva 
na tvári pri reči, ale môže to 
byť aj prejav duševného sta-
vu, výraz tváre. No v prene-
senom slova zmysle mimiki 
je tvárové, prípadne fareb-
né prispôsobovanie orga-
nizmu okoliu na ochranu 
pred nepriateľom. Keď lep-
šie vnímame niektoré naše 
moderátorky,  ojedinele aj 
moderátorov z niektorých te-
levíznych obrazoviek, hoci v 
zahraničí sú to hlásateľky a 
hlásatelia, pobadáme, že v 
niektorých prípadoch sú ich 
výstupy na obrazovkách tele-
vízie ako účelové, dvojstran-
né. Prečo? Lebo sa podo-
bajú viac-menej na mimiki, 
kde človek vyjadruje rečou 
iné a mimikou neskrýva, že 
o tom, čo hovorí, sám pochy-
buje. Niektoré televízne mi-
mikri i pri ozaj objektívnych 

úspechoch súčasnej vlády 
prevracajú oči alebo sa po-
usmejú či inak dávajú naja-
vo, že o veci sami, alebo ich 
„rodná strana“ pochybuje. 
A poslucháč či divák ostá-
va v pochybnostiach, či sa 
mu aj celkom jasne objektív-
ne informácie naozaj posky-
tujú objektívne a úprimne. A 
tak sa už všeobecne vie, kto 
komu nadŕža, koho príkazy 
takto sa správajúca mimik-
ra plní a tak ich aj pomenuje. 
To je tá, čo nadŕža jednému 
z Dzurindových bicyklistov, 
to je tá, ktorá žmurká jedným 
očkom na toho či oného „mi-
láčika“... Preto by som odpo-
rúčal, aby sa vydal celkom 
maličký slovníček dešifrova-
nia „objektívnych“ informácií 
informátorov a to tak tých, čo 
nosia sukne, ale aj tých, čo 
nosia nohavice. Napokon, 
tento voľakedy rukolapný dô-
kaz o identite pohlavia dnes 
nemusí platiť, pretože suk-
ne i nohavice nosia aj ženy, 
aj muži. Napriek tomu, že v 
našich televíziách nepracu-
jú Škóti...

Viac ako dvetisíc členov a 
sympatizantov ľudovej strany 
HZDS sa stretlo v nedeľu 6. 
septembra  v Mestskej športo-
vej hale v Trnave, aby si pripo-
menuli 17. výročie prijatia Ústa-
vy Slovenskej republiky. Medzi 
návštevníkmi z celého Slovenska 
bolo aj veľa mladých ľudí, čo dáva 
nádej, že aj ďalšie generácie budú 
ďalej niesť štafetu našej štátnosti 
pri ktorej zrode zohralo Hnutie za 
demokratické Slovensko rozhodu-
júcu úlohu.
Pekné letné počasie, kultivované 
prostredie, dostatok miest i ob-
čerstvenia pre všetkých účastní-
kov a hodnotný kultúrny program, 
ktorý trval od popoludnia až do 
večera, prispeli k dobrej nálade 
a k pohode. Zvítanie priateľov, 
rozhovory s predstaviteľmi strany 
a priateľské rozhovory návštevní-
kov s hlavným architektom ústavy 

predsedom Vladimírom Mečia-
rom, ktorý strávil medzi nimi celé 
popoludnie, vytvárali príjemnú at-
mosféru.
Krajská organizácia Ľudovej 
strany HZDS v Trnave, ktorej 
predsedom je Miroslav Jure-
ňa, pripravila zaujímavý program. 
Program rozdelili do dvoch častí, 
čomu  prispôsobili aj prostredie 
v okolí športovej haly. Pred ha-
lou sa o dobrú náladu starali An-
der z Košíc, Jadranka, Martinka 
Bobáňová, a folklórne súbory z 
Trnavského kraja. Boli tu stánky 
s občerstvením, rozvoniavala ci-
gánska, klobásky, štrúdle. Podá-
valo sa pivo, kofola a minerálka. 
Nechýbali remeselníci z celého 
Slovenska, ktorí ponúkali najrôz-
nejšie ručne vyrábané predmety 
ako prútené košíky, vyrezávané 
sošky, či maľované sklo. Veľký 
záujem bol o vedomostný kvíz na 

tému Ústava SR. Za správne od-
povede čakali súťažiacich tričká, 
dáždniky i perá s logom ĽS-HZDS. 
Galavečer sa začal krátko po 17-
tej hodine v športovej hale Druž-
ba, kde sa na pódiu postupne 
predstavila Katarína Hasprová, 
Ján Babjak, divadelné vystúpenie 
z muzikálu Mníšky, Cigánsky diabli 
a ďalší umelci..
Na záver krajskí predsedovia stra-
ny symbolicky odovzdali Vladimí-
rovi Mečiarovi štafetové kolíky, 
ktoré od 1. septembra putovali  
okresmi vo všetkých ôsmich kra-
joch na počesť výročia prijatia 
Ústavy SR. Podujatie potvrdilo, 
že tradícia Štafety Ústavy SR a jej 
vyvrcholenie na celoslovenských 
oslavách, ktorú pred tromi rokmi 
založila ĽS-HZDS, našla priazni-
vú odozvu a je dôstojnou oslavou 
prijatia základného dokumentu 
slovenskej samostatnosti. -jš-

OSLáVILI deň ÚStaVy SR

Voľby do Vyšších územných celkov (VÚC) budú skúšobným 
kameňom, v ktorom vystavia občania prvý účet za tri roky 
vládnutia súčasnej koalícií. Platí to aj napriek tomu, že komu-
nálna politika nie vždy presne kópíruje politiku parlamentnú. 
Určité súvislosti však naznačuje. 
Vo väčšine krajov idú dve vládne strany, SMER-SD a ĽS-HZDS 
spoločne. S treťou koaličou stranom, Slovenskou národnou 
stranou, sa spájajú iba v Bratislavskom kraji, kde spoločne 
podporujú doterajšieho župana Vladimíra Bajana. Potvrdil to 
aj nominačný snem ĽS-HZDS ktorý sa konal 11. septembra v 
hoteli Kyjev v Bratislave.
Špecifickým prípadom je Nitriansky kraj, kde sa spojili všetky 
slovenské strany (opozičné aj koaličné) okrem SNS. Koalič-
nú dohodu podpísali SMER a ĽS-HZDS v Bansko-Bystrickom 
kraji. Spoločným kandidátom na župana je nominant SMERu 
Vladimír Maňka. Aj v Prešovskom kraji už podpísali koaličnú 
dohodu a podporujú nominanta SMERu Petra Chudíka. No-
minanta ĽS-HZDS Pavla Sedláčka podporuje SMER v Tren-
čianskom kraji.
V ostatných troch krajoch sa koaličné rokovania uzatvárajú v 
týchto dňoch. Na miesto župana Trnavského kraja nominuje 
ĽS-HZDS svojho predsedu krajskej organizácie Miroslava Ju-
reňu. O prípadnej koalícii rozhodne nominačný snem, ktorý 
bude 19. septembra, čo už je po našej uzavierke. -jš-

skúšobný kameň volieb

tím s jasným účelom
Tím pre obnovu a modernizáciu Slovenska, ktorý predsta-
vil Ivan Mikloš za SDKÚ-DS má jedinečnú šancu, ako po-
môcť naším občanom. Stačí, ak si urobí uzávierku toho, 
čo pre obnovu a modernizáciu urobila samotná strana 
Mikuláša Dzurindu za čas svojej existencie, veď bez po-
znania histórie nemožno hľadieť do budúcnosti. Odborní-
ci z tejto strany za osem rokov vládnutia v rokoch 1998 
až 2006 posunuli Slovensko za hranicu ľudskej slušnosti. 
Stačí si spomenúť, ako sa v týchto rokoch podporovali 
tie výrobné kapacity, ktoré z nášho štátu vytvorili jednu 
obrovskú lacnú montážnu halu.
Podpory štátu boli orientované na prilákanie zahraničných in-
vestorov bez rovnakého metra pre domácich zamestnávateľov. 
Mikloš opäť básni o reformách a túži zavádzať v našom systéme 
ďalšie reštrikčné opatrenia, lebo veď tak doteraz vyzerala kaž-
dá reforma, ktorá vyšla spod rúk týchto odborníkov. Od roku 
1998 sme každý rok na jeho začiatku počúvali, aké balíčky 
pre nás Dzurindova vláda pripravila a kedy sa už dopracujeme 
k svojej svetlej budúcnosti. A potom opäť prišiel január a nový 
balíček. Tak sa to opakovalo so železnou pravidelnosťou rok 
čo rok, ako ročné obdobia.
Takáto obnova a modernizácia nakoniec vrátila Sloven-
sko do čias ranného kapitalizmu, s čím sa trápime dote-
raz. Pracujúci mali v zákonoch zníženú sociálnu ochranu 
vraj pre reformu podnikateľského prostredia, o čom opäť 
vraví Mikloš a spol. Hlavne, že  sa vraj zlepšovalo pod-
nikateľské prostredie – najmä pre zahraničný kapitál. A 
tak sa z pracujúcich stali otroci pracujúci za nízke mzdy, 
keďže vzdelanostná ekonomika zatiaľ čakala v kúte, kde 
zapadala prachom zabudnutia. Výroby s vyššou pridanou 
hodnotou vznikali skôr ako výnimka. Zlepšovanie podni-
kateľského prostredia je teda v skutočnosti umne masko-
vané nové vykorisťovanie našej pracovnej sily kapitálom.
Ukázalo sa, že Mikloš a jeho odborníci sa v opozícii nenaučili  
nič nové. Nové hľadajú len spôsoby, ako z občanov vytĺcť aj po-
slednú vindru. Za týmito slovami sa v minulosti skrývala aj me-
garozkrádačka v podobe výpredaja strategických podnikov za 
smiešne výnosy. Preto tím pre obnovu a modernizáciu Sloven-
ska z odborníkov SDKÚ-DS by mohol urobiť jedinú rozumnú 
vec, ktorá by naozaj pomohla skutočnej obnove a modernizá-
cie nášho štátu, keby navrhol zrušenie tohto zoskupenia. To sa 
však s najväčšou pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, 
nestane. Veď vznikol za úplne iným účelom.

STANISLAV HÁBER

rast ekonomiky
Z predbežného odhadu vý-
voja hrubého domáceho pro-
duktu, ktorý zverejnil štatis-
tický úrad Eurostat, vyplýva, 
že v druhom štvrťroku 2009 
si slovenská ekonomika v 
medzikvartálovom porovnaní 
počínala lepšie ako euro-
zóna aj Európska únia ako 
celok. Ekonomika eurozóny 
medzikvartálne klesla o 0,1 
percenta a ekonomika Eu-
rópskej únie sa znížila až o 
0,3 percenta, ale slovenské 
hospodárstvo v porovnaní s 
prvým štvrťrokom vzrástlo o 
2,2 percenta. (r)

Podpredseda vlády SR a poverený minister ži-
votného prostredia Dušan Čaplovič definitívne 
rozhodol v kauze „popolček“. Generálny riadi-
teľ Slovenského vodohospodárskeho podni-
ku, š. p. Žilina, musí s okamžitou účinnosťou 
ukončiť zmluvný vzťah medzi týmto štátnym 
podnikom a spoločnosťou ESCO Krupina, a. s. 
Dôvodom je zabezpečenie verejných záujmov 
rezortu životného prostredia, ochrany hospo-
dárskych záujmov a tiež ochrany hospodár-
nych aktivít SR. D. Čaplovič odvolal z funkcie 
generálneho riaditeľa sekcie enviromentál-
nych programov a projektov Ing. Katarínu šaš-

kovú a z funkcie generálneho riaditeľa sekcie 
vôd a energetických zdrojov Mgr. Oľgu Sršňo-
vú. Na zastupovanie K. šaškovej bol vymenova-
ný Ing. Marek Čepko a na zastupovanie O. Srš-
ňovej Ing. Dušan Čerešňák. Poverení riaditelia 
doposiaľ pôsobili na Ministerstve životného 
prostredia SR, čím poverený minister chce za-
bezpečiť kontinuitu v odbornej agende. Týmto 
rozhodnutím plní ďalší verejný sľub, ktorý dal 
občanom Slovenskej republiky pri nástupe na 
ministerstvo životného prostredia.

MICHAL KALIňÁK, 
hovorca podpredsedu vlády SR

Rozhodol v kauze „popolček“ 
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Prvé kroky hnutia smerom k 
začleneniu sa do európskych 
štruktúr sa datujú už od roku 
1992. Médiá to interpretujú tak, 
že sa HZDS márne 18 rokov sna-
žilo dostať do európskych štruk-
túr....
Samozrejme, že každá strana sa 
snaží o širšiu oblasť spolupráce. 
Prvé pokusy sme skutočne robili v 
roku 1992. Vtedy sme narazili na 
otázku buď európska spolupráca, 
alebo samostatné Slovensko. Tak 
sme si povedali Slovensko je his-
torická príležitosť, európska spolu-
práca sa odkladá. 
Potom bol pokus niekedy na hra-
nici rokov 1997-98 po dohode s 
viacerými stranami vytvoriť takzvaný 
nový európsky stred. Tento pokus s 
tým, že sme vypadli z vlády a zme-
nili sa niektorí politici v Poľsku a v 
Taliansku, zostal nedokončený. V 
podstate, to obdobie po tom, čo 
sme odišli z vlády, pre nás nepri-
chádzalo do úvahy ako obdobie 
rokovania o vstupe do európskych 
štruktúr. Bolo pár kontaktov s 
niektorými poslancami EPP, rovna-
ko ako so socialistami, ale o člen-
stve sme nehovorili a nikdy sme 
prihlášku nepodali.
Rokovania o vstupe sme začali veľ-
mi seriózne pred dvomi rokmi pri-
tom sme stále sledovali, evidovali, 
analyzovali všetky politické strany. 
Pred dvomi rokmi sme začali veľ-
mi intenzívne kroky, vstupovaním, 
nie medzi liberálov, ale medzi eu-
rópske demokratické strany, ktoré 
sú stranami centristov. Politológov 
a tých, ktorí to nesledujú mýli, že 
títo európski demokrati, ku ktorým 
patríme a kde sme riadne prijatí za 
člena, vytvorili poslanecký klub v 
Európskom parlamente, ktorý. sa 
volá Klub demokratov a liberálov 
(ALDE). Je to aliancia a pred hla-
sovaniami sa schádzajú a rokujú o 
tom, ako hlasovať. V podstate by 
to malo vyvažovať pomery v Európ-
skom parlamente.
My sme nevstupovali a nežiadali, 
ako o tom píšu médiá. Nakoniec 

toto zoskupenie európskych de-
mokratických strán, do ktorého 
sme vstúpili, nie je také staré. Je 
to nové zoskupenie, ktoré svoju 
budúcnosť ešte len začína budo-
vať. Monitorovali sme aký je vývoj, 
hodnotili čo kde prebieha, aké sú 
zoskupenia, o čom rokujú aké majú 
programové zámery. Sme pomerne 
dobre zorientovaní v celej Európe. 

Takže nestávate sa liberálmi ako 
to uviedli niektoré médiá?
Nie. Sme a zostávame centristi, v 
centre je najviac sociálnych sku-
pín, najväčšia ekonomická sila, 
najviac problémov a vždy vlastne tie 
politické zápasy sú bojom ľavice a 
pravice. Stred si začína vytvárať v 
celej Európe svoju reprezentáciu. 
Sú tam mnohé významné strany, 
významné osobností, takže sme si 
vybrali dobre. A myslím si, že aj pre 
slovenskú politickú reprezentáciu v 
budúcnosti to bude dobré riešenie.

V súvislosti so vstupom do eu-
rópskych štruktúr sa v médiách 
objavilo veľa rôznych úvah, pre-
čo tam ľS-HZDS ešte nie je. Čo 
v skutočnosti bolo pre prijatie 
strany za člena Európskej de-
mokratickej strany rozhodujú-
ce? 
Pri otázkach vstupu do európskych 
štruktúr je vždy jeden záujem, ktorý 
je prevládajúci. Aký je postoj strany 
k európskej integrácii a k európ-
skym štruktúram? Po vyhodnotení 
všetkých za a proti sa konštatovalo, 
že Ľudová strana – HZDS je jedi-
ná strana na Slovensku, ktorá od 
roku 1992 nepretržite podporuje 
vstup do európskych štruktúr bez 
akéhokoľvek zaváhania. Aj v dobe, 
keď sem chodil komisár Verhau-
gen a varoval aby nás nevolili, ani 
vtedy sme sa neobrátili chrbtom k 
Európe. Tento fakt bol hodnotený 
veľmi dobre.

V poslednom čase rozvírila poli-
tickú hladinu schôdzka premié-
rov Slovenska a Maďarska R. 

Fica a G. Bajnaia. Prijali jede-
násť bodové vyhlásenie, ktoré 
by malo byť základom pre ďalší 
postup pri odstraňovaní napätia 
v slovensko – maďarských vzťa-
hoch. 
Je dobre, že sa stretli. V danej si-
tuácii to dokonca bolo nevyhnutné, 
aby sa niektoré veci vyjasnili. Príliš 
veľa pozornosti sa ale venuje náv-
števe prezidenta MR Sólyoma a 
vedome sa zabúda útok na zvrcho-
vané územie Slovenskej republiky 
so zbraňou, teda na Veľvyslanec-
tvo Slovenskej republiky, útok na 
veľvyslanectvo alebo na osobu 
veľvyslanca Slovenskej republiky, 
takisto, pokus vytlačiť ho z cesty a 
ohrozenie života, čo je v rozpore s 
medzinárodnými normami. Myslím 
si, že to bol bezprostredný popud, 
prečo predseda maďarskej vlády 
musel na rokovanie ísť, je to otáz-
ka či maďarská vláda vie garantovať 
slobody a nedotknuteľnosť území 
ambasádam. 
Považujem za chybu, že OBSE má 
vstúpiť do tohto procesu, pretože 
pamätáme si misiu pána van der 
Stoela, ten už do týchto procesov 
v minulosti vstúpil, vždy hovoril, že 
on si prácu rozdeľuje na dve eta-
py, v prvej etape v čom Slovensko 
musí ustúpiť maďarskej menšine a 

v druhej, čo maďarská menšina má 
akceptovať voči Slovensku.

Problémom je nárast extrémiz-
mu...
Vo vyhlásení prijatom na stretnutí 
premiérov sa hovorí, že sa má vy-
tvoriť spoločná komisia, ale chcem 
pripomenúť že doterajšia zmluva s 
Maďarskom z roku 1995 dáva do-
statočný priestor na nástroje aj v 
oblasti bezpečnosti. 
Strana maďarskej koalície a Most-
Híd medzi sebou bojujú o tých is-
tých voličov a tasia zbrane. A akú 
zbraň? Vyvolávajú strach u občanov 
maďarskej národnosti, že sú po-
škodení na svojich právach, že sú 
druhoradí občania, že nemôžu pou-
žívať svoj jazyk, čo je sprostá lož. A 
na týchto veciach sa na Slovensku 
priživuje skupina okolo Kotlebu.
My riešime tieto veci tak, že presne 
diferencujeme. Občania Sloven-
skej republiky maďarskej národ-
nosti sú plnoprávni občania tohto 
štátu, ku ktorým máme úctu a kto-
rých práva garantujeme, ale nedo-
volíme, aby sa stali rukojemníkmi 
maďarskej politiky, nedovolíme, 
aby sa zo Slovenska stalo korzo 
pre gardy, nedovolíme, aby sa tu 
rozvíjali protislovenské kampane na 
báze existencie menšiny na Sloven-

sku. Takouto cestou ísť nemôžme. 
Na druhej strane zase ja nemôžem 
nevidieť, že na zhromaždení v Du-
najskej Strede boli prítomní zástup-
covia z celého sveta, z rôznych 
skupín Maďarov, že tam bolo nie 
šesť, ale najmenej desaťtisíc ľudí. 
Že zástupcovia Jobbiku otvorene 
hovorili o autonómii pod patroná-
ciou Maďarska, že tam boli aj zá-
stupcovia združenia 64 žúp, že tam 
boli aj zástupcovia rôznych nacio-
nalistických gardistických zosku-
pení, čiže živly, ktoré na Slovensku 
nie sú uznávané ani medzi Slovák-
mi. To nemôžme niekomu tolero-
vať len preto, že je inej národnosti. 
Ďalej si myslím, že celý tento zápas 
má tri základné body. Prvý vyplýva 
z histórie, druhý z toho, že voľby 
sú v Maďarsku, a na Slovensku si 
chce niekto urobiť korzo a zbierať 
body volebnej kampane. A tretie, 
že samotné SMK je v zúfalom boji o 
prežitie so stranou Híd-Most a po-
trebuje tých istých voličov získať na 
svoju stranu a to je naša vnútorná 
záležitosť a takto nemožno viesť po-
litický boj. 

Neuralgickým bodom sa stala 
účasť poslancov NR SR za stra-
nu SMK na Fóre poslancov Kar-
patskej kotliny, inštitúcie, ktorá 
je pod kuratelou Maďarského 
parlamentu. Navrhovali ste kon-
krétne kroky ako to riešiť?
V ústave v prvom článku sa hovorí, 
že Slovenská republika je zvrcho-
vaný štát. Slovenská Národná rada 
je nositeľ zvrchovanosti tohto štátu. 
Jej poslanec je jedným z nositeľov 
tejto zvrchovanosti. A zvrchovanosť 
znamená nezávislosť k akejkoľvek 
moci vo vnútri za hranicami štátu a 
vlastnej politickej moci. Ak sa po-
slanecký klub SMK stáva závislý od 
maďarského parlamentu a stáva sa 
jeho organizačnou súčasťou, poru-
šuje princíp zvrchovanosti, porušu-
jete Ústavu Slovenskej republiky. 
Požiadame, aby všetci poslanci 
SMK, ktorí sú vo funkciách, kde 
sa vyžaduje mlčanlivosť, boli týchto 
funkcií zbavení. Ďalej požiadame, 
aby Národná rada Slovenskej re-
publiky v mandátovom a imunitnom 
výbore v súlade s ustanoveniami 
Rokovacieho poriadku vyzvala po-
slancov SMK, aby sa vzdali svojich 
mandátov. Ak tak neurobia, nastu-
pujú dve riešenia. Jedno riešenie je 
cez Ústavný súd, a to tak, že môže-
me podať žalobu, aby určil, či poru-
šili zmluvu obzvlášť hrubým spôso-
bom, a sľub a ústavu, alebo potom 
je druhá cesta legislatívna, že sa 
prijme ústavný zákon, ktorým sa 
doplní zákon o konflikte záujmov, a 
takáto účasť v inom parlamentnom 
zhromaždení sa postaví mimo ústa-
vu a bude mať za následok automa-
ticky stratu mandátu. 

Za rozhovor poďakoval
JOZEF šUCHA

Hovoríme s VLadIMÍROM MeČIaROM, predsedom Ľudovej strany HZdS, poslancom nR SR

Zvrchovanosť je nezávislosť na inej moci

V. Mečiar: „Sme jediná strana na Slo-
vensku, ktorá nepretržite podporuje 
vstup do európskych štruktúr“ 

Vladimír Mečiar medzi voličmi v roku 1998.  Foto: Martin Petrenko

Ľudovú stranu - Hnutie za demokratické Sloven-
sko prijali  za riadneho člena Európskej demokra-
tickej strany (EDS). V tomto zoskupení sú strany 
z Francúzska, Talianska, Španielska, Lotyšska, 
Českej republiky, Cypru, Írska, Belgicka, Poľska 
a San Marína. V európskom parlamente má EDS 
šestnástich poslancov. Predsedu ĽS-HZDS Vladi-
míra Mečiara sme sa opýtali, čo prináša strane 
začlenenie do európskych štruktúr, ale zaujímal 
nás aj postoj ľudovej strany k zostrujúcemu sa 
napätiu v slovensko – maďarských vzťahoch.
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Strana Most sa rozhodla po-
ukazovať na absurdnosti ja-
zykového zákona billboardo-
vou kampaňou v maďarskom, 
rómskom jazyku a troch slo-
venských nárečiach, čím chce 
ukázať škodlivosť jazykového 
zákona. Má na nich byť naprí-
klad text „Co keho do teho jak 
ja hutorim“. Už len týmto tex-
tom ľuďom opäť podsúva jed-
no z vedomých klamstiev, že 
zákon bude regulovať to, ako 
bežní ľudia hovoria. Faktom 
však je, že zákon o štátnom ja-
zyku sa vôbec nedotýka súkrom-
nej komunikácie medzi ľuďmi, 
nepredpisuje jazyk takejto komu-
nikácie a nereguluje ani nepo-
kutuje individuálne rečové preja-
vy jednotlivcov. Závažné je aj to, 
že podľa priznania predstavite-
ľov strany Most týmito billboardmi 
chcú vedome porušiť zákon.
Zákon o štátnom jazyku bol nove-
lizovaný v roku 1999 a to najmä 

Z INICIATÍVy SMK, 
ktorá bola vtedy súčasťou vlády. 
Po tejto novelizácii zostal v zá-
kone pragraf 8, odsek 6 v nasle-
dujúcom znení: „Všetky nápi-
sy, reklamy a oznamy určené 
na informovanie verejnosti, 
najmä v obchodoch, na špor-
toviskách, v pohostinstvách, 
na uliciach, pri cestách a nad 
nimi, na letiskách, v autobu-
sových staniciach a železnič-
ných staniciach, vo vozňoch 
a v prostriedkoch hromad-
nej dopravy sa musia uvádzať 
v štátnom jazyku. Môžu byť 
preložené do iných jazykov, 
ale inojazyčné texty nasledu-
jú až po rovnako veľkom texte 
v štátnom jazyku.“ Ak by naďa-
lej platil zákon o štátnom jazyku, 
ktorý SMK v tomto ustanovení ne-
zmenila, strana Most by porušila 
tento, dnes ešte platný zákon.
Súčasná novela zákona o štát-
nom jazyku  zachovala toto usta-
novenie prakticky totožné a ob-
sahovo rovnaké. 
Ide takisto o § 8 odsek 6.  Strana 

Most ide teda protestovať proti ta-
kému obsahu zákona o štátnom 
jazyku, ktorý jej predstavitelia v 
roku 1999 akceptovali, keďže ho 
pri dvoch novelizáciách nezmeni-
li a ktorý sa nezmenil ani súčas-
nou novelou. 
Nové znenie zákona o štátnom ja-
zyku, podľa strany Most škodlivé, 
však prináša aj 

NOVé USTANOVENIE 
v § 11 odsek 1, ktoré znie: „Po-
užívanie vžitých inojazyčných ná-
zvov, odborných pojmov alebo 
pomenovaní nových skutočnos-
tí, na ktoré sa ešte neustálil a ne-
kodifikoval v štátnom jazyku vhod-
ný rovnocenný výraz, nie je týmto 
zákonom dotknuté. Tento zákon 
nevylučuje používanie nespisov-
ných jazykových prostriedkov, ak 
ide o ich funkčné využitie, najmä 
v umeleckej tvorbe a v publicisti-
ke.“ To znamená, že práve nové 
znenie zákona o štátnom jazyku, 
škodlivé podľa strany Most, pri-
púšťa použitie aj takých nespi-
sovných, nárečových textov, aké 
mieni použiť na billboardoch stra-
na Most. 
Prvým záverom teda je nasledov-
ný paradox: Strana Most chce 
porušiť to ustanovenie zákona, 
pod ktoré sa jeho predstavitelia v 
roku 1999 

PODPÍSALI 
a za škodlivú považuje tú noveli-
záciu, ktorá nespisovné, nárečo-
vé jazykové prostriedky pripúšťa. 
Pán Bugár je však ako bývalý 
predseda koaličnej SMK podpí-
saný aj pod iným zákonom. Ide 
o zákon o reklame prijatý v roku 
2001, na základe ktorého môže 
byť nedodržanie pravopisných 
pravidiel slovenského jazyka po-
kutované. V § 3 tohto zákona, 
schváleného v roku 2001, v od-
seku 5 je napísané: „Reklama 
musí spĺňať požiadavky na ve-
rejné rečové prejavy, dodržia-
vať zásady jazykovej kultúry, 
gramatické a pravopisné pra-
vidlá, pravidlá výslovnosti slo-
venského jazyka a ustálenú 

odbornú terminológiu.“ A za 
porušenie tejto povinnosti, ktorú 

SPOLUZAVIEDLA 
aj Bugárova SMK, podľa § 11, od-
sek 3, písm. b tohto zákona: „or-
gán dozoru uloží pokutu do 
100 tisíc Sk šíriteľovi reklamy 
za porušenie ustanovenia.“
Druhým záverom teda je: Vyso-
ké pokuty v správnom konaní, 
za nedodržiavanie gramatických 
a pravopisných pravidiel v rekla-
me zaviedla bývalá vládna koa-
lícia, vrátane B. Bugára. A bolo 
by zábavné vidieť, ak by sa bill-
boardová kampaň strany Most 
vyhodnotila ako porušenie záko-
na o reklame, akoby sa B. Bugár 
pred pokutou utiekal pod ochra-
nu nového znenia zákona o štát-
nom jazyku, ktorý na rozdiel od 
ním schváleného zákona o rekla-
me nevylučuje používanie nespi-
sovných jazykových prostriedkov.
Závery najpodstatnejšie: Klam-
stvá, provokácie a strašenie 
zo strany politických predsta-
viteľov maďarskej menšiny ne-
pomáhajú ani Slovensku, ani 
príslušníkom menšín. Jedno-
značne však pomáhajú Buda-
pešti v jej poľutovaniahodnej 
protislovenskej kampani. Zá-
merne rozširujú tie isté klam-
stvá, že ľudia na Slovensku 
budú trestaní za používanie 

menšinových jazykov a nárečí, 
alebo že bežní ľudia, dôchod-
covia, môžu dostať pokutu, ak 
budú hovoriť nespisovane. Je 
zrejmé, že zákon o štátnom ja-
zyku je pre nich len zámienkou 
a nikdy sa ním vecne nezaobe-
rali, inak by sa predstavitelia 
strany Most nemohli dopustiť 
takých nedôsledností, že kri-
tizujú ustanovenia, ktoré sami 
v roku 1999 akceptovali a pri 
novelizácii schválili. 
Napokon, samotný zámer vedo-
mého 

PORUšENIA ZÁKONA, 
ktorý deklarovali predstavitelia 
strany Most je odsúdeniahodný 
(v tejto chvíli je jedno, či ho poru-
šia alebo nie). Ide tu o nebezpeč-
ný, protidemokratický precedens 
a je neuveriteľné, že sa prechá-
dza mlčaním, že sa neozval žiad-
ny z iniciatívnych analytikov a po-
litológov, ktorí vždy tak starostlivo 
vyhodnocujú stav demokracie na 
Slovensku. Pritom sa nikomu 
neupiera právo nesúhlasiť so 
zákonmi, kritizovať ich a sna-
žiť sa ich demokratickými spô-
sobmi zmeniť. No vedomé ne-
rešpektovanie zákona porušuje 
rámec demokracie a právneho 
štátu a takýto poslanec, takáto 
politická strana sa diskvalifikuje.

(krk)
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Kresba: Andrej Mišanek

Béla Bugár protestuje proti sebe Znovuzvolenie Barroso – neslávna kapitola dejín Európy

MUž BeZ VÍZIe
Brusel/Bratislava – DUŠAN D. KERNÝ. Zvolenie bývalého portugal-
ského predsedu vlády za predsedu Európskej komisie na druhé vo-
lebné obdobie je všade, okrem slovenských médií, vystavené ostrej 
kritike. Jeho znovumenovanie patrí k najdeprimujúcejším kapitolám 
dejín Európy. Prvé volebné obdobie bolo neuspokojujúce natoľko, 
že si druhé volebné obdobie nezaslúži a zvolený je len preto, že 
sa nenašiel nijaký iný kandidát. Bolo by málo poukazovať iba na 
slabosť politikov, na ich neschopnosť viesť, nevyhnutné je do 
budúcich volieb postaviť jasne vyprofilovaného politika so sil-
nou schopnosťou viesť a zrušiť nepísané pravidlo, že za pred-
sedov komisie môžu byť zvolení iba bývalí predsedovia vlád. 
Takto hodnotí situáciu autoritatívny globálny denník Financial 
Times Deutschland. Európa by mala mať silného politika, kto-
rý môže hľadieť Obamovi priamo do očú, ktorý mu je roveň, 
ktorý má víziu. Veď únia čelí hospodárskej, energetickej a kli-
matickej kríze, ale zvolený bol José Manuel Barroso, ktorý sa 
za posledných päť rokov ukázal ako hladko vyžehlený chrlič 
fráz bez profilu – takýmto slovníkom píše o hlave Európskej 
komisie berlínsky denník Tageszeitung.
Ten, kto sedí v bruselskom „kresle moci“ nie je ten najlepší, ale ten 
najpohodlnejší, každému vyhovie a nikomu neubližuje. Najprv sa 
Barroso celý vystrašený uchádzal o priazeň šéfov štátov Európskej 
únie, predovšetkým francúzskeho prezidenta a nemeckej kancelár-
ky, potom prosebne a sľubujúc búriacim sa poslancom Európskeho 
parlamentu sa usiloval o blahosklonnosť, zhovievavosť. Na to, aby 
sa udržal pri moci a dobrí mu boli aj euroskeptici. Takýto názor, ba 
presvedčenie aký vlastne Barroso je, má Rheinische Post z Dus-
seldorfu.
Podľa sárskeho denníka Saarbruecker Zeitung hlava komisie 
musí ukázať viac (než na čo má Barroso) - pohnúť vládami 
členských štátov vtedy, keď to treba, presvedčiť volených 
predstaviteľov EÚ a strhnúť občanov Európy – otázkou však 
je, či práve na toto Barroso vôbec má.
Pozoruhodná je predvídavosť celonemeckého denníka Sueddeut-
sche Zeitung, ktorý vychádza najmä z toho, že Barroso je súčasťou 
ľudoveckej časti Európskeho parlamentu. Pokračujúc v doterajšej 
kampani za svoje znovuzvolenie sa s Európskou ľudovou stranou 
môže usilovať v Európskom parlamente o trvalú spoluprácu medzi 
konzervatívcami, liberálmi a euroskeptikmi, ktorí však nie sú pro-
tieurópski a majú významné zastúpenie vo Veľkej Británii, Poľsku a 
v Čechách. Potom by už nemusel robiť nijaké politické obchody s 
druhou najväčšou parlamentnou frakciou, so socialistami, nebol by 
na to odkázaný. A tak socialisti, sociálni demokrati sú vystavení po 
Barrosovom znovuzvolení nebezpečenstvu, že stratia význam, svoju 
váhu pri vytváraní väčšiny v hlasovaní parlamentu. To by malo ďale-
kosiahle politické dôsledky – Európsky parlament, európska politika 
sa stane konzervatívnejšou, trhovo liberálnejšou a menej sociálnou. 
Z prvých reakcií nemeckej tlače vidno nielen prenikavú zna-
losť pomerov v Bruseli a to, že médiá o tom otvorene hovoria a 
nekŕmia svojich čitateľov frázovitou európskou novorečou, ale 
aj to najdôležitejšie – svetová kríza ukázala, aká nepravdivá 
je liberálna teória deregulácie trhov, ale jej predstavitelia sú 
mimoriadne politicky aktívni. A preto jasný pohľad na to, čo sa 
deje v Bruseli, je dôležitý aj ako poučenie v Bratislave.

Predseda úradníckej českej vlády 
Fischer sa presne pamätá, že v noci na 
17. septembra, vlastne 21 minút po pol-
noci mu volal prezident Obama z Bieleho 
domu. Oznámil, že radar v Česku nebu-
de. V Poľsku predseda vlády Tusk najprv 
telefón Obamovi ani nezdvihol – to sa vo 
Varšave ešte nestalo od čias, keď v roku 
1956 Poliaci nechceli najprv dovoliť vte-
dy spojeneckému ZSSR, aby pristálo lie-
tadlo z Moskvy s neohlásenou návštevou 
N. S. Chruščova. 
Došlo k zásadnej zmene v prístupe 
k verejne ohláseným plánom bývalej 
Bushovej administratívy. O plnom vý-
zname a rozsahu sa bude ešte dlho 
diskutovať a budú samozrejme dôle-
žité aj vojensko technické parametre 
nových amerických riešení.
Pre nás je dôležitý charakter českých re-
akcií, prvá vlna sa dostavila v piatok 18. 
septembra.  Je typická pre celý dvojroč-
ný proces od čias, keď Bushova vláda 
zámer oznámila a následne ministerka 
zahraničných vecí Riceová podpísala 

príslušné protokoly vo Varšave a v Prahe. 
Titulok Lidových novín hlása: Obama 
sa vzdal Kremľu, radar v Česku nebu-
de. V redakčnom komentári LN hovoria 
o „súmraku atlantizmu“ pretože na „tom, 
kto je momentálne vo Washingtone pri 
moci nemožno postaviť strategickú kon-
cepciu“. Podľa LN „niektoré zmeny sú 
nezvratné, 

VZťAH K USA V ČESKU 
slabne“ a treba sa začať zaoberať myš-
lienkou, či „má cenu plytvať politickým 
kapitálom na podporu amerických sta-
novísk na medzinárodných fórach, keď 
nám podstata sporu môže byť vlastne ľa-
hostajná alebo môže byť priamo v rozpo-
re s našimi národnými záujmami – buď 
sa budeme musieť naučiť starať o svoju 
bezpečnosť sami alebo budeme musieť 
hľadať spojencov tam, kde sa to dá, 
posledné roky boli z tohto hľadiska bo-
hužiaľ premárnené“,  domnieva sa autor 
komentára LN Martin Weiss.
 V inom článku noviny tvrdia, že „zmena  
plánov na radar napácha politické ško-

dy“ a „spojenci USA si musia uvedomiť, 
že skôr alebo neskôr bude ich spoje-
nectvo vystavené skúške pragmatizmu – 
Rusku sa síce neustupuje, ale občas sa 
mu vychádza v ústrety“. 
Noviny venujú štyri strany téme radar 
– na prvej strane s dvojriadkovým 
titulkom Obama sa vzdal Kremľu, ra-
dar v Česku nebude, na strane dru-
hej Koniec 

PRÍBEHU O RADARE, 
na strane 6: USA menia plány. A na-
pokon sa tomu venuje strana názo-
rov a komentárov. Podstatné je, že 
noviny sa venujú reakcii a situácii v 
Poľsku, v poľskej politike a to aj v his-
torických súvislostiach – americké 
oznámenie prišlo práve v deň, keď sa 
konalo pietne zhromaždenie parla-
mentu – sejmu, pri príležitosti výročia 
17. septembra 1939, keď sovietska 
armáda začala obsadzovať od výcho-
du vtedajšie územia poľského štátu 
v dôsledku tajnej dohody s nacistic-
kým Nemeckom, ktoré sedemnásť 
dní predtým, 1. septembra, Poľsko 
prepadlo a tým sa začala II. svetová 
vojna.
Pre Lidové noviny bola téma radaru 
vždy prvoradou. Už 28. augusta hlása-
li: USA ustupujú Rusku, radar nebude 
(autor Luboš Palata).  Zámery Obamo-
vej vlády boli príčinou prečo, vznikol aj 

známy nátlakový (a kontroverzný) list pre-
zidentovi USA, ktorý podpísali niektoré 
osoby aj na Slovensku (v ČR V. Havel, 
v SR M. Kováč). List sa naplno prelial do 
českej ako aj slovenskej domácej politi-
ky a rozdelil verejnosť na dva tábory.
Podľa LN rozhodnutie o radare je po-
rážkou pravicovej vlády M. Topolánka 
(ODS), kým sociálna demokracia ČSSD 
to privítala ako „víťazstvo českého ľudu“. 
Jiří Paroubek, predseda ČSSD to ozna-
čil za „vynikajúcu správu“.
Ľavicové Právo vecne konštatuje obrov-
ským titulkom na prvej strane Radar v 
Česku nebude, pripomína, že 

ČESKO-AMERICKÚ DOHODU 
podpísali pred rokom vtedajší minis-
tri zahraničných vecí Riceová (USA) a 
Schwarzenberg (ČR)  a dokument do-
konca schválil Senát. 
Predseda branného výboru českého 
parlamentu z ODS Jan Vidím rozhod-
nutie označil „za výrazný prejav zba-
belosti Obamovej administratívy“. 
Právo uvádza, že USA teraz čakajú 
od Ruska väčší tlak na Irán. Noviny 
upozorňujú, že „spôsob, akým Ame-
ričania všetky úvahy o umiestnení ra-
daru v Čechách ukončili, usvedčuje 
predstaviteľov koaličnej vlády, že ne-
hovorili pravdu, keď po každom za-
sadaní tvrdili, že radar je spoločnou 
vecou USA a celej Európy“. Noviny si 

kladú otázku „ako sa môžeme bez-
pečne cítiť v štáte, ktorého bezpeč-
nostní experti sa tak osudovo mýlia“? 
Právo upozorňuje na kampaň politikov 
a médií o tom, že Irán je hrozbou, že  v 
Česku „sme akútne ohrození“, pričom 
občianski aktivisti to vyvracali, ale nikto 
z vlády tomu nevenoval pozornosť. Prá-
vo konštatuje: „v skutočnosti nejde 
o nijaké víťazstvo Moskvy a prehru 
Washingtonu, ide o víťazstvo vôle k 
ďalšej spolupráci v otázkach medzi-
národnej bezpečnosti.“
V článku Rekviem za radar sa o. i. ho-
vorí „Obamova administratíva z Čiech 
nechce mať protektorát. To znamená, že 
naša zahraničná politika sa musí postaviť 
na vlastné nohy. Rozhodne nie však tak, 
že sa zasa vyskytne ďalšia príchylnosť k 
veľkému dubisku, tentoraz nie americké-
mu, ale slovanskému“.  V analýze svojho 
redaktora Jiřího Roškota z Washingto-
nu noviny píšu, že protiraketový štít sa 
síce odkladá, ale začína sa veľká deba-
ta. Ide aj o to, že z amerického hľadis-
ka je nežiadúce, aby sa teraz naruši-
la strategická rovnováha z Ruskom a 
Čínou a vyvolali sa preteky v čase krí-
zy. Bude sa však musieť vyriešiť otáz-
ka politického vákua, ktoré americký 
prezident Obama svojim rozhodnu-
tím vytvoril.  

DUŠAN D. KERNÝ

ČeSKÉ dISKUSIe OKOLO RadaRU
Slovenská politika a slovenská verejnosť je zahltená masívnym nátla-
kom maďarskej a promaďarskej politiky  a akoby zatlačená do podu-
najského priestoru. A tak z hlavného poľa unikol hlavný vývoj v svetovej 
politike, v politike amerického spojenca – zmena postoja administra-
tívy Baracka Obamu voči vytvoreniu radarového systému v Česku a v 
Poľsku a podpora Ruskej federácie americkým (a našim, NATOvským)
operáciám v Afganistane.
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V tomto roku si pripomenieme 20. výročie 17. 
novembra 1989, lenže známym udalostiam 
predchádzali menej známe zákulisné prípravy, 
ktoré vyvrcholili v auguste 1989, keď sa skupina 
popredných československých politických pred-
staviteľov, boli medzi nimi tajomník ÚV KSČ Jo-
zef Lenárt, vedúci oddelenia ÚV KSČ Rudolf He-
genbart a prvý námestník federálneho ministra 
vnútra ČSSR Alojz Lorenc, stretla v pražskej reš-
taurácii Paríž na Václavskom námestí na večeri s 
veľvyslancami hlavných členských štátov NATO. 
Predmetom stretnutia bola koordinácia postupov po-
čas nadchádzajúcich spoločenských zmien, aby sa 
zabezpečil ich pokojný priebeh, ktorý neskôr 
dostal označenie zamatová či nežná revolú-
cia. Dôležité bolo, aby sa zabránilo deštruk-
cii, ekonomickému chaosu a predovšetkým, 
aby sa zabezpečila ochrana života a majetku 
občanov.
Jozef Lenárt americkému veľvyslancovi a 
ostatným prítomným položartom, polovážne 
povedal: „My Slovania máme anarchistické 
gény, a tak musíme byť opatrní.“ Veľvysla-
nec USA Julian Martin Niemczyk na to rea-
goval tiež v podobnej tónine: „No dovoľte, 
aj ja mám slovanský pôvod a necítim sa byť 
anarchistom“. Mimochodom – pripomeňme 
si niektoré charakteristické momenty z dovte-
dajšej kariéry šéfa diplomatickej misie USA v 
Prahe. Pán Niemczyk slúžil v rokoch 1940-71 
v amerických ozbrojených silách, napríklad v 
období 1944-45 bol kapitánom Úradu strate-
gických služieb (Office of Strategic Services 
– OSS, predchodca CIA), v intervale 1960-65 
pôsobil ako plukovník Agentúry národnej bezpečnosti 
(National Security Agency – NSA), v rozpätí 1967-69 
zastával v hodnosti plukovníka funkciu vojenského a 
leteckého 

PRIDELENCA NA AMBASÁDE 
USA v Prahe a v čase 1969-71 bol poradcom ministra 
obrany USA pre medzinárodné bezpečnostné vzťahy.
Počas roka 1988 a ešte aj na jar 1989 západné veľ-
moci podľa analytických záverov Československej 
spravodajskej služby kalkulovali, že hegemónom 
zmien v ČSSR budú pragmatické sily v štátnom apa-
ráte, ale aj v KSČ. Pravdaže – v koordinácii so So-
vietskym zväzom. Zlom nastal začiatkom leta 1989, 
čo zainteresovaní experti dávajú do súvislostí s infor-
máciami o ubezpečení Moskvy americkou adminis-
tratívou, že vývinové posuny v strednej a východnej 
Európe nebudú zneužité proti bezpečnostným záuj-
mom ZSSR. Nasledovalo vyhlásenie Gorbačova, že 
ZSSR nemá politické, ani morálne právo zasahovať 
do vývoja v týchto krajinách. Potom boli voľby v Poľ-
sku, pribudli politické metamorfózy v Maďarsku, 
neskôr v NDR a napokon aj v ČSSR. 
Oficiálne miesta ČSSR sa do polovice roku 1989 usi-
lovali o zachovanie pozície vedúcej sily zmien, ktoré 
už boli jasné. Koncom leta 1989 bolo zrejmé, že hlav-
nou otázkou už nie je, kto bude na čele transformač-
ných procesov, ale spôsob, akým sa zmeny usku-
točnia. Treba vziať do úvahy, že 4. júna v Poľsku vo 
voľbách zvíťazila Solidarita; 10. septembra Maďarsko 
umožnilo občanom NDR prechod do Rakúska; 7. ok-
tóbra sa rozpustila maďarská robotnícka strana (ob-
doba našej KSČ) a prihlásila sa k sociálno-demokra-
tickému hnutiu; 9. novembra NDR otvorilo hranice do 
SRN. Z toho vyplýva, že neboli 

DôLEŽITé PARCIÁLNE ODLIšNOSTI 
v jednotlivých krajinách, ale že došlo k významným 
geostrategickým zmenám. Takže skutočne to, čo je 
zaujímavé, je spôsob, ako k zmene došlo. Nie vša-
de to bolo rovnako. V ČSSR nebolo ani stanné právo 
spojené so skutočným internovaním ľudí a streľbou. 
Nedošlo k ozbrojenému konfliktu. Nehovoriac o po-
kračovaniach na Balkáne.
Osobitnou kapitolou bolo ustanovenie Občianskeho 
fóra v Prahe a Verejnosti proti násiliu v Bratislave, 
pretože oficiálne miesta si potrebovali vytvoriť štruk-
túry, ktorým mohli odovzdať dovtedajší mocenský mo-
nopol KSČ, potrebovali partnera na rokovanie, lebo 
udalosti, ktoré hrozili prerásť do nekontrolovateľného 
živelného vývoja, museli byť niekým usmerňované. V 
politike sa spravidla ľudia aj národy a štáty posu-
dzujú viac podľa potrieb budúcnosti ako podľa 
minulosti. Z bývalých protivníkov v neskoršom 
období často bývajú spojenci. Ak je taký národný 
záujem. Príkladom nie je iba Československo v 
roku 1989. Spomeňme hoci v rozličných obdo-
biach Francúzsko, Taliansko, Rakúsko či Nemec-
ko. 

Podivuhodným dieťaťom starostlivo pripravovaných 
zmien z roka 1989 sa stalo nielen pokračovanie ka-
riéry mnohých niekdajších prominentov v najrozma-
nitejších sférach verejného života (nielen niekdajšie-
ho federálneho premiéra Mariána Čalfu), ale aj tzv. 
lustrácie, ktoré sa medzičasom už inštitucionalizovali 
na úrovni ústredných štátnych orgánov s postave-
ním a poslaním politickej inkvizície. Pre poriadok si 
pripomeňme, že pojem lustrácia označuje vypisova-
nie údajov z administratívnych záznamov, kartoték a 
podobne. V postsocialistických krajinách lustrácie 

nadobudli charakter paradoxného obviňovania ľudí 
zo spolupráce či súčinnosti s rozličnými zložkami 
spravodajských a bezpečnostných služieb vlastného 
štátu, ktoré spravidla pod viac alebo menej zmene-
nými názvami a s čiastočne obmeneným personálom 
naďalej kontinuálne vykonávajú svoju prax. 
Napríklad – niekdajšia V. správa ministerstva vnútra 
(ochrana straníckych a ústavných činiteľov, skrátene 
ochrana osôb) dnes pôsobí ako Úrad na ochranu 
ústavných činiteľov a 

DIPLOMATICKýCH MISIÍ 
Policajného zboru SR, pričom súčasný prezident PZ 
SR začínal svoju profesionálnu kariéru od roku 1978 
práve v spomínanom útvare a v rokoch 2002-06 sa 
stal riaditeľom jeho terajšej nástupníckej organizač-
nej zložky. Pravdaže – V. správa MV zabezpečovala 
ochranu aj západných predstaviteľov počas ich ofici-
álnych návštev ČSSR a neskôr jej príslušníci chránili 
v roku 1990 pápeža Jána Pavla II., ktorý definitívne 
predznamenal suverenitu Slovenskej republiky tým, 
že po prvom vystúpení z helikoptéry na slovenskej 
pôde si kľakol a pobozkal zem. Mimochodom – do 
roku 1989 na Slovensku trvalo pôsobili iba šty-
ri chránené osoby, čo sa odvíjalo od ich pozície 
člena, resp. kandidáta Predsedníctva ÚV KSČ 
– konkrétne išlo o prvého tajomníka ÚV KSS, o 
predsedu vlády SSR, predsedu Slovenskej ná-
rodnej rady a jedného z tajomníkov ÚV KSS (kto-
rý bol práve dlhoročným kandidátom P ÚV KSČ).
Lustrácie v uvedenej podobe sa stali nástrojom na 
veľmi selektívne škandalizovanie ľudí a mimoriadne 
výberové politikárčenie v skupinovom i osobnom zá-
ujme. Je očividné, že svojou funkčnou kategorizáciou 
boli v československých podmienkach účelovo za-
cielené najmä na politickú marginalizáciu Alexandra 
Dubčeka, ktorý bol v prvej etape udalostí odštartova-
ných 17. novembra 1989 vážnym konkurentom Václa-
va Havla v súperení o post prezidenta. V skutočnosti 
dnes hlavné bezpečnostné riziko predstavuje korup-
cia, prostredníctvom ktorej sa nielen 

DEFORMUJÚ SPOLOČENSKé VZťAHy, 
ale sa aj vysokí politickí a štátni činitelia stávajú vy-
dierateľnými na základe zdokumentovanej kompromi-
tácie zo strany kriminálneho podsvetia a spravodaj-
ských orgánov cudzích štátov.
Pozrime sa však na udalosti roka 1989 z dostatočnej 
geopolitickej perspektívy. Niet pochýb, že zásadné 
zmeny na rozhraní 80. a 90. rokov boli podmienené 
predovšetkým rezignáciou Sovietskeho zväzu na veľ-
mocenské postavenie v strednej a východnej Európe. 
Anatalij Dobrynin, ktorý bol veľvyslancom ZSSR v USA 
vyše 20 rokoch (1962-86) a po návrate do vlasti sa 
ako tajomník ÚV KSSZ pre zahraničnú politiku zúčast-
ňoval na dôležitých rozhovoroch Michaila Gorbačo-
va s americkým prezidentom Georgeom Bushom i 
západonemeckým kancelárom Helmutom Kohlom, 
konštatoval, že cieľovým riešením vízie spoločného 

európskeho domu malo byť rozpustenie blokov NATO 
a Varšavskej zmluvy alebo ich spojenie na základe 
vzájomného súhlasu, pričom zjednotenie Nemecka 
malo byť finálnym plodom transformačného procesu. 
Vzhľadom na stupňujúci sa tlak NSR na urýchlenie 
zjednotenia vznikla alternatíva neutralizácie Nemecka 
v podobe jeho členstva v NATO i Varšavskej zmluve 
na obdobie nevyhnutné pre splynutie oboch blokov. 
Gorbačov na Malte 3. 12. 1989 Bushovi potvrdil, 
že Brežnevova doktrína o obmedzenej suvereni-
te štátov v sovietskej záujmovej sfére je mŕtva a 
že ZSSR teda nebude ovplyvňovať vývoj vo vý-
chodnej Európe, čím túto zónu uvoľnil pre záuj-

my a aktivity USA. Tak dostala priechod 
koncepcia posúvania NATO na východ, 
ktorá sa dodnes aktívne presadzuje.
Je zrejmé, že uskutočnené spoločenské 
zmeny po 17. novembri 1989 nedosiahli pub-
likované predsavzatia, vďaka ktorým získali 
pred dvoma desaťročiami masovú podporu. 
A netýka sa to len vzájomného rešpektovania 
bezpečnostných záujmov jadrových super-
veľmocí. Sotva niekto môže byť úprimne pre-
svedčený o proklamovanom 

VÍťAZSTVE PRAVDy 
a lásky. Nedostavili sa opodstatnene požado-
vané cnosti a kompetentnosť mocných. Ako 
verejnosť hodnotí brutálne zákroky polície? 
Ako sa väčšina ľudí pozerá na aroganciu a 
privilégiá dnešnej nomenklatúry privatizova-
ného kapitálu a ich potomkov? Nehovoriac o 
aktuálnej globálnej ekonomickej kríze, ktorej 
explózia sa začala v donedávna posvätných a 
neomylných súkromných finančných inštitúci-

ách USA, ktoré mali byť nasledovaniahodným vzorom 
pre celú planétu. A teraz celý svet prežíva sociálne 
dopady nezodpovedných kapitálových špekulácií, 
pričom sa na obzore zatiaľ nečrtá uspokojivé riešenie 
bezvýchodiskovej situácie.
Čo vlastne znamená ľavica a pravica dnes? Z 
názvov a vyhlásení politických subjektov ťažko 
prečítať skutočnú logiku, pohnútky a ciele ich 
konkrétnych krokov. šimon Peres povedal, že 
socializmus je civilizácia. Na svete žije viac ako 
šesť miliárd ľudí. Všetci majú právo na dôstojný 
život. Sociálne cítenie je imanentná vnútorná 
potreba byť prospešný iným. Je to aj fantómová 
bolesť, ktorú človek pociťuje, keď nezaslúžene 
trpia druhí. Dôležité je pochopiť rozdiel medzi so-
ciálnym cítením a praktickou politikou, ktorá sa vždy 
musí usilovať o zabezpečenie funkčnej spoločnos-
ti. Sociálny program nie sú milodary, ale vytvorené 
zdroje, bez ktorých zostanú všetky krásne slová len 
zbožnými želaniami. V otázke funkčnej spoločnosti je 
zakomponovaná rovnováha pravicových a ľavicových 
prvkov politiky.
Rok 1989 otvoril aj priestor pre integráciu a globali-
záciu. Napríklad – mnohí uznávaní politológovia ne-
vidia dostatočnú perspektívu národných štátov, lenže 
významný 

LIBERÁLNy POLITIK 
Ralph Gustav Dahrendorf sa na jednej strane hlási 
ku kantovskému projektu svetovej občianskej spo-
ločnosti, ale na druhej strane hovorí: „...neexistujú 
žiadne známky toho, že by sa národný štát i so svo-
jimi kritickými úlohami vďaka európskemu procesu 
spolupráce už prežil...“ Oprávnene možno súhlasiť s 
jeho pochybnosťami o predstave budúcej Európy ako 
kombinácie regionálnych autonómií a nadnárodných 
inštitúcií. Korene národných štátov sú v Európe 
veľmi hlboké, a tak aspoň pre prvú polovicu 21. 
storočia vyzerá pravdepodobnejšie cesta k ich 
konfederácii či federácii. 
Napriek rozmanitým a protichodným želaniam, víziám, 
prognózam i scenárom bude reálny obraz budúcnosti 
logickým výsledkom pokračujúceho pôsobenia roz-
hodujúcich hospodárskych a politických síl. Ak sa 
Slovensko bude riadiť väčšmi rozumom a srdcom ako 
žlčníkom, má šancu prejsť aj cez tento horiaci kruh 
so zdravou kožou a dosiahnuť postavenie, na aké má 
nárok podľa všetkých prirodzených práv svojprávnych 
ľudí, zvrchovaných národov a suverénnych krajín v dy-
namických civilizačných a kultúrnych kontextoch slo-
vanstva, Európy a sveta.
To všetko patrí k dedičstvu a odkazu 17. novembra 
1989, ktorého prípravy dosiahli najvyšší medziná-
rodný stupeň práve v auguste 1989 na rokovaní 
oficiálnych predstaviteľov ČSSR s veľvyslancami 
rozhodujúcich členských krajín NATO v pražskej 
reštaurácii Paríž. Aj naše najnovšie dejiny si za-
slúžia komplexné, ucelené a objektívne poznanie.

Augustová príprava 17. novembra 1989 Aby kultúra zušľachťovala
prof. JUDr. PETER COLOTKA, CSc.

predseda bývalej vlády SSR

Priznávam sa, že z Prahy som si odnášal mno-
hé silné a inšpirujúce dojmy. Umelecké pocity 
či zážitky som sa snažil preniesť aj do nášho 
slovenského sveta. Zvlášť to platí o návštevách 
početných divadelných scén, o stretnutiach s 
mnohými autormi a interprétmi klasickej i moder-
nej súčasnej umeleckej generácie. Bohaté zážit-
ky a veľký počet českých divadelných scén nás 
v slovenskej vláde ovplyvňovali a motivovali pri 
výstavbe nových divadiel, vrátane výstavby novej 
budovy pre Slovenské národné divadlo.
Keď som osobne obohacoval svoj život čes-
kou skúsenosťou, mal som radosť, keď som 
sa stretával aj s odozvou slovenskej kultú-
ry u bratského českého národa. Tak ako v 
minulosti som i dnes presvedčený, že práve 
prostredníctvom spolupráce na kultúrnom 
poli máme predpoklady utužovať priateľstvo 
a dobré vzťahy našich národov, čomu nemô-
že zabrániť ani štátna hranica. Naopak - spo-
lupráca nás ešte väčšmi zbližuje a kultivuje.
Rád by som českej i slovenskej verejnosti za-
želal, aby kultúra zušľachťovala a obohacovala 
život všetkých našich generácií, najmä mladšej, 
do ktorej vkladáme naše nádeje. Je toho veľa, 
čo nielen mňa, ale aj tisíce našich občanov a 
odôvodnene predpokladám, že i občanov Čes-
kej republiky, trápi nie iba v kultúre. Kultúra je 
dôležitou súčasťou života a za posledných dvad-
sať rokov  sa v mnohom zmenila, tak ako sa za 
toto obdobie zmenil celý náš život. Došlo k tomu 
pôsobením transnacionálneho a globálneho 
kapitalizmu. Nie je to len kríza ekonomická, ale 
prebieha aj kríza ľudských práv, civilizácie.
Súčasnosť vytvára z ľudí stroje bez súcitu, sve-
domia, morálky. Dnešné priority: honba za pe-
niazmi, bohatstvom, mocou. Dominuje zámeno 
JA. Solidarita sa stala iba slovom. Väčšina sa 
musí stále väčšmi uskromňovať, aby niekoľko 
jedincov mohlo na základe bezohľadného pro-
spechárstva arogantne demonštrovať náklad-
ný a okázalý spôsob života, mieru moci - cieľ 
všetkého dnešného úsilia. Obzretie sa na moje 
mladšie roky ma napĺňa pocitom satisfakcie, čo 
všetko sme dokázali vytvoriť a urobiť pre rozvoj, 
stále zvyšovanie úrovne života celej spoločnos-
ti vo všetkých smeroch. Ten, na škodu veci, 
mnohí nielen v prítomnom čase účelovo očier-
ňujú a často vo všetkých oblastiach pranierujú 
porovnávaním s dnešnými pseudohodnotami a 
nemajú zmysel pre spravodlivý pohľad na náš 
kontinuálny vývoj.
Nebolo síce na ostentatívny luxus, ale spo-
ločnosť nedovolila nikomu klesnúť pod ľud-
skú dôstojnosť vytváraním žobrákov, pro-
sebníkov o almužnu, bezdomovcov, zlodejov 
zo zúfalstva, vrahov z nedostatku súcitu a z 
túžby po peniazoch. Spomienka na pred-
chádzajúcu sociálnu spravodlivosť je dnes 
pre „vyvolených“ ako mávanie červenou 
handrou a chápe sa ako útok na ich kon-
tá. Narastá problém podpory základných 
potrieb pre dôstojný život, vzdelanie, vedu, 
kultúru, zdravotníctvo.
Stačí, keď pripomeniem, že sme zo zrúcaniny 
Bratislavského hradu dokázali vybudovať re-
prezentačný symbol Slovenska. Dnes na jeho 
opravu nie sú peniaze. Kde sú? Kde sú stovky 
miliárd, vytvorené rukami generácií žijúcich šty-
ridsať rokov v socialistickom Československu? 
Koľko mladých ľudí dnes vie, že boli peniaze na 
bezplatné školstvo, zdravotníctvo, na podporu 
kultúry, vedy, športu, stavali sa ihriská, štadió-
ny, školy (mnohé z nich sú dnes v dezolátnom 
stave), nemocnice, z ktorých sa v súčasnosti 
niektoré pre nedostatok financií zatvárajú, alebo 
sa predávajú súkromníkom na rozličné iné úče-
ly, penzióny pre dôchodcov a seniorov, domovy 
so sociálnymi službami... V toľko kritizovaných 
králikárňach desaťtisíce ľudí po prvý raz v živote 
mali vlastnú posteľ, izbu, vodovod a teplú vodu, 
kúpeľňu, splachovacie WC... Dnes desiatky 
nových nadštandardných predražených by-
tov zívajú prázdnotou. Boli sme sebestační 
v potravinách, v elektrickej energii. Dvadsať 
rokov, od zamatovej revolúcie, pôsobením 
kapitalistického spoločensko-ekonomické-
ho modelu uspokojovania ľudských potrieb 
musí prevažná väčšina spoločnosti ustu-
povať honbe za čo najväčším ziskom bez-
ohľadných jedincov. Nijaký systém neexistu-
je na veky vekov.

In: Obrys-Kmen č. 34 / 2009, ČR (krátené)
Pôvodný názov: Utužovat přátelství

Vybral PAVOL JANÍK

Niekdajší šéf československej tajnej služby Alojz Lorenc so spi-
sovateľom Pavlom Janíkom počas prípravy knihy rozhovorov 
Dešifrovaný svet. Leto 2000.

PAVOL JANÍK
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Stranu pripravil 
MILAN GROFČÁK

Obyvatelia Giraltoviec a 
17 okolitých obcí si náde-
je na zriadenie samostat-
ného volebného obvodu 
pre voľby so samospráv-
nych krajov robili zbytoč-
ne. Vzhľadom k reálnym 
geografickým podmien-
kam sa týmto chceli od-
členiť od obvodu Svidník 
a tým zvýšiť počet voleb-
ných obvodov v PSK z 13 
na 14 pri zachovaní teraj-
šieho počtu poslancov.. 
Aj keď ich návrh podpo-
roval na ostatnom zasad-
nutí krajského parlamentu 
prednosta ObÚ vo Svidní-
ku Ing. Milan Cocuľa a do-
konca aj samotný pred-
seda PSK Peter Chudík, 
poslanci „modrej koalície“ 
túto alternatívu zmietli zo 
stola. 

•   •   •
Kým v 37. týždni sa Svidník 
a okolie pripravovali na va-
renie pirohov, v Prešove va-
rili ďalší „exkluzívny“ projekt 
za desiatky miliónov. Keď-
že vzhľadom k majetkovým 
problémom sa už niekoľ-
ko rokov nedarí spojiť naj-
mladšie prešovské sídliská 
Sekčov a Šváby s centrom 
mesta a jeho západnou čas-
ťou kapacitne dostačujúcou 
cestnou komunikáciou, na 
rad prišiel nápad spojiť tieto 
časti mesta novou pešou zó-
nou(?) plnou výškových ho-
telov a supermarketov. To 
všetko sa má udiať na území, 
rezervovanom pre park Au-
tori projektu aj ich odporco-
via sú našťastie jednofarební 
– modrí a teda dlhé trvanie 
zrejme mať nebude.

•   •   •
Polovicu septembra 
máme už dávno za sebou, 
a rovnako dávno platí aj 
zákon na ochranu nefaj-
čiarov. S kontrolou prevá-
dzok, v ktorých sa podáva 
strava, začali už pracov-
níci Regionálneho úra-
du verejného zdravotníc-
tva. Nejde iba o samotné 
stavebné oddelenie faj-
čiarov od nefajčiarov, ale 
priestor pre tých druhých 
musí mať podľa zákona 
rozlohu minimálne 50% 
celkovej odbytovej plochy. 

•   •   •
Nová tehelňa firmy Leier bola 
v minulých dňoch spustená v 
Petrovanoch pri Prešove. Ta-
mojšie ložisko hliny kedysi 
využívala neďaleká tehelňa 
v Drienovskej Novej Vsi, te-
raz poskytuje svoj vynikajúci 
materiál novému výrobcovi. 
Plnoautomatizovaná tehelňa 
bude zamestnávať približne 
100 odborne zdatných ľudí.

Udalosti kraja

investície smerujú k mládeži
Bezmála 11 miliónov eur získalo 13 stredných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kra-
ja cez Regionálny operačný program v rámci prvej vyhlá-
senej výzvy jeho opatrenia infraštruktúra vzdelávania.  Aj 
keď 10 projektov neuspelo, aj tak je v Prešovský samo-
správny kraj najúspešnejší zo všetkých krajov Slovenska. 
V závere augusta skončil termín druhej výzvy, do ktorej školy v 
zriaďovateľskej kompetencii PSK podali ďalších 26 projektov v 
celkovej hodnote 29,2 miliónov eur. Ako však bude druhá výzva 
hodnotená je veľkým otáznikom, keďže z pôvodných 410 milió-
nov, vyčlenených na opatrenie infraštruktúra vzdelávania ostalo 
vraj pre ňu už iba „chudobných“ 50 miliónov.
V súčasnej dobe už prebieha realizácia troch zo schvá-
lených projektov prvej výzvy – na Obchodnej akadémii v 
Humennom  (stavebné úpravy), Strednej odbornej škole v 
Lipanoch (obnova budovy školy a telocvične) a na Spoje-
nej škole na ul. ľ. Podjavorinskej v Prešove (zateplenie). 
Bokom od tohto diania však neostávajú ani základné školy. ZŠ 
Kúpeľná v Prešove získala na svoju rekonštrukciu a energetickú 
modernizáciu bezmála 1 a pol milióna eur z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja, pričom svojim podielom musí prispieť 
mesto i štátny rozpočet. V závere augusta bola rekonštrukcia 
školy oficiálne odštartovaná.      

V predchádzajúcom vydaní sme vás infor-
movali o skutočnosti, že zástupcovia kraj-
ských organizácií strán SMER-SD (Stani-
slav Kubánek) a ľS HZDS (Marián Haľko) 
v Prešovskom kraji informovali novinárov o 
uzatvorení spoločnej dvojstrannej koalič-
nej dohody, platnej pre blížiace sa voľby do 
VÚC. Touto dohodou, ktorú pred novinármi aj 
podpísali, ustanovili spoločného kandidáta na 
post predsedu Prešovského samosprávneho 
kraja, ktorým sa stal Peter Chudík, ktorý má v 
tejto funkcii za sebou už bezmála dve volebné 
obdobia. A teda aj bohaté skúsenosti s riade-
ním krajskej samosprávy, veď bol hlavným mo-
torom etablovania tohto orgánu v rokoch 2001 
a 2002. 
Ako Stanislav Kubánek, tak aj Marián Haľ-
ko prehlásili, že koalícia na voľbu predsedu 
je otvorená a dvere do nej majú otvorené 
aj ďalšie politické subjekty. Iná je však si-
tuácia v tej časti koaličnej zmluvy, ktorá sa 
týka volieb budúcich poslancov Zastupiteľ-
stva Prešovského samosprávneho kraja. 
Stanislav Kubánek: 
• Dohodli sme sa na tom, že v tejto časti ko-
alíciu rozširovať nebudeme. Pre obsadenie 62 
kresiel krajského parlamentu postaví SMER-

SD 41 kandidátov a ĽS HZDS 21. Pomer dvoch 
tretín k jednej tretine bude zachovaný aj pri kan-
didátke pre okres Prešov, z celkom 12 kandidá-
tov na poslancov bude na spoločnej kandidátke 
8 zo SMER-SD a 4 z ĽS HZDS. Naša strana  
chce v kolektíve kandidátov postaviť do volieb 
nielen politikov, ale najmä odborníkov, ľudí, kto-
rí dokážu tento kraj pohnúť dopredu.
Spoločný kandidát na post predsedu PSK 
Peter Chudík vyslovil nádej, že sa už ne-
bude opakovať  situácia z volieb v roku 
2005, kedy do druhého volebného obdo-
bia (2006-2009) nastúpilo v prešovskom 
krajskom parlamente  41 poslancov „mod-
rej koalície“, ktorí si odhlasovali čo chceli:
• Táto situácia znemožnila parlamentu praco-
vať pre rozvoj kraja, uprednostnené bolo politi-
kárčenie a vlastné politické ciele tejto koalície.
Na otázku, či vzhľadom k dopadom svetovej 
krízy by nebolo vhodné znížiť počet poslancov 
krajského zastupiteľstva a tým ušetriť nemalé 
prostriedky, Chudík odpovedal:
• Súčasné zastupiteľstvo nie je morálne a poli-
ticky zrelé na takýto krok!
Priebeh 35. rokovania poslancov Zastupi-
teľstva PSK, ktoré sa konalo o niekoľko dní 
neskôr, jeho slová v celej šírke potvrdil.

Chýba morálna a politická zrelosť

Zľava: Marián Haľko, Stanislav Kubánek a Peter Chudík 
pred podpísaním koaličnej dohody.

Pred našou spoločnosťou sú ďal-
šie voľby a na ne sa už aktívne 
pripravujú prakticky všetky poli-
tické subjekty. Do ich života opäť 
vstúpila matematika,  kalkulovanie 
a stratégia. V regiónoch sa rodia  
nové koaličné zmluvy, často pro-
tichodné  tým najvyšším v centre, 
politici si sľubujú dočasnú vernosť 
a podporu. Všetko musí byť jasné 
dávno pred 14. novembrom, o nie-
koľko dní sa už voličská verejnosť 
dozvie  konkrétny obsah jednotli-
vých „položiek“ na kandidátskych 
listinách vo voľbách zúčastnených 
strán. Účasť občanov na tomto 

jednom zo základných aktov de-
mokratickej spoločnosti? Názory 
sa rôznia, odborníci i neodborníci 
ju odhadujú rôzne. Rezonuje aj ná-
zor, že všetky politické špičky sú už 
ošúchané a prakticky nemajú spo-
ločnosti čo ponúknuť, skôr sa chcú 
viezť na sláve minulosti. Preto sme 
práve na túto tému položili niekoľko 
otázok praktikovi, prednostovi Obvod-
ného úradu v Prešove MUDr. Igorovi 
Smolkovi (na obr.), ktorý v súčasnej 
dobe pôsobí ako poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Prešove a teda má rov-
naké skúsenosti s fungovaním štátnej 
správy i samosprávy. 
• Ku ktorým názorom politológov 
sa v tomto období prikláňate vy? 
- Myslím, že na tento problém by sme 
sa mali pozerať z iného zorného uhla, 
keďže ide o mimoriadne dôležitý krok v 
živote spoločnosti. Samosprávne kraje 
sa totiž od svojho vzniku posunuli do 
výrazne inej polohy, než sa nachádzali 
pri svojej etablácii na začiatku prvého 
volebného obdobia v roku 2001. Vyš-
šie územné celky sa stali reálne fun-
gujúcimi územnými jednotkami štátu a 
proces presunu kompetencií, výrazne 
zasahujúcich do života spoločnosti 

vlastne ešte nie je ukončený. Takže, v 
súlade s týmto trendom adekvátne na-
rastá aj význam a dôležitosť blížiacich 
sa volieb pre obyvateľov jednotlivých 
krajov. 
• Konkrétne akým spôsobom? 
- Poslanci krajského zastupiteľstva 
predsa rozhodujú o rozdeľovaní finanč-
ných prostriedkov v kraji už počnúc zo-
stavovaním a odsúhlasením rozpočtu 
krajskej samosprávy na daný rok, ale 
aj o prideľovaní financií pre jednotlivé 
oblasti kraja. Najmä v oblasti sociálnej, 
vzdelávania, zdravotníctva a dopravy, 
dnes je živá aj problematika budovania 
nových výrobných kapacít na základe 
výziev operačného plánu a z iných 
zdrojov únie a tento proces významne 
posilňuje silu a možnosti krajskej sa-
mosprávy. 
• Čo sa teda podľa vás dá urobiť 
práve v tomto období pre pozitívne 
ovplyvnenie záujmu o blížiace sa 
voľby do samosprávnych krajov? 
- Politické subjekty, ale aj seriózne 
média, ktoré majú záujem urobiť nie-
čo vhodné a zmysluplné v prospech 
štátu a spoločnosti v ktorých pôso-
bia, by mali venovať propagácii význa-
mu volieb a spôsobu, ako občiansky 

vhodným výberom dôveryhodného 
kandidáta ovplyvniť voľby a budúcnosť 
v prospech svojho regiónu, dostatok 
priestoru, času i odbornosti. Musí sa to 
robiť inteligentným spôsobom, pretože 
dnešní voliči tiež pokročili ďalej a na 
kadejakú hlúposť či banalitu nenaletia, 
skôr ich takéto veci od volieb odradia.. 
• Problémy vo svojom obvode po-
znáte dôverne, kam by ste sa teda 
snažili smerovať svoje úsilie v prí-
pade, že by ste sa ocitli na volebnej 
kandidátke a dokonca aj boli zvole-
ný? 
-  Ako poslanec krajského zastupi-
teľstva by som vzhľadom k svojej od-
bornosti zameral svoje pôsobenie na 
prácu v komisii zdravotníctva. Máme 
totiž čo robiť na zlepšovaní dostupnosti 
odborného lekárskeho vyšetrenia pre 
pacientov z vidieka. Ďalej by to bola 
práca na vytváraní vysoko funkčné-
ho systému podmienok poskytovania 
špecializovaného odborného vyšetre-
nia a do tretice je už potrebné koneč-
ne vyriešiť problémy s pohotovostnou 
lekárskou službou, najmä detskou. 
Občania totiž vnímajú práve tento 
problém mimoriadne citlivo, čo je úpl-
ne prirodzenou reakciou.

vÝZnAM regionálnyCh volieB nArAstá

nOVá POSLanKyňa 
Do skončenia druhého volebného obdobia Zastupiteľstva Pre-
šovského samosprávneho kraja  už chýba iba jedno pracovné 
rokovanie, napriek tomu musela 8. septembra zložiť poslanec-
ký sľub nová poslankyňa Mgr. Anna Holtmanová (SDKÚ-DS/
KDH) za volebný obvod 701 Bardejov. V kolektíve 62 poslan-
cov nahradila nedávno zosnulého poslanca MUDr. Antona 
Karola. 

Poslanci prešovského kraj-
ského parlamentu sa na 
svojom zasadnutí 8. sep-
tembra museli zaoberať aj 
nepríjemným problémom 
vymáhania pohľadávky vo 
výške viac ako 1 milión ko-
rún (presne 36 148,18 eur) 
od vedenia tzv. neinves-
tičného fondu NEFO PSK, 
ktorý majú „pod palcom“ 
samotní poslanci zastupi-
teľstva. A keďže prevahu v 
tomto zastupiteľstve majú 
„modrí“ poslanci, aj toto 
manko ide na ich vrub. 
Fond, ktorého cieľom je zlep-
šovanie podmienok obyva-
teľov kraja v oblasti športu, 
kultúry a medzinárodných 
kontaktov, bol dotovaný z roz-

počtu Prešovského samo-
správneho kraja, pričom pod-
mienky na rozdeľovanie fondu 
žiadateľom a spôsob finanč-
ných previerok i záverečného 
vyúčtovania jednotlivých gran-
tov bol určený štatútom fon-
du a Zásadami hospodáre-
nia a nakladania s majetkom 
PSK. Predmetné manko 
vzniklo v roku 2007, kedy 
samosprávny kraj dotoval 
svoj NEFO FOND čiastkou 
30 miliónov a 54 tisíc Sk. 
V závere roka 2008 však 
Najvyšší kontrolný úrad 
SR pri svojej previerke zis-
til, že vyúčtovaných a do-
kladmi podložených bolo 
iba 28 miliónov a 965 ti-
síc. No chýbajúce peniaze 

neboli vyúčtované ani v roku 
2009. Manko bolo preroko-
vané v škodovej komisii, Kraj-
skej škodovej komisii, a do-
konca aj vo finančnej komisii 
a komisii pre hospodárenie s 
majetkom PSK, v ktorých se-
dia poslanci  krajského za-
stupiteľstva a všetky sa „jed-
nofarebne“ zhodli na tom, že 
fondu NEFO je potrebné ten-
to „drobný nedostatok“ v hod-
note iba čosi vyše jedného 
milióna korún odpustiť. Je iba 
prirodzené, že po „odklep-
nutí“ tohto riešenia väčšino-
vým modrým zastupiteľstvom 
sa z pléna ozvalo: - Ako jed-
noducho a ľahko sa krad-
ne vo veľkom!!! Aká je teda 
pravda?

Poslanci za sebou upratujú? 
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Za odvolaním ministra Becíka sú 
vraj „agrárnici“, teda poľnohos-
podárska a potravinárska lobby 
z vilových štvrtí, ktorá zbohatla 
na predaji bývalých JRD, zlikvi-
dovala živočíšnu a rastlinnú vý-
robu a orientuje sa na sezónne 
práce a tá pritlačila Mečiara k 
múru Elektry.

Poslanci slovenského parla-
mentu plní emócií diskutujú o 
stave slovenskej justície. Emó-
cie skončia a justícia zostane.

Nový splnomocnenec pre Ró-
mov bude mať silný mandát. 
Ozaj, prečo nemáme s rovnako 
silným mandátom aj splnomoc-
nenca pre Maďarov?

Ústavný súd sa bude zaoberať 
tlačovým zákonom. Kto bude te-
raz tlačiť na jedného zo sudcov?

Na Slovensku je vraj ohroze-
ných až 65 druhov cicavcov. A 
nie náhodou 66?

Nik z vlády neprijal dalajlámu, 
rozhorčil sa istý pán Mikulčík, 
ktorý pripomína príslovie Hosť 
do domu – Boh do domu. Pre-
to ho nik z vlády neprijal, lebo 
hrozilo, že Chmelár a Dostál by 
zase začali protestovať...

Slovensko predstihlo Česko v 
počte samovrážd. Zdá sa, že 
kríza doľahla na nás viac, ako si 
pripúšťame.

V. Mečiar vraj ročne pomôže 
300 až 400 ľudom v rámci cha-
ritatívnej činnosti. Kto pomoc 
ešte nepocítil, nech sa postaví 
do radu pred Elektrou.

Strana Smer vraj manipuluje TV 
Markízu, čo je ďalšia perla z úst 
M. Dzurindu. Je to jednoduché, 
pripravuje si volebný variant z 
roku 1998 „Zachráňte Markízu“.

Konečne sa aj ĽS-HZDS zara-
dila v Európskom parlamente a 
je členom Európskej demokra-
tickej strany. Kozlík už nebude 
bezdomovec.

Ján Slota nechce sedieť pri Me-
čiarovi za jedným stolom. Ba čo 
viac, Mečiar ani nepije a niet si s 
kým štrngnúť.

Komisár Vollebaeck: Jazykový 
zákon je podľa štandardov, ale 
nie je dobrý. Ešteže EU nemá na 
jazykový zákon žiadne štandardy 
a ani Zmluva z Nice nič podob-
né neobsahuje. No s komisármi 
máme svoje skúsenosti...
 
Holandský súd vyhlásil, že kari-
katúra proroka Mohameda nie 
je trestná, ale karikatúra zo-
smiešňujúca holokaust je trest-
ná. Sloboda, Rovnosť, Bratstvo.

Bývalý taliansky prezident Fran-
cesco Cossiga tvrdí, že tero-
ristické útoky 9/11 riadila CIA 
a Mossad a že je to známe 
všetkým tajným službám vo sve-
te. A ten čosi o tajných operáci-
ách vie.

Václav Klaus: Já vnímam jisté 
dlouhodobě už trvající ambice 
Maďarska rozširovat se kamsi... 
Krásna veta, hodná V. Klausa 
a hlavne dobre zrozumiteľná aj 
pre Slovákov.

ROZHLadňa

Stranu pripravil 
DUšAN KONČEK

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Nový slovenský čistič vo vládnej 
garnitúre čistí jedno ministerstvo, 
kde sa nakopilo príliš mnoho ne-
čistoty, ale je to ministerstvo ži-
votného prostredia a my chceme 
dýchať čistý vzduch. Pravda, ne-
bude sa toto ministerstvo lesknúť 
ako topánky od 

BAťOVHO BOxU, 
ale poriadok udržiavať treba, aj 
keby na chleba nebolo, lebo čis-
tota je pól života, čo nás učili za 
ľudovej demokracie ale platí to 
aj v tejto demokracii. Premiér za-
sklieva okná, ktoré jeho partner 
rozbíja a ten spoza plota kričí, tre-
ba rýchlejšie zasklievať, ide zima, 
bude mráz. Ale aj za chladnej-
ších nocí behá v týchto kon-
činách vysoký úradník z Bru-
selu s prepotenou košeľou 
hore-dole. Naozaj by si zaslú-
žil, aby mu jazykovedný od-
bor Slovenskej akadémie vied 
udelil čestný titul honoris cau-
sa. Lebo mu ho udelia v Buda-
pešti a potom nám to nebude 
jedno. Slovensko sa jednodu-
cho znova po prázdninách po-
norilo do politiky ako Titanic 
do vody. Ale už je to tak, že si ani 
na dovolenkách od politiky neod-
dýchneme, lebo vždy sa čosi deje 
alebo ktosi chce aby sa dialo. Už 
máme toľko politikov a politoló-
gov, že o pár rokov nebude člove-

ka, ktorý by preložil aspoň krížom 
slamy, všetci budeme „nepraco-
vať“, len mlieť jazykom. Nuž aj ta-
kéto sú svedectvá našej súčas-
nej vzdelanostnej úrovne. Prišiel 
na naše územie aj dalajláma, kto-
rý sa sám vyvolil za vyvoleného z 
vyvolených a prevzal si cenu Lan-
goša, čo je inak cena a nie ces-
tovina. Máme aj langoše, aj hot-
dogy, jedlá pre nezamestnaných, 
ktorých skôr pribúda ako ubúda. 
Slovensko zažíva zaujímavý feno-
mén, pribúda nezamestnaných, 
rovnako tak isto rastie počet áut. 
Má ho už aj každý nezamestnaný, 
aby sa mohol chodiť hlásiť na úra-
dy práce. Ďalší fenomén je nárast 
počtu kostolov a čerpacích sta-
níc. Tých druhých už je viac ako 
kostolov, pretože všetci sa modlí-
me dnes viac 

K BENZÍNU A NAFTE 
a modlíme sa aj za to, aby boli lac-
nejšie, lebo daň na ne je na Slo-
vensku stále vysoká. Pánbožko 
nás v tomto „nevysliší“ a vlády tiež 
nie. Obavy z krízy týchto surovín 
sú aj v tomto roku na spadnutie, 
len aby neboli globálne, lebo z 
globalizácie sa všetci ľahko „zglo-
balizujeme“. Ďalší fenomén je za-
rábajúci politik „na mediálnych lá-
noch“. Rastú počty politikov, ktorí 
vysúdia milióny za dehonestáciu 
svojej osoby, či dokonca vily. Hlú-

posť a naivita redaktorov sa vra-
cia ako bumerang na hlavy ich 
vydavateľov. Pomýlená investiga-
tívnosť napĺňa peňaženky politi-
kov, ktorí aj tak majú dosť.
Začínajú rásť aj jesenné huby, čo 
je najlepšia správa pre pracov-
níkov na aktivačnej činnosti, čo 
inak v preklade znamená - udržia-
vanie si pracovných návykov. Udr-
žiavanie si pracovných návykov je 
teda aj zber húb a ich predaj po-
vedľa frekventovaných ciest. Keď 

PRESTANÚ RÁSť HUBy 
a napadne sneh, budú topiť sneh, 
stojac na ňom. Tento geniálny 
spôsob zachovania pracovných 
návykov vymyslela Dzurindova 
vláda, len sa z neho vykľulo – od-
vykanie si od pracovných návykov 
a to je ešte aj platené. Inak je to 
zaujímavé a svojrázne „šrotovné“ 
z našich daní.
Ale toto, tak ako ostatné, k životu 
nevyhnutné a so životom súvisia-
ce veci nie sú v „oku“ pozornos-
ti, začína sa zvolebnievať a jeden 
druhého vytíska z trate, ako na 
F1. Tí malí sa chcú zväčšiť a tí veľ-
kí tiež. Hoci z komára slona ťaž-
ko vypestovať, ale všetci sa tvária 
ako Mičurínovci. Ten tiež z ničo-
ho vypestoval nič. No ale ak dob-
re zacukruje vinič, bude aj vína, 
tí, čo voľby vyhrajú, budú piť z ra-
dosti a tí druhí zo žiaľu. Vlastne 
budeme piť všetci, lebo však sme 
všetci v jednom vreci. Len ho pro-
sím nehádžte do Dunaja, lebo ho 
vylovia v Budapešti. A pán pre-
miér zasklite tie okná čím skôr, 
mráz teraz nepríde z východu.... 
A tak sa nám urodilo, čo sme za-
siali, povedali gazda a odišli do 
humna, pripraviť sane na zimu...

ZBeR neBOHateJ ÚROdy
Tak sa nám už nazbieralo jedenásť ministrov, ktorí sa vymenili v 
súčasnej vládnej koalícii. Inak povedané, máme tu Klabzubovú 
jedenástku s pani Kramplovou v bránke. Predseda jednej vládnej 
strany vyťahuje ministrov pôdohospodárstva ako kúzelník zaja-
ce z klobúka, ešte ich má v talóne asi zo päť, teda nie zajacov, 
ale ministrov. Z Mosta-Híd sa usmieva niekdajší predseda strany 
menšiny, ktorá sa tvári ako väčšina a podpredsedníčka národ-
nej strany má problém so slovenským jazykom pri písaní. Kúzlo 
spočíva v tom, že inak je to učiteľka, ale matematiky a zemepisu. 

Osobitná škola t-com
V tejto firme zaviedli nový marketingový experiment, účtujú účastníkom 
služby, ktoré neexistujú, resp. nie sú funkčné. Zrejme ide o to, aby ta-
kýmto spôsobom získali nových klientov pre svoju firmu. Márne voláte 
do tejto firmy, že oná služba v tomto prípade Magio nie je zavedená, 
teda nie je inštalovaná, to im je fuk. Účtujú si veselo ďalej. Ktorý hlupák 
by za neexistujúce služby platil, na to však T-com nereflektuje, začne sa 
vyhrážať div nie exekútorom. Voláte znova, vysvetľujete, že to, čo účtujú 
nie je nainštalované, márne. To, čo chápe aj žiak osobitnej školy, to je 
pre T-com problém. Keď niekto šesťkrát nepochopí, čo mu hovoríte, 
tak to už naozaj môžete ísť povedať tam, kde to išiel povedať kráľ Mi-
das. Nehovoriac už o tom, že vám zablokujú účastnícku stanicu, ktorú 
si riadne platíte, teda šalamúnsky zablokujú volanie medzimestských 
hovorov, aby ste sa nemohli sťažovať práve zriaďovateľovi tejto stanice 
na jeho služby. A čo ak potrebujete zavolať pohotovosť, to je T-comu 
jedno. Škoda, že tento inovovaný druh marketingu si T-com neuplatňuje 
vo veľkohubej reklame na slovenských televíznych staniciach. Obyčajne 
to tak býva, že pod svietnikom býva najviac tmy. Inak povedané, čím viac 
reklamy, tým menej svetla. Aby sa nebodaj neosvietili služby T-comu...dostanem? 

nedostanem!
Celý život nenásilne bojujem 
za demokraciu, podporujem 
demokratické hodnoty a ich 
rozvoj. Ale cenu Jána Lan-
goša, ako tibetský dalajláma 
nedostanem. Vo výbore, ktorý 
určuje, kto dostane túto cenu 
sú totiž okrem manželky Jána 
Langoša, Gabriely, Václav 
Havel, Karel Schwarzenberg, 
Michal Žantovský, Martin Mej-
strík, Fedor Gál, Miroslav Leh-
ký, Martin Bútora, Milan Šimeč-
ka, Filip Vagač, Daniel Lipšic, 
Peter Hunčík, Milan Nič a ex 
offo minuloročný držiteľ ceny. 
Takže je to jasné. Môžem si tak 
akurát kúpiť jeden langoš...

Pánom z Budapešti treba pripo-
menúť jednu dôležitú vec. Miero-
vá zmluva po vojne uložila Maďa-
rom aj sankcie, medziiným návrat 
všetkých vecí slovenského kul-
túrneho dedičstva, ktoré po roku 
1848 zostali v maďarských múze-
ách, najviac ich bolo zabratých v 
čase maďarského milénia, v roku 
1900, keď sa dokonca zaberalo 
aj z Oravy. V depozitoch maďar-
ských múzeí, galérií a archívov 
sú unikátne skvosty slovenského 
kultúrneho dedičstva, napríklad 
originál oltáru z kostola v Sabinove 
s fragmentmi majstra Pavla z Le-
voče. Len z Gemerského múzea 

v Rimavskej Sobote sa odviezlo 
do Maďarska niekoľko vagónov 
vzácnych relikvií. Tieto skvosty 
slovenského kultúrneho dedič-
stva sú dostatočne zmapované a 
súčasná vládna koalícia by mala 
pripomenúť pánom z Budapešti, 
aby naplnili Mierovú zmluvu, ktorá 
im uložila ukradnuté vrátiť. A po-
staviť otázku tak, že sme ochotní 
rokovať o jazykovom zákone, ak 
začnú vracať hodnoty slovenské-
ho kultúrneho dedičstva. A ak tak 
neurobia, treba sa obrátiť priamo 
na Brusel, aby sme v hanbe nezo-
stali. A ak tam nepochodíme, tak 
sa obrátime na Kongres USA.

Naši južní susedia by zo Slovenska najradšej 
spravili rezerváciu Indiánov = plemena Slová-
kov, alebo Tothov, ako nás nazývajú. Aj preto tak 
vehementne bojujú proti jazykovému zákonu. 
Iba si neuvedomili jedno – všetci sme dnes v jednej 
rezervácii. V Maďarsku rovnako ako na Slovensku sa 
možno zamestnať, v podnikoch, ktoré nám nepatria. 
Chcete sa poistiť, tak v poisťovni, ktorá nie je naša, 
peniaze si požičiate alebo uložíte v banke, ktorá je 
dcérou cudzej banky. Veľká väčšina podnikov ne-
patrí obyvateľom Slovenska a ani Maďarska. Média, 
ktoré denne do našich hláv chrlia informácie, tiež nie 
sú naše rodné. Veľa Slovákov a Maďarov pracuje v 
zahraničí, pričom dostávajú plat oveľa nižší ako ta-
mojší obyvatelia, ženy pracujú ako opatrovateľky 
alebo predávajú svoje telo. Nemáme peniaze na 
rozvoj vedy a vzdelania. Nevieme ako sa rozdeľuje 
a medzi koho zisk z bánk, poisťovní, zahraničných 
podnikov. Predali sme, čo sa predať dalo za bagateľ, 
aby sme mali aspoň na tú rezerváciu. Nuž a v tejto 
rezervácii si môžeme stavať kostoly, vyznávať svojich 
Bohov, tancovať, spievať, uctievať Jánošíka či Šte-
fánika, dokonca môžeme používať aj vlastný jazyk, 
organizovať si oslavu narodenín, opekať si slaninku 

na ohni, ujúkať, popíjať pivo. Indiáni v rezerváciách 
sú na tom podobne. O dva roky si môžu skupovať 
pôdu zahraničné spoločnosti či súkromníci. Nebu-
deme ani vedieť, po čej zemi chodíme. Nebudeme 
pomaly vedieť, komu patria naše lesy, ktoré dnes 
skupujú naši Indiáni z plemena Slovákov a ktoré 
potom predajú cudzincom. Nevieme dnes komu čo 
patrí, kto čo nakradol, o čo sa obohatil, nepoznáme 
toho, kto si z toho dobre žije. Nevieme ani toľko, koľ-
ko vedia Indiáni v rezerváciách. Indiáni totiž vedia, 
kto im to spôsobil, my to nevieme a zdá sa, že nás 
to ani nezaujíma. Ak ste sa v Amerike stretli s termí-
nom hlúpy Indián z rezervácie, musíte si tento názor 
poopraviť. Existujú ešte hlúpejší Indiáni z rezervácie, 
Indiáni plemena Slovákov, alebo Maďarov, Srbov, či 
Rumunov. O akom domove to teda vzletne hovoríme 
pri príležitostiach, keď je nám umožnené uctievať si 
svojich Bohov, modly, pologramotné celebrity z TV, 
ktoré okiadzame?  Indián neokiadzal ani bojovníkov 
proti generálovi Custerovi. Naša rezervácia je teda 
iná, nemá už ani hodnoty, ani morálku. A kto tvrdí, 
že sme suverénny štát, tak nech si porovná Indiánov 
v rezerváciách a nás. Sme na tom podobne, ak nie 
horšie.

Budeme chodiť po cudzej zemi?

slovensko nie je rezervácia
Jazykový zákon, ktorý Slovenská republika prijala, sa stal 
nebodaj strašiakom celej Európy. Tak ho aspoň naši južní 
susedia prezentujú, lebo sa vraj dotýka maďarskej menšiny. 
Zákon o prihlásení na trvalý pobyt tuším existuje od čias Má-
rie Terézie, dorozumievacím jazykom na Slovensku je jedno-
ducho slovenský jazyk, aj keď sa nám ho snažili práve terajší 
naši južní susedia vytrhnúť z hrdla, nevytrhli. Maďari, ktorí žijú 
na Slovensku 

MUSIA OVLÁDAť SLOVENSKý JAZyK, 
tak ako Mexičania, alebo Portorikánci v USA anglický jazyk. 
Tak prečo je slovenský jazykový zákon problém? Pre koho? A 
čo do slovenského jazykového zákona má hovoriť Budapešť? To 
ako keby sa Mexiko ohradilo proti používaniu angličtiny v USA. Ako 
sa asi môžu uplatniť Mexičania v USA, ak nevedia anglický jazyk? 
Ako sa potom môžu Maďari žijúci na Slovensku uplatniť na Sloven-
sku, keď nebudú vedieť slovenský jazyk? Tak o čo to vlastne SMK, 
Mostu-Híd, či Budapešti ide? Slovenský jazykový zákon tiež nepre-
stane platiť. Nech tu pobehuje eurokomisár hore-dole, to predsa 
nie je vec EÚ. Slováci predsa nie sú Indiáni žijúci v rezerváciách, 
aby im ktosi diktoval čo majú a čo nemajú robiť. Alebo to je inak a 
naozaj je Slovensko akási rezervácia? Dajme si to dohromady 
s účasťou poslancov Slovenskej republiky z SMK na roko-
vaní Fóra Karpatskej kotliny a je to celkom jasné. Treba za 
každú cenu dehonestovať Slovensko a vyvolať konflikt. Veď 
každý, kto sa pozeral na svojrázny míting SMK na štadióne v 
Dunajskej Strede už-už čakal, že tam vyhlásia autonómiu. Je 
skutočne načase, aby slovenský parlament, ak je ešte slovenský, 
zrušil mandát poslancov SMK a orgány činne v trestnom konaní 
preskúmali činnosť SMK, ktorá 

NIE JE V SÚLADE S NORMAMI 
platnými v suverénnom štáte. Nielen parlament by sa mal zobudiť, 
ale pretrieť oči by si mala aj vládna SNS. Urobila táto strana míting 
alebo zhromaždenie na podporu jazykového zákona? Nie! Predse-
da tejto strany by si mal uvedomiť, že treba postupovať ústavnými 
spôsobmi, v súlade s právnymi normami a nie trepať kadečo, rovna-
ko ako podpredsedníčka by sa nemala dehonestovať pravopisnými 
avantúrami. Podobné smiešnosti sú najmenej vhodné práve teraz. 
Prirovnanie premiéra s rozbíjaním okien naozaj bolo výstižné, či sa 
to SNS páči alebo nie. Druhá vládna strana, Mečiarova, je v 
tomto smere ďaleko pragmatickejšia, to treba uznať. S opo-
zíciou ťažko rátať, lebo je taká, aká je a v každej mútnej vode 
chce len loviť a je smutné, že to isté platí aj o KDH.
Treba si naozaj uvedomiť, že stále platí - ex nihilo, nihil est (z ničoho 
nič nie je). Dnes to platí dvojnásobne.

Ukradnuté vrátiť!
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1. Je v spoločnom záujme Ma-
ďarska a Slovenska uvoľniť poli-
tické napätie medzi oboma kraji-
nami, ktoré počas uplynulých pár 
týždňov vytvorilo živnú pôdu pre 
niektoré znepokojujúce incidenty. 
Obe strany upriamujú pozornosť 
všetkých zodpovedných politic-
kých strán na sociálne riziká a 
vyzývajú občanov Maďarska a Slo-
venska na toleranciu a vzájomné 
porozumenie.
2. Predsedovia vlád Slovenskej 
republiky a Maďarskej republi-
ky si uvedomujú, že bilaterálne 
vzťahy by mali byť budované na 
základe vzájomnej dôvery, trans-
parentnosti a pragmatického a 
konštruktívneho bilaterálneho dia-
lógu. Predsedovia vlád Slovenskej 
republiky a Maďarskej republiky 
využijú všetky dostupné mecha-
nizmy a formy spolupráce, vrátane 
ďalších kontaktov na úrovni pred-
sedov vlád, aby zabránili akým-
koľvek krokom, ktoré by mohli 
negatívnym spôsobom ovplyvniť 
vzájomné vzťahy. 
3. Predsedovia vlád Slovenska a 
Maďarska vyjadrili poľutovanie nad 
okolnosťami plánovanej návštevy 
prezidenta Maďarskej republiky 
Lászlóa Sólyoma v Komárne 21. 
augusta 2009, hoci na právne 
aspekty záležitosti si zachovávajú 
vlastný názor. S cieľom vyhnúť sa 
podobným situáciám v budúcnos-
ti, poveria obe strany príslušných 
expertov vypracovaním princípov a 

pravidiel, ktoré budú v budúcnosti 
zohľadnené. Obe strany potvrdzu-
jú rešpektovanie voľného pohybu 
osôb ako základného princípu EÚ 
a zdôrazňujú dôležitosť voľných 
neobmedzených kontaktov medzi 
občanmi Európskej únie. 
4. Predsedovia vlád Slovenska a 
Maďarska potvrdzujú medzinárod-
né záväzky Slovenskej republiky 
a Maďarskej republiky v oblasti 
rešpektovania a uplatňovania práv 
osôb patriacich k národnostným 
menšinám, ktoré žijú na Sloven-
sku a v Maďarsku, ako aj všetky 
záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o 
dobrom susedstve a priateľskej 
spolupráci medzi Slovenskou re-
publikou a Maďarskou republikou 
z roku 1995.
5. Obe strany akceptujú posu-
dok a všetky odporúčania Vyso-
kého komisára OBSE pre otázky 
národnostných menšín týkajúce 
sa novely zákona o štátnom jazy-
ku SR a vítajú komisárov zámer 
zohrať aktívnu podpornú a moni-
torovaciu úlohu pri implementácii 
jeho odporúčaní. Slovenská stra-
na potvrdila, že pri implementácii 
novely bude úzko spolupracovať 
s úradom Vysokého komisára. 
Strany v tejto súvislosti zintenzív-
nia prácu dvojstrannej Zmiešanej 
komisie pre záležitosti menšín, 
ktorá sa má schádzať pravidelne a 
na ktorú budú na základe dohody 
oboch strán prizývaní zástupcovia 
úradu Vysokého komisára. 

6. V nadväznosti na obsah Spo-
ločného vyhlásenia predsedov 
vlád podpísanom na ich stretnutí 
v Komárne v novembri 2008 obe 
strany súhlasia prijať prísne opat-
renia proti extrémistickým fenomé-
nom a skupinám, všetkým formám 
xenofóbie, intolerancie, šovinizmu 
a nacionalizmu a všetkým preja-
vom násilia a ich exportu do iných 
krajín. Obe strany použijú všetky 
právne prostriedky, aby zabránili 
občanom žijúcim v ich krajinách 
šíriť nenávisť, xenofóbiu, intoleran-
ciu, zneužívanie alebo diskriminá-
ciu. Obe vlády urobia všetko pre 
to, aby zabránili extrémistickým 
živlom získať priestor, s osobitným 
dôrazom na zakázané a stíhané 
polovojenské organizácie. Obe 
strany sa zhodli, že v priebehu 
dvoch mesiacov zvážia vytvorenie 
spoločnej policajnej skupiny po-
verenej vyššie uvedenými úloha-
mi, a za týmto účelom začnú roko-
vania na expertnej úrovni.
7. Obe strany potvrdzujú zámer 
urýchliť implementáciu 14-bodo-
vého pracovného plánu prijatého 
predsedom vlády Maďarskej re-
publiky a predsedom vlády Slo-
venskej republiky na stretnutí v 
júni 2007. Pre plnú implementáciu 
cieľov tohto programu treba pri-
praviť detaily harmonogramu spo-
ločnej práce. Túto úlohu vykonajú 
určení členovia oboch vlád do 30. 
septembra 2009. 
8. Predsedovia vlád zdôrazňu-
jú potrebu zvolať v krátkom čase 
zasadania všetkých zmiešaných 
komisií na implementáciu Zmluvy 
o dobrom susedstve a priateľskej 
spolupráci medzi SR a MR s cie-
ľom preskúmať možnosť, pred-
bežné podmienky a ciele budúce-
ho spoločného zasadania oboch 
vlád.
9. Obe strany zvážia možnosť vy-
tvorenia Rady pre maďarsko-slo-
venskú spoluprácu ako nepolitic-
kého, nezávislého konzultačného 
orgánu na podporu spolupráce 

medzi oboma krajinami. Rada 
vydá každý rok správu o vývoji 
vzťahov a predloží odporúčania na 
zlepšenie vzťahov oboch krajín. 
Rada by mala dozerať na pláno-
vaný Fond maďarsko-slovenskej 
spolupráce, ktorého cieľom je 
podpora projektov, štipendií a štu-
dentských výmenných programov, 
ako aj kultúrnych, umeleckých a 
športových podujatí zameraných 
na podporu maďarsko-slovenské-
ho spolužitia a spolupráce. 
10. Predsedovia vlád súhlasili v 
súlade s hore uvedenými politic-
kými cieľmi a Základnou zmluvou 
medzi Maďarskom a Slovenskom 
a v súlade s európskymi hodnota-
mi, poveriť ministrov zahraničných 
vecí vypracovaním posilneného 
balíka spolupráce, ktorý bude 
do dvoch mesiacov predložený 
na posúdenie predsedom vlád a 
bude o. i. obsahovať: 
•Detaily o Rade pre maďarsko-
slovenskú spoluprácu a Fonde 
maďarsko-slovenskej spolupráce; 
•Zoznam projektov spolupráce v 
oblasti energetickej bezpečnosti 
oboch krajín; 
•Plán zlepšenia cestných a želez-
ničných spojení; 
•Rámcovú dohodu o nových 
mostoch na riekach Dunaj a Ipeľ; 
•Spoločný balík opatrení na zní-
ženie nezamestnanosti v pohra-
ničných regiónoch; 
•Používanie pripravovanej učeb-
nice o spoločnej histórii a pokra-
čovanie spoločného historického 
výskumu aj po jej publikácii; 
•Plán spolupráce na posilnenie 
integrácie Rómov v oboch kra-
jinách, čo je závažnou otázkou v 
oboch krajinách.
11. Predsedovia vlády sa do-
hodli na prevzatí záštity nad 
dôstojným pripomenutím si 
15. výročia podpísania Zmluvy 
o dobrom susedstve a priateľ-
skej spolupráci medzi SR a MR 
z 19. marca 1995 v Paríži.

(krk)

Usilujú o zintenzívnenie vzťahov
Vyhlásenie premiérov Slovenskej republiky Roberta Fica a Ma-
ďarskej republiky Gordona Bajnaiho prijaté na spoločnom stret-
nutí premiérov 10. septembra 2009 v meste Széczény v Ma-
ďarsku: Uvedomujúc si spoločnú zodpovednosť voči občanom 
svojich krajín a za vzájomné hľadanie riešení otvorených otázok 
a usilujúc sa o zintenzívnenie dvojstranných vzťahov; opierajúc 
sa o spoločné hodnoty, právne záväzky a demokratické princí-
py, vyplývajúce zo spoločného členstva Slovenskej republiky a 
Maďarskej republiky v Európskej únii a NATO; opäť potvrdzujúc 
dôležitosť dodržiavania a implementácie všetkých ustanovení 
Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slo-
venskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej 19. 
marca 1995 v Paríži si želajú vyhlásiť nasledovné body:

Predseda vlády Robert Fico informo-
val na mimoriadnej tlačovej konferen-
cii 17. septembra 2009 o najnovších 
praktikách bulváru zameraných na 
očierňovanie nielen priamo jeho oso-
by a vlády SR, ale aj rodiny predsedu 
vlády.
Povedal, že praktiky slovenskej tlače a 
osobitne slovenského bulváru prekraču-
jú akékoľvek hranice etiky, únosnosti a 
normálneho ľudského správania sa. Ako 
príklad toho, že slovenský bulvár už nemá 
absolútne žiadne hranice pri snahe po-
škodiť osobu predsedu vlády alebo vládu 
SR uviedol najnovšie tvrdenie bulvárne-
ho týždenníka Plus 7 dní, podľa ktorého 

syn Roberta Fica chodí do súkromnej 
školy, kde je mesačné školné okolo 900 
eur (27.000 korún). „ ... na požiadanie 
vám predložím zmluvu, na základe ktorej 
vám preukážem, že za školné 

MESAČNE PLATÍM 89 EUR, 
čo je 2.500 korún, čo si myslím, že ako 
predseda vlády zo svojho príjmu, ktorý je 
vyšší ako 4.000 eur, si môžem bez prob-
lémov dovoliť. (...) Mrzí ma, že na útoky 
sú zneužívaní moji najbližší príbuzní vrá-
tane rodičov. Uvediem príklad z minulé-
ho týždňa, kde ten istý bulvárny týžden-
ník Plus 7 dní uviedol, že moja mama sa 
mala zúčastniť na nejakej večeri, ktorú 
zorganizovala jedna dedina pri príležitos-

ti mojej návštevy v tejto dedine, lebo sme 
tam otvárali bytový dom a hrali sme tam 
futbalový zápas. Ten hyenizmus je v tom, 
že týždenník Plus 7 dní napíše, že moja 
mama sa zúčastnila takejto honosnej ve-
čere, hoci to bolo normálne pohostenie. 
Fakt je ale ten, že moja mama ležala v 
nemocnici v Nitre, lebo bola hospitalizo-
vaná“, zdôraznil Robert Fico.
Premiér rovnako uviedol, že má informá-
ciu z prostredia bulváru, že ich fotografi 
dostali povinnosť chodiť pred jeho dom a 
fotiť predsedu vlády so psom pri venče-
ní a pozorovať, či po akte venčenia psa 
Robert Fico po ňom aj poupratuje. „Pre-
páčte, ale toto je niečo, čo je už mimo 
akýchkoľvek 

HRANÍC ÚNOSNOSTI 
a hraníc, ktoré ja ako človek mienim 
tolerovať. Som v politike sedemnásť 
rokov – od roku 1992. To, čo robí bul-
vár posledné roky na moju adresu a na 
adresu mojej rodiny, je absolútne ne-
akceptovateľné. (...) Viete, dnes nie je 
problém skorumpovať novinárov. Dnes 
nie je problém bulvárnemu novinárovi 
dať 50.000 korún, aby napísal pozitívny 
článok. Takáto prax jednoducho existu-
je, ale ja touto cestou nepôjdem. Radšej 
pôjdem cestou upozorňovania na tieto 
skutočnosti, pôjdem cestou podávania 
žalôb a pôjdem cestou podávania návr-
hov, ako túto situáciu zastaviť. Sloboda 
tlače na Slovensku je naozaj mimoriadne 
široká. Nakoniec to preukázali aj rôzne 
rebríčky, v ktorých sa ukázalo, že Sloven-

sko z hľadiska slobody tlače patrí medzi 
najslobodnejšie krajiny na svete. Ale slo-
boda tlače neznamená, že tlač, najmä 
bulvárna, si bude uverejňovať od rána do 
večera klamstvá najhoršieho zrna“, pod-
čiarkol premiér.
Robert Fico ďalej informoval médiá, že 
osobne príde s iniciatívou na zmenu

 TLAČOVéHO ZÁKONA, 
pričom by sa skrátili lehoty, ktoré sú v 
zákone stanovené na uverejnenie od-
povede, z troch dní v súčasnosti na dva 
dni alebo 24 hodín. „Na 24 hodín na-
vrhnem skrátiť túto lehotu počas voleb-
nej kampane, kedy naozaj politik nemá 
šancu sa brániť. A pokiaľ bulvár uverejní 
takéto klamstvá takéhoto neuveriteľného 
rozsahu, bude treba, aby zákon ukladal 
vydavateľovi bulváru, aby do 24 hodín 
uverejnil opravu, alebo uverejnil odpo-
veď“, dodal. Ďalším návrhom zo strany 
Roberta Fica bude, aby pokuty neboli vy-
nášané až na základe rozhodnutia súdu, 
ale boli vynášané automaticky na základe 
zákona. „To znamená, ako náhle bulvár 
neuverejní odpoveď či už do dvoch dní, 
alebo túto odpoveď neuverejní do 24 
hodín v prípade volebnej kampane, prí-
de sankcia podľa zákona voči bulváru v 
primeranej výške. Pretože čakať na súd-
ne rozhodnutie je naozaj čakať niekedy 
možno aj dva, alebo tri roky“, zdôraznil 
predseda vlády.
Rovnako si Robert Fico myslí, že je 
možné urobiť takú právnu úpravu, 
ktorá zabezpečí, že v prípade ochra-

ny politikov, aj ďalších osôb, ktoré sú 
napadnuté takýmito neuveriteľnými 
klamstvami zo strany tlače, bude roz-
hodnutie súdov podstatne kratšie. 
„Len na ilustráciu, ak dovolíte. Niekedy 
v októbri 2006 som podal žalobu na je-
den bulvárny denník a prvé pojednávanie 
bude v roku 2009 v októbri. To predsa 
nemá žiadny zmysel, ak po troch rokoch 
bude len prvé pojednávanie a súdny pro-
ces prebehne v nasledujúcich piatich 
alebo šiestich rokoch a niekedy v roku 
2013 sa domôžem víťazstva, lebo je to 
úplne jasná a evidentná vec. Tak kto 
už v roku 2013 bude porovnávať útok z 
roku 2006 s rokom 2013 alebo rokom 
2014?“, uviedol.
Premiér tiež požiadal elektronické mé-
diá, aby prestali vysielať upútavky 

K BULVÁRNyM TýŽDENNÍKOM 
a denníkom, pretože napríklad v prípade 
bulvárneho týždenníka Plus 7 dní práve 
na základe klamstva, že premiér platí za 
školu svojho syna 27.000 korún mesač-
ne, sa snažia získať čitateľov, aby si kúpili 
a prečítali tento časopis alebo denník. 
„Opakujem ešte raz, prestaňte s tým, 
lebo tak ako podám, samozrejme, žaloby 
na Plus 7 dní a na ďalšie bulvárne denní-
ky a týždenníky, použijem všetky právne 
prostriedky aj na to, aby som ochránil 
svoju osobu pred elektronickými média-
mi, ktoré robia reklamu v podobe upú-
taviek na Plus 7 dní alebo Plus 1 deň, 
ktoré takýmto spôsobom šíria nehorázne 
klamstvá“, dodal. (kr)
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BUlvár PreKrAČUJe hrAniCe etiKy 

nedokážu sa hanbiť?
Nízka kvalita slovenských médií, či už ide o tlačené alebo elektronic-
ké, je všeobecne známa. Najmä ich plytkosť, permanentná snaha 
zavádzať čitateľov, poslucháčov a divákov, no predovšetkým 
mizerná odbornosť a rozhľadenosť, korunovaná absenciou pri-
rodzenej ľudskej inteligencie ich „špičkových redaktorov“. Väč-
šina z tzv. „novinárov“ je v súčasnej dobe na vrchole blaha, keď 
si môže „kopnúť“ do premiéra alebo vlády, a s radosťou to robí 
spôsobom, ukážkovo reprezentujúcim ich inteligenčnú a ľud-
skú nízkosť. Spôsobom, dostatočne reprezentujúcim skutočnosť, 
že Slovensko a jeho napredovanie, pokojný život jeho obyvateľov a 
ich budúcnosť majú títo ľudia jednoducho „na háku“. Najdôležitejšie 
je, aby zarobili svojich judášskych tridsať strieborných. Na frekvencii 
jednej zo známych slovenských rozhlasových staníc som sa nedávno 
pozastavil nad cieľom jednej z jej dopoludňajších relácií, v ktorej si 
slovenská rozhlasová „inteligencia“ podávala Roberta Fica v súvislos-
ti s jeho blížiacimi sa narodeninami. Najmä jeho postoje v sociálnej 
oblasti, v sociálnej politike vlády atď. A na záver, aby to všetko bolo 
mimoriadne „srandovné“ aj napriek tomu, že sa premiér zastáva pra-
cujúcich ľudí, mu zahrali Pieseň práce. To je recesia, čo? 
Nuž, ľudia, ktorí sa práci vyhýbajú a prácu iných si nevážia, sú mi 
doslova odporní. Či už sedia za mikrofónom alebo ležia na lavičke pri 
železničnej stanici. A hlúposti tých lenivcov, ktorí sedia za mikrofónom 
práve tejto stanice, som sa rozhodol viac nepočúvať. Jednoducho, 
táto rádiová vlna už pre mňa definitívne skončila. (mo)

Únia slovenských novinárov mení preukazy

tri dôležité dátumy
Na najzávažnejšie otázky spoločenského a profesionálneho života sa 
zameriava aktivita Únie slovenských novinárov v nadchádzajúcom ob-
dobí: predovšetkým to budú tri stretnutia, prvé z nich už 30. septem-
bra (streda). Hlavnou témou bude beseda s poprednými odborníkmi 
na medzinárodný obchod a vzťahy s dôrazom na strategické súvislosti 
terajšej globálnej krízy. Druhé, jesenné, sa zameria najmä na analýzu 
a možnosti podrobného informovania o práci samospráv, a voľbách 
do vyšších územných celkov. Účastníci stretnutia sa zamerajú aj na 
možnosti občianskych aktivít a na úlohy médií a novinárov. 
Koncoročné zhromaždenie Únie slovenských novinárov prinesie 
okrem iného odborné záverečné hodnotenie priebehu globálnej krízy 
a jej dopadu na slovenský politický a spoločenský život. Osobitne sa 
zameriame na používaný jazyk politiky a médií a rozpor medzi realitou 
a schopnosťou či neschopnosťou jazyka politiky a médií. 
Mimoriadne dôležitým bodom bude výmena preukazov – 
jednak bude slúžiť na aktivizáciu členstva a bude odrážať aj 
technický postup formálneho vzhľadu preukazu člena únie. 
V tejto súvislosti Rada ÚSN poverila podpredsedu Dušana D. 
Kerného, aby na všetkých prístupných fórach upozornil na pokraču-
júcu snahu vytláčať členov únie z rôznych podujatí a konkrétne pro-
testovať proti výlučnému monopolu jednej novinárskej organizácie a 
to tak čo sa týka podujatí napr. s predstaviteľmi slovenskej tlače zo 
zahraničia či mediálnych stretnutí organizovaných oficiálnymi inštitú-
ciami či ústavnými činiteľmi. (r)
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Bánovce nad Bebravou (J. Matušku - sídlisko, Sládkovičova, Za-
fortná 3, Mojmírova), Banská Bystrica (29. augusta, 29. augus-

ta - ŽSR, SAD, cesta ku Smrečine, Dolná 19, Dolná, Esso Zvolenská 
cesta 8/A, Fatranská, Golianova, Jilemnického, Karpatská, Kukučíno-
va, KÚNZ, Kyjevské nám., Mičinska 8, Moskovská, Nálepkova, Nám. 
S. Moyzesa - Gastro, Nám. Slobody, Národná Ulica, OVS, Partizán-
ska 33, Poľná, Povstalecká, Radvaň, Spojová, Starohorská, Strieborne 
Námestie, Tatranská, THK, Tulská - Pri krčme, Vajanského, Wolkerova 
12, Horná - Poliklinika, Nám. slobody, Partizánska), Banská štiavni-
ca (Andreja Kmeťa 1, Dolná 19, L. Svobodu, Poľovnícka 2), Bardejov 
(Hypernova, Bard. Kúpele, Dlhý Rad, Duklianska, Fučíkova, Gorlická, 
J. Grešáka - Vimbarg, Komenského 557/11, Námestie SNP 173/3, 
Tačevská), Bardoňovo (Bardoňovo 347, Hlavná), Bátorove Kosihy, 
Bátovce, Bela - okr. Žilina, Beluša (Dr. Clementisa, Zastávka autob.), 
Besa - okr. Levice, Bidovce, Biely Kostol, Bíňa, Bíňovce, Blesov-
ce, Bojná, Bojnice (Hurbanovo nám., SNP, Tehelňa), Boleráz (Bole-
ráz 34, Boleráz 445) Borčany, Borša, Borský Mikuláš (Bratislavská, 
Na Záhradách) Bošany (Hlavná, Školská, SNP 60, SNP), Bratisla-
va (Miletičova, Americké námestie, Astronomická, SAD - Nivy, Avion 
Shopping Park, Belanského 18, Betliarska, Blagojevova 2, Černocké-
ho 7, Dolnozemská cesta, Dostojevskij rad, Dúbravská cesta - 4, Dud-
vážska, Dulovo nám. 1-8, Einsteinova, Eisnerova 19, Eisnerova Ulica, 
Estónska/Hradská, F. Bystrého, Farského/TPD, Fedinova, Gogoľo-
va 18, Hallova, Herlianska - D, Hlaváčikov 35, Hlavná stanica, Hlavne 
námestie, I. Horvátha, Ivanka pri Dunaji, Jurigovo námestie, Kamenne 
námestie - 9, Karloveská, Kollárovo nám. 18, Krásna - Prievoz, Kre-
meľská, Krížna - A, Kulíškova-Svätoplukova, Kutuzovova 8, Ľ. Fullu 2, 
Lachova 18, Lamač, Laurinská, Lietavská, Liga Pasáž, M. R. Štefánika, 
M. R. Štefánika - letisko, Majetníkova, Malokarpatské nam. - Lamač, 
Mamateyova, Mierová 2, Mierová 36, Mierová C, Mierová, Miletičova 
1 - D, Miletičova 8, Mlynarovičova 1, Mlynarovičova 22, Mlynské Nivy, 
Most SNP - L. Svobodu, Muchovo námestie, Mýtna Ulica, NOU - Kle-
nová 1, Náb. L. Svobodu, Nám. Hraničiarov, Nám. SNP, Nám. Hraničia-
rov - 2, Nivy - E, Obchodná 53, Obchodná, OC Saratov - C, Osuského, 
Ovsište - Pri Dome kultúry, Panónska 9 - B, Panónska cesta, Patrónka, 
Pavla Horova 7, Plynárenská 7/C, Plynárenská, Pod Krásnou Horkou 
1, Pri Kríži, Pri Sajbach 20, Pribinova, Prievozská, Púchovská - Kauf-
land Rača, Radničné Nám., Rezedová 5, Romanova, Ružinovská, Ša-
fárikove námestie, Šancová, Šancová 46, Saratov - C, Saratovská 2, 
Saratovská Ulica, Seberíniho 12, Ševcenkova 32, Sch. Trnavského - 
4, Sch. Trnavského 10, Slovinska, Slovnaftská cesta, Špitálska Ulica, 
Špitálska - Min. Prace, St. Nove Mesto, Stachanovská 4 Prievoz, Sta-
ré Grunty 36, Staré Grunty, Štefánikova, Studena - Palace Shop, Stu-
denohorská, Šustekova 10 - B, Talerova 2 - 9, Tešedíkova - 4, Tomá-
šikova 50/B, Torysska, Trnavská - D, Trnavské Myto 1, Trojičné nám., 
Vajnorská - 8, Vajnorská cesta, Vápencová 36, Vazovova-Radlinského, 
Vlastenecké nám., Vrakuňská cesta, Wolkrova 2, Záhradnícka (Tufi), 
Záhradnícka, Zlaté Piesky, ZŠ Račianska 1, Záhradnícka 14, Eisnerova 
56 - 3, Hodonínska 4, Karadžičova, Karpatské Námestie - 7, Lidl-Eis-
nerova 6964/50, Ľubovnianska 12, Sch. Trnavského 1/F - 4, Štefáni-
kova) Brehy, Brestovany: J. Nižnanského, SNP 117, Brezno (9. mája, 
Banisko, cesta Osloboditeľov 8, Nám. M. R. Štefánika, Švermova, 
Čsa, Železničná), Brezolupy, Brhlovce, Bučany, Budmerice (Nám. 
L. Fábryho), Bušince (Aut. nást.), Bystré, Bystričany, Bytča (9. mája, 
Lombardiniho, Námestie SR 22/22, Sidónie Sakalovej, Štefánikova) 

Cabaj – Čápor (Hlavná), Čadca (A. Hlinku, Horná, Hurbanova, Ku-
kučínova 29, Kysucká cesta, Palárikova, Pribinova, Rázusova, Slo-

body 13, Staničná 207, Staničná), Čajkov (č. d. 235), Čalovec ( Sta-
ničná), Čata (Školská 292/2), Čechynce (Hlavná cesta), Čereňany 
(Prievidzská 54/71), Červeník (Hviezdoslavova), Čierna Nad Tisou 
(Nám. Družby, Žel. stanica), Čierne Klačany (Čierne Klačany 361), 
Čierny Balog (Dobroč 856/27), 

Dechtice, Demandice (Hlavná), Detva (M. R. Štefánika, Štúrova, 
Tesco, Partizánska, Bernolákova), Diviaky Nad Nitricou (Pri Jed-

note), Divín (Hrnčiarska 250, Nám. Slobody, OD Jednota), Dobšiná 
(Jarkova, Námestie), Dolná Seč (Kostolová), Dolné Lovčice (Trnavská 
5), Dolné Vestenice (M. R. Štefánika, Vegum Pri Podniku,), Dolný Ku-
bín ( M. Hattalu 2150, SNP), Domaniža (námestie), Drahovce (Hlavná 
136), Drážovce, Drienov, Dubnica Nad Váhom (Bratislavská 4051, 
CI-D Club, CI - pri Hlavnej Ceste, Centrum I - Abc, Centrum I 4202, K 
Váhu 762/1, Kpt. Nálepku 676/2, Obrancov mieru, Obrancov mieru 
aut. zast., Obrancov mieru - pri SPŠ, Pod kaštieľom, Prejta 129/148, 
Pri obch. str. Dubničanka, Továrenská, Partizánska), Dudince (Okruž-
ná), Dunajská Lužná (Hlavná cesta), Dunajská Streda (Alžbetínske 
nám., autobus. stanica, Bacsakova, Galantská cesta 4749/7, Galant-
ská cesta, Gen. Svobodu, Hlavná 46, Hlavná 6, Kukučínova, Smeta-
nov háj 47, Ulica športová, Veľkoblahovská cesta), Dvorany Nad Nit-
rou (Topoľčianska cesta), Dvory Nad Žitavou (autobus zast., Svätý 
Vendelín), 

Fiľakovo (Bisk. cesta - Pošta, Biskupická, Farská Luka, Lučenecká, 
malá žel. stanica, Školská), 

Gabčíkovo (Marica, pri Polícii), Gajary (Gajary 657), Galanta (Čes-
ká, Bratislavská, Drevená 762/2, Hlavná, Mierová, Od Mladosť 

Hlavná, OD Univerzal Hlavná, Petzvalova 1, Šafárikova, Sídl. SNP, Z. 
Kodalya), Gbelce (Novozámocká 322/1), Geča, Gelnica (SNP, Špor-
tová, Záhradná 5), Gemerská Poloma, Giraltovce (Dukelská), Golia-
novo (Golianovo č. d. 258), 

Halič (námestie), Handlová (Námestie baníkov, Čsl. armády, Prie-
vidzská, Švermova, ČSA), Hencovce (Sládkovičova 1937), Hliník 

nad Hronom (Pod Kalváriou), Hlohovec (Bernolákova 82, Hollého - 
pri potravinách, Nábr. A. Hlinku - Pri polikl., Nám. sv. Michala 16, Nám. 
Sv. Michala - pri dome sl., Nitrianska 47, Nitrianska 96, SNP - ved-
ľa večierky, SNP 12, Šulekova 447, Sv. Michala 4, SNP 10, Za Poš-
tou 16/A, Žel. stanica), Hnúšťa (Francisciho námestie, M. R. Štefáni-
ka, Poľná, Rumunskej Armády), Hôrky (Hôrka nad Váhom 55), Horná 

Streda (Horná Streda 232), Horná Súča, Horne Naštice, Horné Sa-
liby (Podzáhradná 421), Hraň, Hriňová (Lúčna, Partizánska), Hronsky 
Beňadik (námestie), Hrušovany (č. d. 361), Humenné (26. novem-
bra, Darg. hrdinov, Dom potravín 26. novembra, Hrnčiarska 11, Che-
mes, Košická 31, Kukoreliho, Laborecká, Laborecká 3, Laborecká 8, 
Mierová 81, Mierová, Sokolovská 8, Mirka, Nám. slobody, OD Labo-
rec, Štefánikova 27, Štefánikova, Třebíčska 1, Žel. stanica, Štefániko-
va 18/Bufet, Centrum, Nám. Slobody/Oc Jednota, veľký želez. stánok 
č. 2), Hurbanovo (časť Zelený Háj, Hlavná, Komárňanská cesta, Pi-
vovarská 30), 

Chrabrany (Pri Ceste), Chtelnica (Nám. 1. mája), Chynorany 
(Nám. hrdinov, Železničná stanica), 

Ilava (Farská, Ružová, Štúrova, Pivovarská, Štefánikova), Imeľ (Hlav-
ná), Ivanka Pri Nitre (Beňadiková 26), Iža, 

Jaklovce (Pri kostole), Jalšové (Jalšové 14), Jasov (Hlavná ), Jele-
nec (Hlavná ), Jelšava (Nám. republiky), Jelšovce (Hlavná), Jesen-

ské (Námestie slobody, mieru, Železničná), Jur Nad Hronom (Hlav-
ná 18), 

Kalinovo (M. R. Štefánika, Štefánikova), Kalná Nad Hronom (C. 
armády 300/12, Červenej Armády 15, Nitrianska 6), Kamenec 

pod Vtáčnikom (Námestie), Kamenica nad Cirochou (Kam. n. Ciro-
chou 581), Kameničná (Hlavná Al.), Kamenín (Hlavná 1007), Kanian-
ka (Bojnická cesta), Kaplna (Kaplna 141, Kaplna 196), Kecerovce 
(Cs Agip Východ, Cs Agip Západ), Kežmarok (Garbiarska, Gen. Šte-
fánika, Hlavne Námestie 44, Hviezdoslavova, Lányho, Mudr. Alexandra 
33, Tvarožnianska) Kľačno, Klatova Nová Ves, Klenovec (Námestie 
Karola Salvu), Kokava Nad Rimavicou (Nám. 1. mája, Sídl. Rovien-
ka), Kolárovo (Bočná, Brnenské nám., Komárňanská, Komárňanská, 
Kostolne Nám., Mierová 105), Komárno (Biskupa Kiralya, Bratislavská 
cesta 4018, Bratislavská cesta OD Kau, Bratislavská, Budovateľská, E. 
B. Lukáča, Eotvosa 23 OD Lodiar, J. Tubu 8, Komenského, Košickej 
Sad, Medercska cesta, Nám. Kossutha - Tržnica, Nám. Kosutha, Nám. 
M. R. Štefánika, Petöfiho, Pohraničná, Potr. Basta, Rakocziho 31, Ra-
kocziho, Roľníckej školy, Špitálska, Mieru, Katza, Vodná, Železničná, 
Župná 4, Nám. M. R. Štefánika, Paramon), Košeca (Potraviny Mix), 
Košice (Európska, Hronská 14, Adlerova, Alžbetina, Americká 17, Are-
ál SOU VSŽ, Aténska 20, B. Nemcovej 28, Barčianska 31, Belehrad-
ská 11, Bratislavská, Budapeštianska, Buzulucká, Čingovská 10, Čin-
govská-Dneperská, Čínska, Čordákova 2, Čordákova 7, Dneperská 
- MHD, Dominikánske námestie, Gorkého, Hlavná - pri Aide, Hlavná 
102, Hlavná 2, OD Dargov, Hlavná 92, Hlavná -Urbanova Veža, Hlinko-
vá, Hlinkové - smer centrum, Hronská 10, Hviezdoslavova, Hydrostav, 
Jaltská, Jánošíkova, Jantárová, Jegorovovo nám., Južná Trieda 93, Ko-
menského 32, Komenského 47, Komenského 49, Komenského 6, 
Kostoľany n. Hornádom, Kuzmányho 1, Kuzmányho 29, Kuzmányho 
- Vojenská, L. Svobodu 4, Letná Pri PS, Lidické nám., Lidické nám., 
Maršala Koneva, Masarykova, Michalovská, Mlynská, Moldavska ces-
ta, Moskovská, Moyzesova, Muškátová 9, Myslavská, Napájadla 16, 
Nár. trieda - pred Azij. reš., Nižný Klatov, Obrancov Mieru 1, Oc Casso-
via, Oc Hornád, Oc Hotap, Oc Juh-Astória, Oc Laborec, Oc Optima, 
Od - Torysa, Od Terasa - Humenská, Ondavská pri FNSP, Ondavská, 
Palackého - Bajzova, Palackého, Polianska -Podhradová, Popradská, 
Poštová 1, Poštová 20 - Pošta Ke 1, Rastislavova pred FN, Rastisla-
vova, Rastislavova - Štúrova, Ružová, Slanecká cesta, Sofijská, Cott-
buská, Štúrova 5/A, Tatranská, Topoľová, Torysska, Továrenská, Tri 
Hôrky 9, Trieda SNP 34, Trolejbusová, U. S. Steel, Ulica L. Svobodu - 
Fábryho, Uralská, Važecká 2, Važecká -Oc Važec, Vestibul SAD, VSŽ 
Vstupný Areál, Ždiarska - Rovníková, Železiarenská, Železničná stani-
ca, Železničná stanica, Železníky, Žiacká, Zombová, Zuzkin Park, B. 
Nemcovej, Oc-Merkur, Pereš/Revúcka 4, Oc Grunt-Billa, Tr. KVP,OC 
Važec, Važecká 8, Hlavna 21, ČSĽA 18/Tip Top, Kaufland/Toryská ), 
Košické Olšany (Alvinczyho ), Košolná, Košťany Nad Turcom, Kos-
tolište, Kovarce (Nitrianska ), Kozárovce (Hlavná, Lipová, Motorest 
Stop), Kráľovský Chlmec (Hlavná ), Krásna Ves, Krásno Nad Kysu-
cou (1. mája, Rázcestie, Sídlisko Struhy - zdrav. str., Staničná), Kriváň, 
Krnča (Družstevná 253), Krompachy (Hlavná, pri MÚ, Železničná sta-
nica), Krupina (Nám. SNP – Sad), Kúty (Bratislavská 43, Železničná 
stanica), Kysak (Kysak 230), Kysucké Nové Mesto (Belanského 207, 
Matice Slovenskej, Nám. Slobody, Námestie, Revolučná, Sládkovičo-
va, Staničná, Poľského Dlhomira, Vajanského, Železničná stanica), Ky-
sucky Lieskovec, 

Ladce (Cementárska), Lazany, Lednické Rovne (Námestie, Pri 
zdrav. str.), Lefantovce (Kopecká 524), Lehnice, Lehota (Leho-

ta 185, Hlavná), Lehota Pod Vtáčnikom (Námestie SNP), Leopol-
dov (Nám. sv. Ignáca, Železničná stanica), Levice (Autobusová stani-
ca, ČSA 2, Hlavná, Komenského, Ku Bratke 1-Priemstav, Ku Bratke, 
L. Štúra, L. Štúra, Na Bašte 6, Nádražný Rad, Nám. Šoltésovej 12, Pe-
recká, Priateľstva 21, Ružová, SNP 19, Štúrova, Sv. Michala 24, Tekov-
ská 5, Trio - nák. stredisko, Turecky Rad 1, Železničná stanica, Mlyn-
ská, Trafika), Levoča (Autobusová stanica, Francisciho, Nám. Majstra 
Pavla, Nám. Majstra Pavla, Probstnerova cesta /Nsp/, Želez. riadok), 
Lipany (Krivianska 9, Nám. sv. Martina), Liptovská Teplička, Liptov-
ský Hrádok (Železničná stanica), Livinské Opatovce (Hlavná), Lube-
ník, ľubica (Vrbovská), Lučenec (Aut. nástupište - Opatová, Autobu-
sová stanica, Fiľakovská, Haličská, Kubinyiho, Masarykova, Mierová, 
Námestie rep., Novohradská, Novohradská/ Pri Priore, Partizánska, Pri 
Poste, Rúbanisko II, Rúbanisko III/Pri M-Market, Vajanského 2, Vajan-
ského 4x, Žel. stanica, Železničná 2, Zvolenská), Ludanice (Slobody 
81), Lužianky (Korytovská 4), 

Makov (Ústredie 141, Ústredie 30), Mala Čausa, Mala Hradná, 
Malacky (Bernolákova, Brnenská, Kláštorné Námestie, Na Brehu 

911, Nádražná, Radlinského, Stánok Na Námestí, Štúrova, Záhorácka 
8, Záhorácka Pri Afk, Záhorácka), Malé Hoste, Malé Uherce (Hlav-
ná), Malinová, Malinovo, Marcelova (Zdravotnícka - Krátke Kesy), 
Margecany (Žel. stanica), Martin (29. augusta 2, A. Stodolu, Alexiho, 

Aurela Stodolu, Cer. Armády, Gogoľova, Gorkého, Hodžova, Jesen-
ského, Jilemnického 47, Jilemnického, Kmeťova 21, Kmeťova, Kohú-
tova, Kollárova, M. R. Štefánika 27, N. Hejnej 5, Osloboditeľov, Pltni-
ky 2, Priekopská 1, Riadok 1, Škultétyho, Štefunková, 1. čsl. brigády, 
Nováka, Zelená 11/C, Zelená 13/3), Matúškovo (Hlavná 680), Me-
dzev (Kováčska), Medzilaborce (Nám. Warholu), Melčice - Liesko-
vé (Námestie), Michaľany (zdrav. stredisko), Michalovce (Hollého 40, 
Hollého 60, Humenská, Kapušianska, Kaufland, Kostolne Námestie, 
Krymská, Masarykova, Nám. Osloboditeľov 17, Nám. Oslobodite-
ľov, Nám. Osloboditeľov - Jalta, Obrancov Mieru, Okružná, Oproti OD 
DPDO, Osloboditeľov, Sládkovičova, Špitálska 2, Špitálska, Švermova 
11, Tesco, Topolianska 130, Továrenská 2, Užhorodská 23, Veľké Zá-
lužie, Zemplínska, Švermova), Moča, Močenok (Nad Ihriskom), Mod-
ra (Dukelská, SNP, Štefánikova), Modry Kameň (Mariánske námestie 
596), Mojmírovce (Hlavná), Moldava Nad Bodvou (ČSA 35 Nová Po-
liklinika, Hlavná 2, Hviezdoslavova, SAD, Severná ), Moravany Nad Vá-
hom (Kostolecká), Moravské Lieskové (Mor. Lieskove 1200), Mošov-
ce (Kollárovo Nám.), Myjava (Partizánska), Mýtna, 

Nadlice (Obecný úrad), Nálepkovo, Námestovo (Nábrežie 
765/1), Nána (Madachova 32), Nemšová (J. Palu), Nesvady 

(Kalinčiakova 1, Nám. slobody, Obchodná ), Nitra (Autobusová stanica, 
Bethovenova 664/22, Bratislavská cesta, Bratislavská, Centro Chre-
nová, Fraňa Mojtu 1, Hviezdoslavova 2, Chrenová, Jedáleň - Krajsky 
úrad, Jelenecká 1, Jurkovičova, Kalvárska 1, Kaufland Hviezdoslavo-
va, L. Okanika, MAX Chrenová, Mostná 39, Na rohu Špitálskej, Nábr. 
mládeže, Novozámocká 45, Novozámocká, NSP Chrenová, Paláriko-
va, Parovská, Progres, Rázusova, Slančíkovej 1, Špitálska 43, Stanič-
ná 50, Štefánikova 14, Štefánikova 52, Štefánikova Tr., Štefánikova 5x, 
Štúrova, Výstavná 6, Výstavná, Župné nám.), Nitrianska Blatnica (Pri 
Urbankovi), Nitrianska Streda (Nitr. Streda 158, Pri Topoľčianskej), 
Nitrianske Pravno (Dlhá, SNP), Nitrianske Sučany (Záhumnie 432), 
Nitrica (Jednota), Nižný Hrabovec, Nová Baňa (Banícke Námestie, 
Cintorínska, Námestie Slobody, Pri Ceste, Pri Hlavnej ), Nová Bystri-
ca, Nová Dubnica (Mierové námestie, Trenčianska ), Nová ľubovňa 
(Lanskronská), Nová Vieska, Nováky (Horné Lelovce, SNP, Štefáni-
kova - pri NCHZ, Štúrova, Trenčianska Ulica, SNP 358), Nove Mesto 
Nad Váhom (1. mája 2, Nám. slobody), Nove Zámky (Bitúnková, G. 
Bethlena, Gogoľova, Gugská 91, Hlavné námestie, J. Kráľa, Jazdec-
ká, L. Štúra, Letomostie, M. R. Štefánika, Michalská bašta, Nábrež-
ná 50, Nitrianska 11, Petöfiho, Športová 3, T. Vansovej, T. G. Masary-
ka, Železničná Stan), 

Očová (SNP), Omšenie (Pri Obecnom úrade), Oščadnica (ústre-
die 1343), Oslany (Nám. slobody 2x, SNP), Ostratice (Súbežná), 

Palárikovo (Jednota - oproti KD), Partizánske (1. mája, Fraňa Krá-
ľa, Luhy II, Malinovského, Malinovského - Šípok, Mostová 58, Ná-

dražná 1071/26, Nám. SNP 1, Nám. SNP 820, Nová, Simonovianska 
1119, Tesco, Veľká Okružná 1128/42, Malá Okružná, Luhy II), Pata 
(Parovská), Pezinok (1. mája, Bratislavská cesta, Myslenická 2, Mys-
lenická 2/B, Radničné nám., Šenkvická Kriz., Šenkvická, Štefániko-
va 20, Svätoplukova, Železníc. stanica), Piešťany (8. mája, A. Trajan, 
A. Hlinku - OD, Bratislavská, D. Tatarku 2, Hotel Splendid, Kollárova 
17, Nitrianska - parkovisko, Nitrianska, pri OD Kocka, Rázusova - pri 
hot. Satelit, SAD, Šindelárová - pri Kostole, Kaufland, Tesco, Vrbov-
ská cesta 20, Winterová, Winterová - pešia zóna), Plechotice, Pleši-
vec, Podbrezová (Sládkovičova), Podhradie - okr. Prievidza, Podolí-
nec (Mariánske nám. 4), Pohranice, Pochabany, Poltár (Sklárska, 
Železničná), Poprad (Allendeho, SAD, Bajkalská, Banícka, Dlhé Hony, 
Dostojevského, Jesenná, L. Svobodu, Mnohelova, Nám. sv. Egídia 
61/26, Námestie sv. Egídia 124, Podtatranská 3, Pri Zast. MHD Moy-
zesova, Rázusova, Štefánikova, Štefánikova, Suchoňová, Svätopluko-
va, Tomášikova 2, Uherová, Curie, V Kauflande, Velické námestie, Wol-
kerova, Wolkerova), Poruba, Považská Bystrica (Centrum 14/19, 
Centrum 3/5 1, Hotel Manin, Lanská 13, Lanská, M. R. Štefánika 13, 
Nemocničná 986, Obchodná, pri DK, pri Pošte, Robotnícka, Sídlisko 
Hliny, Sládkovičova 369, Slovenských Partizánov, Slovenských Partizá-
nov, SNP 1911/429, SNP - Dom Služieb, Športovcov, Štefánika 161, 
Stred 39, Železničná stanica), Prakovce (Parkovisko pri DOŠ.), Pra-
šice (Družstevná, Hlavná), Preseľany (Pri Hlavnej, Školská 100), Pre-
šov (B. Gojdiča, Baštová 32, Budovateľská, Duklianska, Elán Sekčov, 
Hlavná, Hollého, Hypernova, Jurkovičová, Kaufland, Košická, Laca No-
vomeského, Levočská, Masarykova, Mirka Nešpora, Nám. Legioná-
rov, Nižná Šebastová, Panoráma, Bratislavská, Prostejovská, Sídl. II - 
Centrál, Sídl. III Centrum Lekáreň, Sládkovičova 25, Slovenská, Šport 
Solivar, Švábska, Svätoplukova, Trojica, Volgogradská Pozem. stav-
by, Weberova, Žel. stanica), Pribeta, Prievidza (1. mája, A. Hlinku, 
Bjornsona, Clementisova, Dlhá Pri ABC, Dlhá, Energetikov, G. Švéni-
ho, Hurbana, J. L. Bellu, Kláštorná 2, L. Ondreja, L. Ondreja, L. Ondre-
jova 26, M. R. Štefánika, Moyzesa 1, Nábrežná 5 /Uniklinika/, Nábrež-
ná 6, Nábrežná 7, Necpaly, Nedozerská, Nováckeho 1, Rad Tolstého, 
Rastislavova, S. Baniča, S. Chalúpku, Štefánika, Šumperská 1, Teré-
zie Vansovej, Clementisa /zast. MHD/, Matice Slovenskej), Prusy, Pú-
chov (1. mája, J. Kráľa - Nemocnica, Komenského, M. R. Štefánika, 
Moravská, Nimnická cesta 1919/47, Okružná, Sedlište Pri Jednote, 
Štefánikova, Streženická, Trenčianska, 1. mája, Vansovej - hl. brána 
Matador), Pusté Sady (Hlavná 231), 

Radošina (Piešťanská), Radzovce, Rajčany, Rajec (A. Škrábika, 
Hollého 244/91, Hollého, Námestie SNP 10, Sládkovičova ul), Ra-

jecké Teplice (Rajecká cesta, Školská), Rakova, Ratnovce, Ráztočno 
(Morovno), Ráztoka, Revúca (Litovelská 25, Nám. Slobody, Nástupište 
Sad, Od Jednota, Okružná, Štefánika, Tomášikova), Rimavská Sobota 
(Bartoka, Čerenčianska, Daxnerova, Dobšinského, Hl. Námestie, Hos-
tinského, Kirejevská, Malohontská, Námestie Tompu, Nástupište SAD, 
Nová Pošta, Pešia Zóna, Rožňavská, Sídlisko Rimava, Sídlisko Západ, 
Školská, Šrobárová, P. Hostinského, Železničná), Rohožník - okr. Ma-
lacky (SAD, Sídlisko - Pri Hadzanr. Ihri), Rosina (Horná Rosinská), Roz-
hanovce, Rožňava (Čučmianska, Edelenyská - Jovická, Jovická 34, 
Košická, Krásnohorská 5, Letná, Nám. Baníkov, Sídl. Juh, Zeleného 
Stromu Sad, Šafárikova 19), Rudina, Ružiná, Ružomberok (J. Jančeka 
2040, J. Jančeka, Mostová, A. Bernoláka, Radlinského/DK), 

Sabinov (Komenského 17, Nám. Slobody, Prešovská 20), Sebed-
ražie (Boriny 467), Sečovce (SAD, Obchodná, SNP 819), Sedlis-

ká, Sekule, Šelpice, Senec (Boldocká cesta, Hurbanova, Chalupkova 
1, Kysucká, Lichnerová 64, Lichnerová 2, Nám. 1. mája, Od-Kaufland, 
Šafárikova, Slnečné Jazera Juh Senec, Sokolská, Svätoplukova, Tu-
recka), Senica (Štefánikova), Sereď (A. Hlinku 3058, Čepeňská, 
Cukrovarská, Dionýza Štúra, Dlhá 2063, Dolnočepeňska 1969/10, 
Kaufland Cukrovarská, Námestie Slobody, Námestie Slobody, Pošto-
vá 4342/11), Skalité, Skýcov (Školská), Sládkovičovo (SAD, ŽSR), 
Slanec, Slavošovce, Sliač (Železničná), Smižany (Smreková), Smo-
lenice ( SNP, OÚ), Smolník, Snina (1. mája Vihorlat, Bufet -Nemocni-
ca, centrum mesta, Centrum - strojár. stánok C1, Kukučínova 619/24, 
Palárikova 1617, Palárikova 2 1631/30, Palárikova, Partizánska 1057, 
SAD nástupište, Sládkovičova 305/9 Kolib., Strojárska 2525, Strojár-
ska 2526, Študentská, 1. mája /pri budove SČK/), Sobrance (Štefáni-

kova, 1. mája), Sokolovce (Piešťanská 79), Solčany (Hviezdoslavova, 
1. mája), Spišská Bela (SNP), Spišská Nová Ves (Brezova, Duklian-
ska, Elektrárenská, Fabíniho, Gorazdova, Hutnícka, Kováčska, Ko-
žuchová, Letná, Levočská Brána, Lipová, Mlynská 39, Sládkovičova, 
Sládkovičova, Štefánikovo Nám., Tr. 1. mája, Česká 17 Sídl. Východ, 
Železničná stanica, Zimná 56, SNP 133), Spišské Podhradie (Marián-
ske Námestie, Palešovo námestie), Spišské Vlachy (Hviezdoslavova), 
Spišský štvrtok, Stakčín (Cirkevná 19), Stará Bystrica, Stará ľu-
bovňa (zast. AS, Lubotín, Továrenská 2, SAD, Levočská 50, Nám. Sv. 
Mikuláša 18, Námestie Gen. Štefánika, Štúrova), Starý Tekov (SNP 1), 
Staškov, Stráňany, Strážske (Mierová ), Stropkov (Hlavná, Hrnčiar-
ska 1606/19, Hrnčiarska 1605, Tokajik), Studienka (pri kostole), Stu-
pava (Budovateľská, Hlavná 57, Hlavná, Nová 516, Stupava Mast),  Su-
čany, Svätoplukovo, Svätý Jur (Bratislavská, Krajinská, Pri Štadióne), 
Svätý Peter (Pivničná 2), Svidník (8. mája, Sov. Hrdinov 4x), Svinica, 
Svit (Komenského, Kukučínova 259/7, Mierová, Štúrova, Štúrova - pri 
SAD), Svodín, Svrčinovec, 

Šahy (Hlavné námestie, Janka Kráľa, Mikszatha, SNP 44, Thuric-
zyho), šaľa (Duslo, Hlavná 4, Hlavná 207, Hlavná, Nitrianska, Od 

Kaufland, P. Pazmanya, Pazmana 14, Vlčanská), šamorín (Bratislav-
ská, Dunajská, Gazdovsky Rad 41, Gazdovsky Rad, Hlavná Pri Parku, 
Kláštorná, Školská 41, Školská ), šarovce, šaštín - Stráže (Hlavná - 
SAD, Hviezdoslavova, Námestie Slobody 957), šišov, šoporňa 1473, 
štítnik, štúrovo (autobusová zast., Družstevný rad, Gaštanová, Hlav-
ná 11, Hlavná, Nanaska cesta 14, Pri Polikl., Sv. Štefana, Szechenyiho, 
Hlavná 31/A, Hlavná, Žel. stanica, Železničný rad 23, Železničný rad), 
štvrtok na Ostrove (Hlavná), šurany (Družstevná 9, SNP, Z. Bosnako-
vej, Žel. st., Nám. republiky 8), šúrovce (Krakovská 1), 

Tekovská Breznica, Tekovské Lužany, Teplička nad Váhom 
(Nám. sv. Floriána), Terchová (Sv. Martina), Tesárske Mlyňany 

(Farská), Tisovec (SAD, Clementisovo Námestie, Daxnerova), Tlmače 
(Nám. SNP 9, Námestie Lipník, Pri Závode), Tomášikovo (Hlavná), To-
mášovce - Okr. Lučenec, Topoľčany (Bernolákova, Dopravná, J. Je-
senského, Krušovská, M. R. Štefánika, Muškátová 2554/45, Nám. 
Ľudovíta Štúra, Obchodná 2, Obchodná 3876/12, P. O. Hviezdosla-
va 4639/1, Palárikova, Pavlovova, Pribinova, Sídl. Juh, Slov. partizá-
nov 24, Stredanská, Tesco, Továrnická 1588/90, Továrnická 470, 17. 
Novembra, Cyrila a Metoda, ŽSR), Topoľčianky, Tornaľa (Hlavne ná-
mestie, Mierová, Školská, Škultétyho, Námestie), Továrne, Tovarníky 
(Obr. mieru, Pod Kaštieľom), Trebišov (Berehovo, Hodvábna, Komen-
ského, M. R. Štefánika, Masarykova, SNP, stanica SAD, Štefánikova, Tr-
navská 2239/13, Čs. armády, Velaty 80), Trenčianska Teplá (A. Hlin-
ku, ŽSR), Trenčianska Turňa (Bela 6469, Oslobodenia), Trenčianske 
Teplice (Hájska, Kollárova, SNP 1, SNP 46, T. G. Masaryka), Trenčín 
(1 mája, Bela 7271 - OC Laugaricio, Braneckého, Časť Dobra, Dlhé 
Hony, Električná 2314, Hlavná 21, Inovecká, Jilemnického 2 Slovako-
tex, Legionárska 43, Legionárska 7158/5, M. Bela 7271, Martina Rázu-
sa 1471, Námestie Sv. Anny, Opatovská cesta 171, Piaristická, Považská 
1706, Rázusova, Saratovská, Soblahovská, Šoltésovej, Štefánikova 20, 
Štefánikova, ŽSR - vestibul, Zlatovská, Legionárska (vrátnica nemocni-
ce), Legionárska, Mierové Námestie 13, Železničná), Trhovište (Predaj-
ňa Eftino), Trnava (A. Hlinku - SAD, A. Žarnova - v nemocnici, Bernolá-
kov sad, Botanická - pri Jednote, Bratislavská, Bulharska, Clementisova 
13, Clementisova - Pri hoteli, F. Urbánka - Max, Ferka Urbánka, Golia-
nova - Na otočke MHD, Herdovo nám., Hlavná 19, Hlúbikova - nám. Sut, 
Kollárova - pri Ubytovni, Koniarekova - Oproti Takac, Koniarekova - v Zo-
ske, Limbová 2 - pri Jednote, Paulínska - Mestsky Úrad, Špačinská 76 - 
pri Guľomete, Špačínska - Oproti Elektr., Spartakovská - pri Bille, Staro-
hájska - na moste, Študentská, Tajovského - pri Jednote, Trojičné nám. 
- Jednota, Veterná, Zelenečská - pri hoteli, Zelený Kríčok, Piešťanská, 
v Kauflande), Trnovec Nad Váhom (Hlavná 102), Trstená, Trstín, Tu-
rany, Turňa Nad Bodvou, Turzovka (Hlinene 228, Jašíkova 49, Sta-
ničná ), Tušice (Potraviny Anika), Tušická Nová Ves (Bar Maxim), Tvr-
došín (Medvedzie, Vojtašáka, Coop), Tvrdošovce, 

Uhrovec, Urmince (Hl. cesta 495, Hlavná cesta, Školská), 

Valaliky, Varín (Martinčeková 47, Nám. sv. Floriána), Veľká Ida, 
Veľká Lomnica (Pri Hoteli Tatran), Veľká Mača (Trnavská 664), 

Veľké Dvorany, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Veľké Kapušany 
(Hlavná, L. N. Tolstoj, Sídl. P. O. Hviezdoslava, Sídlisko Centrum), Veľ-
ké Kostoľany (Mierová), Veľké Leváre (Závodská), Veľké Ripňany 
(Topoľčianska 366), Veľké Uherce, Veľké Úľany (Hlavná/pri parku, 
Sládkovičovska/PNS), Veľké Zálužie (Hlavná, Rinok 337, Rinok 358, 
Veľká Urbanková 719), Veľký Čepčín, Veľký Cetín (Potraviny Univerz), 
Veľký Krtíš (Autobusová stanica, Banícka, Lučenecká, Nemocnica, 
Nemocničná, Novohradská 22, SNP, Venevská, Viničky), Veľký Me-
der (Bratislavská, Komárňanská, Poľovnícka ), Vidina (Zvolenská), Vi-
nica (Nekyjská 397/32), Višňové, Vlčkovce, Voderady, Volkovce 
(Hviezdoslavova 6), Vráble (Hlavná, Sídl. Luky, Staničná 1045, Hlav-
ná 117), Vranov nad Topľou (Budovateľská 1288, Čemerné 32, Če-
merné, Hronského, Kaufland, Lomnica, M. R. Štefánikova 1913, Mlyn-
ská 1337/126, Nám. Slobody, Oc Tesco, Sídl.1. mája D/62 Vranov, 
Sídl.1. mája, Sídlisko Juh, Staničná, Štefánikova, Hencovská 1800, 
Vechec 144, Sídl. Juh, Nám. Slobody), Vrbové (Benovského, Nám. 
Slobody, Zigmundská), Vrútky (Čsl. brigády, Cyrila a Metoda, Nábrež-
ná, Obchodne Centrum 5410, Kaloczaya, Volgogradská 4, Železnič-
ná, Železničná), Vyhne (Sídlisko Stred-Predajna), Vysoká pri Mora-
ve (Hlavná), Vysoké Tatry (St. Smokovec, Štrbské Pleso 21, Švábovce 
150, Tatranská Lomnica), 

Zavar (pri Pošte), Zbehy, Zborov, Zeleneč (Cintorínska, Škol-
ská), Zemianska Olča (Jednota), Zemianske Kostoľany (4. aprí-

la), Zemianske Sady (Hlavná 339), Zlaté Klasy (Pekárne, Školská ), 
Zlaté Moravce (Bernolákova, Hviezdoslavova, Opatovecká 356/10, 
Poliklinika - Bernolákova, Prilepy, Šimkova 116, Sládkovičova, Župná 
Tržnica, Župné nám.), Zlatná na Ostrove (cesta Karolya Roberta), 
Zlatníky, Zohor, Zuberec, Zvolen (Gen. Svobodu, Hviezdoslavova, 
Jašíka, Jesenského, Kuzmányho, Masarykova, Masarykova - žel. stani-
ca, Nám. Slobody, Námestie SNP, Okružná - Lipovec, Pri Doprastave, 
Štefánikova, Belu IV, Masarykova - Sad, Kozáčeka), 

Žabokreky (Nám. Vendel. Murína), Žarnovica (Bystrická 463/32, 
Kľakovská), Želiezovce (Komenského pri Nemocnici, Mierová, 

SNP), Žiar Nad Hronom (Duk. hrdinov, Jánskeho, M. R. Štefánika, 
Moyzesa, Moyzesova, SNP, SAD), Žilina (Obvodová, Oc MAX, A. Ber-
noláka, A. Rudnaya, Bernolákova, Borová, Bratislavská, Bratislavská, 
Dlabačová, Dlhá, Fándlyho, Fatranská, Hlinská, Horný Val - Na Prieko-
pe 319, Hurbanova, Hviezdoslavova, Hviezdoslavova /SAD/, J. Milca, 
Jasenova, Kamenná 3, Košická, Kuzmányho, Kysucká, L. Štúra, M. 
Bella, Matice Slovenskej, Mostná, Na Bráne, Národná - v podchode, 
Národná - pri podchode, Nitrianska, Obchodná, Obvodová - Limbová, 
Polomská, Predmestská, Pri Celulózke, Rosinská cesta, Sládkovičova, 
Slovanská, Smreková, Solinky Oc Max, Spanyola, Štefánikova, Suvoro-
vova, Sv. Cyrila a Metoda, T. Ružičku, Veľká Okružná, Vojtaššáka, Vy-
sokoškolákov, ZŠ Vestibul)

ROZHĽad na ceLOM SLOVenSKU
Vzhľadom na nepretržitý záujem o Slovenský rozhľad a jeho cenovú dostupnosť – 20 centov – 
redakcia opäť všetkých záujemcov upozorňuje na zoznam miest, v ktorých sa SR predáva. Uve-
rejňujeme ho opäť na žiadosť čitateľov. Tých, ktorí majú prístup k internetu upozorňujeme, že Slo-
venský Rozhľad je v podobe PDF prístupný vrátane archívu. Vyzývame opäť všetkých, aby urobili 
všetko preto, aby nám zasielali príspevky elektronicky. Zároveň, vzhľadom na posilnenie snahy 
dávať dôraz na analytické a politologické témy, ktoré by našim čitateľom rozširovali obzor vyzná-
vame všetkých, aby nám námety, tipy, požiadavky takisto posielali elektronicky. Využite všetko 
pre to, aby ste posilňovali našu vzájomnú komunikáciu, aby ste nás upozorňovali na všetky texty 
a publikácie a autorov, ktorí sú vytláčané terajšou reklamou a propagandou kníh mimo hlavného 
prúdu pozornosti verejnosti. Nezabúdajte, že zápas za rebríček civilizačných hodnôt a správneho 
jazyka neprestáva – čím väčší je rozsah krízy a problémov, ktoré nám globalizácia prináša, tým 
väčšmi rastie potreba, ba nevyhnutnosť schopnosti premeniť svoje nevýhody na výhody. (ddk)
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v kempoch 25 slovákov
V hokejovej NHL sa už 30 klubov 
chystá na nový ročník. Na sú-
piskách je 25 Slovákov. Trinás-
ti z nich by mali mať v prvých tí-
moch isté miesta. Sú to Z. Chára 
v Bostone, A. Sekera v Buffale, 
P. Budaj a M. Svatoš v Colora-
de, Ľ. Višňovský v Edmontone, 
M. Hossa a T. Kopecký v Chi-
cagu, M. Handzuš v Los Ange-
les, J. Halák v Montreale, M. 
Gáborík v NY Rangers, A. Mes-
zároš v Tampe Bay, P. Demit-
ra vo Vancouvri a M. Jurčina vo 
Washingtone. M. Hossa ešte ne-
trénuje, je po zranení a začiatok 
súťaže zrejme nestihne. Aj P. De-
mitra si doliečuje svoje zranenie. 
Ostatní slovenskí adepti na mies-
ta v prvých mužstvách budú mu-
sieť svoje kvalitu v kempoch ešte 
dokazovať. 

osem kôl pre hyravého
Štvrtým slovenským futbalovým 
trénerom v Corgoň lige, ktorý sa 
musel rozlúčiť so svojou stolič-
kou bol v Ružomberku Viliam Hy-
ravý. Domáci bývalý dobrý hráč a 
reprezentant, i dobrý tréner.  Ru-
žomberčania sa však dostali na 
posledné miesto tabuľky a tak, 
ako to už býva, vyhodili tréne-
ra. Po ôsmich kolách, keď robil 
čo mohol. Ružomberské vede-
nie si neuvedomilo, že má mla-
dé, neskúsené a nie veľmi kva-
litné mužstvo. Zobralo českého 
trénera, tiež reprezentanta a Hy-
ravého priateľa Františka Straku. 
Prehral doma hneď prvý svoj zá-
pas a navyše s nováčikom ligy zo 
Senice. Zázraky sa skrátka ani 
vo futbale nedejú. Všetko chce 
svoj čas, prácu a najmä trpezli-
vosť.

víťazstvo chuligánov?
Futbalový zápas Corgoň ligy 
DAC Dun. Streda - ŠK Slovan 
odložili. Kluby nesúhlasili, ale vý-
konný výbor Únie ligových tréne-
rov, ktorá súťaž riadi, na odporú-
čanie polície, súhlasila. V tomto 
meste bolo už dosť nepríjemnos-
tí na štadióne, najmä politická si-
tuácia vo vzťahoch maďarsko-
slovenských nie je dobrá a tak tu 
boli obavy z ďalších nešvárov, o 
ktorých mala polícia vedomosti. 
Je to hrozná situácia, keď musia 
kluby a tisíce slušných divákov 
ustupovať dokonca nezákonným 
prípravám na ohrozovanie poho-
dy na športovom zápase. Je teda 
správne predchádzať nežiaducej 
situácii, než ju následne za rôz-
nych obetí riešiť. Nie je to však 
víťazstvo chuligánov?

Angličania sa preceňujú
Anglický futbal má už isté miesto 
na MS 2010 v Afrike. Hneď po 
postupe sa z nich však stali ve-
likáši. Aj tréner F. Capello sa dal 
strhnúť, keď vyhlásil: „Sme jed-
ným z najlepších tímov na sveta. 
Sme najhorúcejším kandidátom 
na titul“. Chápeme, tréner má na 
vyše roka zaručenú dobrú prá-
cu, ale akoby zabúdal, že lop-
ta je guľatá a chvastúnstvo sa už 
mnohokrát vypomstilo. Veď roku 
2008 na ME utrpelo práve Ang-
licko veľkú blamáž. Trénera však 
v názoroch podporujú aj média a 
olej prilievajú aj fanúšikovia. V Ti-
mes napísali, že bojovníkov Ca-
pella nikto nezastaví. Daily Star 
zase pridáva a pripomína svetu 
aby sa mal pred Angličanmi na 
pozore. Len aby sa nepopálili.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

O Z V e n y

Sedemnásty ročník hokejovej Slovnaft extraligy sa už tiež začal. Tak 
ako v minulom ročníku s 12 účastníkmi i so starými pravidlami. Zá-
kladná časť má 52 kôl, zostúpia však dva kluby, lebo v budúcom 
ročníku bude mať liga iba desať účastníkov. Mužstvo z desiateho 
miesta bude hrať baráž s víťazom 1. ligy. Osem mužstiev bude hrať 
play off. Za víťazstvo sú tri body, za remízu alebo prehru po predĺ-
žení či po nájazdoch jeden bod. Bude sa hrať aj počas ZOH vo 
Vancouvri. Najmä funkcionári očakávajú, že liga bude mať stúpa-
júcu tendenciu v tomto ročníku a najmä v budúcom zúženom, keď 
sa v desiatich mužstvách objaví vyššia hráčska kvalita. Už teraz by 
malo byť viac zápasov, kde sa o nič nehrá, čo má zvýšiť atraktivitu 
súťaže, pretože vypadnúť nebude chcieť nikto a tri mužstvá budú 
stále ohrozené.

Prešlo veľa rokov, čo neboli futbaloví priaznivci spokojní s 
úrovňou nášho reprezentačného futbalu. Karta sa však zača-
la obracať. Diváci, samozrejme, zaregistrovali zlepšujúce sa 
výkony a najmä výsledky proti Poľsku, Česku v Prahe, potom 
v Bratislave, aj nedávno remízu s tým istým súperom v Bra-
tislave a na dôvažok výhru v Belfaste nad Severným Írskom 
2:0. Na tie zápasy a najmä na ten posledný sa už dalo pozerať 
a všeličo vidieť. Mnohí priaznivci museli svoje minulé názory 
na trénera i hráčov revidovať. Najmä na prácu s mužstvom, na 
výber hráčov, na určovanie taktiky, neútočnosť a neefektív-
nosť v zakončovaní bolo dosť opodstatnených výhrad. Hra bý-
vala slabá, výsledky neuspokojivé, nuž nebolo ani čo chváliť.
Spomínané kvalifikačné výsledky, zbieranie bodov a prvé miesto i 
hra mužstva však mnohé zmenili. Tréner V. Weiss tiež dozrieval, 
získaval skúsenosti, preorientoval sa myšlienkami z bránenia na 
útočenie, dal možnosti viacerým mladým a talentovaným hráčom,
ukázal zopár odvážnych (aj riskantných) a moderných taktických ťa-
hov a vyšlo mu to. Nie je ešte všetko v úplnom poriadku, ale z repre-
zentantov sa stal dobrý kolektív so vzťahmi na úrovni, hráči získali 
sebadôveru, porozumeli trénerovým myšlienkam. bojujú i útočia a 
dočkali sa viacerých zaslúžených odmien nielen v priaznivej kriti-
ke, ale aj v dobrých výsledkoch a vlastnom uspokojení. Slovensko 
je na prahu historického postupu na majstrovstvá sveta. Zo dvoch 
zápasov mu stačí získať bod a bude ďalším účastníkom MS 2010 
v Južnej Afrike. To slovenský futbal ešte nezažil a bola by to veľká 

blamáž, keby sa mu bod doma so Slovincami či vonku s Poliakmi 
nepodarilo, získať. 
Najmä za výkon v Belfaste a za výsledok i hru si zaslúži mužstvo po-
klonu. Hráči, ktorí predtým niekoľkokrát aj sklamali sa zrazu správali 
ako veľkí z európskeho formátu. Brankár J. Mucha, R. Vittek, M. 
Škrtel, R. Zabavník, Z. Štrba, S. Šesták, J. Ďurica hrali ani z parte-
su. A nesmieme zabudnúť ani na trénerovho syna Vladka. Otec ho 
s rizikom vytiahol už v zápase s Českom a chlapec si zrazu získal 
výkonom divákov. Jazda pokračovala aj v Írsku, kde bol ml. Weiss 
azda najlepší zo všetkých. Tréner Vlado azda aj sám pochopil, že 
hlavnou zbraňou súčasného futbalu je rýchlosť a vybral do mužstva 
všetkých takých akých len máme. Popri synovi aj M. Stocha, P. 
Pekaríka, S. Šestáka, F. Hološku, M. Saparu, E. Jendriška. Ostat-
ní, ktorí tiež hrali dobre, sa snažili prispôsobiť mladým a stal sa z 
toho nevídaný súbor. Pomalí rutinéri, a nielen v našom mužstve, ne-
budú mať pomaly na trávnikoch miesto. Isteže, technika a prehľad 
sú dobré a potrebné vlastnosti, rovnako bojovnosť a agresivita, ale 
rýchlosti sa v modernom futbale nevyrovná nič. Dobre, že ju začalo 
naše mužstvo používať. 
Desiateho októbra v Bratislave čaká našich reprezentantov 
v Bratislave zápas dvadsaťročia. Ak ho zvládnu, budú patriť 
aj s trénerom do histórie. Veľmi málo je takých, ktorí by ne-
verili, že sa postup nevydarí. Veď prípadný barážový zápas 
máme už teraz istý, no na ten sa tréner ani  mužstvo nebudú 
spoliehať.    

Máme za sebou prvé kolo futbalovej Ligy majstrov, 
najprestížnejšej súťaže na kontinente. Ako v minu-
lom ročníku, nastúpilo 32 mužstiev, rozdelených do 
ôsmich skupín po štyroch. Základná časť sa dohrá 
9. decembra 2009, jar sa začne 16. februára finále 
je na programom 20. mája 2010 v Madride. Súťaž 
láka veľkú pozornosť divákov a najmä televízie, preto 
sa za úspechy budú opäť rozdávať milióny. Titul ob-
hajuje FC Barcelona, ktorá je aj v tomto ročníku naj-
väčším favoritom. Prekvapením tohtoročnej ligy je, 
že popri favoritoch sa do nej dostalo viacero oveľa 
menej známych klubov, ktoré by nemali byť pre gi-
gantov veľkou prekážkou, napr. Maccabi Haifa, VfL 
Wolfsburg, Apoel Nikózia, FC Zürich, DVSC Debre-

cín, Unireu Urziceni, Standard Liége. Sú to väčši-
nou nováčikovia, ktorí spestrili túto kvalitnú skupinu. 
V zápasoch prvého hracieho dňa, ako ste si mohli 
všimnúť, víťazili väčšinou favoriti, no boli aj prekva-
penia. 15. septembra hrali: Juventus Turín - Giron-
dins Bordeaux 1:1, Haifa - Bayern 0:3, Wolfsburg 
- CSKA Moskva 3:1, Besiktas - Manchester 0:1, FC 
Zürich - Real Madrid 2:5, Marseille - AC Miláno 1:2, 
Chelsea - Porto 1:0, Atletico Madrid - Apoel Nikózia 
0:0. 16. septembra: Lyon - Fiorentína 1:0, Liverpo-
ol - Debrecín 1:0, Inter Miláno - FC Barcelona 0:0, 
Dynamo Kyjev - Kazaň 3:1, Stuttgart - Glasgov Ran-
gers 1:1, FC Sevilla - Urziceni 2:0, Olympiakos - 
Alkmaar 1:0, Standard Liége - Arsenal Londýn 2:3.

PeKná tVáR SLOVenSKÉHO fUtBaLUKhl sa rozrastá
V devätnástich ruských mes-
tách, ale aj v Bielorusku, Lotyš-
sku a Kazachstane sa  hrá KHL, 
Kontinentálna hokejová liga. 
Čoraz viac priťahuje hráčov, aj 
slovenských. Ich počet sa opäť 
zvýšil a v 24 kluboch sa ich ob-
javí až osemnásť. Najviac je ich 
v Spartaku Moskva, kde trénuje 
Čech M. Říha. Boli tam v minu-
lom ročníku traja: Š. Ružička, 
B. Radivojevič a I. Baranka, te-
raz k ním pribudli J. Obšut a M. 
Cibák. Štyria hráči sú v Čere-
povci: R. Staňa, L. Nagy a noví 
P. Smrek s M. Zagrapanom. Až 
v kazašskej Astane bude naďalej 
J. Stümpel, ku ktorému prišiel 
P. Podhradský. V Dyname Riga 
sú stále trénermi J. Šupler a M. 
Miklošovič a majú k dispozícii 
Marcela Hossu. V ďalších muž-
stvách budú hrať R. Kapuš, T. 
Starosta, R. Zedník, M. Štrbák, 
R. Kukumberg a T. Slovák, kto-
rý s stal členom nováčika ligy z 
Jekaterinburgu. Oplatí sa teda  
KHL sledovať.

Zrazu sa však vyjasnilo. Z inicia-
tívy predsedu vlády R. Fica, mi-
nistra školstva SR a následnom 
schválení padlo konečne pozi-
tívne rozhodnutie. Keďže ide o 
investíciu národného významu 
a jej financovania, vstúpil do hry 
rozhodným spôsobom, po pred-
chádzajúcich prísľuboch, štát. 
Vláda rozhodla, že v troch termí-
noch rokov 2010 - 2012 bude 
výstavbu dotovať vo výške 69,12 
milióna eur. Podobne je to aj pri 
rekonštrukcii hokejového štadi-
óna pre MS 2011. Pri futbale sú 
určené sú aj ďalšie podmienky a 
úlohy. Vlastníkom nového štadió-
na nebudú nijakí podnikatelia ani 
špekulanti, ale hlavné mesto SR 
Bratislava, ktoré bude zabezpe-
čovať celú prevádzku. 
Hlavné mesto sa zaviazalo, že šta-
dión bude bezplatne k dispozícii 
pre všetky reprezentačné druž-

stvá a mužstvá SR i na organizo-
vanie národných kultúrnych pod-
ujatí v priebehu tridsiatich rokov. 
Slovenský futbalový zväz privítal 
toto rozhodnutie vlády, lebo bol 
v kritickej situácii. Na Tehelnom 
poli sa už skutočne hrať nedalo a 
na úrovni ani nedá. A ak sa hrá, 
iba na výnimky z požiadaviek. Na 
novú výstavbu sú už určené aj 
pevné termíny. Už tento mesiac 
sa začala projektová príprava, na 
budúci vyberú firmu na búranie a 
v januári 2010 by sa malo začať. 
Je k tomu treba ešte vybaviť nie-
koľko potrebných papierov, ale to 
by nemal byť problém. Potom sa 
začne stavať. Oslavný prípitok by 
mal byť 1. mája 2012. Na novom 
štadióne budú hrávať aj ďalšie 
bratislavské ligové kluby, ak ich 
bude hlavné mesto ešte mať, na 
čele so Slovanom.    
Nový štadión bude stáť na Te-

helnom poli na mieste terajšie-
ho starého. Iba plocha, tribúny 
a iné zariadenia zmenia smer. 
Nebudú stáť ako teraz smerom 
sever-juh, ale východ-západ ako 
je odôvodniteľný svetový trend. 
Podľa kritérií UEFA to bude štvor-
hviezdičkový štadión, lebo by 
mal mať iba 20 000 a to krytých 
miest na sedenie. Viacerým sa to 
zdá byť malá kapacita, no treba 
sa uskromniť. Trávnik musí byť 
vyhrievaný. Priestory na úrovni 
musia mať hráči, lekári, tréneri i 
novinári. Diváci sa musia mať kde 
občerstviť a mať k dispozícii so-
ciálne zariadenia. Veľké peniaze 
bude treba vynaložiť na predpí-
saný počet parkovacích miest v 
podzemí i na vrchu, vybudovať 
bude treba prístupové cesty. In-
vestorom je teda mesto Bratislava 
a to bude aj vlastníkom za dohľa-
du štátu. Odborníci tvrdia, že za 
sľúbené  peniaze sa dá postaviť 
slušný štadión. Inšpirovali sa pri 
projekcii na štadióny v Berne, 
Salzburgu či v Malmö, odkiaľ si 
brali vzor, vrátane miest na sede-
nie a strechy. Čo-to sa budú sna-
žiť ešte vylepšiť, aby sme sa mali 
potom čím pýšiť. Štadión bude 
mať možnosť zvýšiť počet miest 
na sedenie z 20 až na 30 tisíc, 
najmä prípadným obsadením aj 
hracej plochy. Po rokoch je teda 
výstavba futbalového stánku vďa-
ka vláde konečne realitou. Tešme 
sa a držme palce. 

Vláda SR schválila financovanie štadióna za 69,12 milióna eur  

tak predsa bude štadión
Už sa zdalo, že výstavba Národného futbalového štadióna v 
Bratislave sa nezačne. Takmer ho zahlušila svetová ekono-
mická kríza, nemal ho kto financovať. Nadšenci zo SFZ i z 
hlavného mesta, nehovoriac o kluboch a podnikateľoch, 
upadli do pesimizmu. Všetky plány a predsavzatia sa presťa-
hovali do spodných šuplíkov úradníckych stolov - na neurčito. 
Nikde nebolo peňazí ani perspektív na prípadné navrátenie 
vložených investícií. Slovensko sa v tomto smere zaradilo niž-
šie ako rozvojové krajiny. V Bratislave krachovali aj najlepšie 
kluby a reprezentačné mužstvo SR, ak chcelo vôbec hrať, mu-
selo sa spoliehať rekonštrukciu štadiónov v Žiline, Trnave, prí-
padne na bratislavské Pasienky. Tam aké-také štadióny boli a 
sú, ale aby sa mohli chváliť vyššou medzinárodnou úrovňou, 
to veľmi nie. Hrozili teda provizória, prípadne zahraničné šta-
dióny, napr. vo Viedni, čo by už bola bývala ešte väčšia hanba.

Liga majstrov odštartovala

V Španielsku sa skončili Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome. 
Naši vodáci nás opäť milo prekvapili. Vybojovali spolu šesť medailí, 
tri zlaté a tri strieborné. Opäť sa stali zástupcami najúspešnejšieho 
štátu na MS, Slovenska. Je to obdivuhodné, ako si naše stálice, ale 
aj dorastajúci mladší nástupcovia udržiavajú vysokú svetovú výkon-
nosť v tomto športe. Zaslúžia si pozornosť športovej verejnosti i mé-
dií, robia našej vlasti neobyčajnú reklamu. Kto teda získal medaily? 
Dokonca celá šestica sa postarala o prvú zlatú historickú medailu 
pre Slovensko, pretože zatiaľ sme mali v takejto hliadke „iba“ jedno 
striebro a trikrát bronz. V tejto disciplíne deblkanoistickej hliadky, 
teda na 3xC2 teraz vynikli: Pavol a Peter Höchschornerovci, Peter 
a Ladislav Škantárovci, Ján Bátik a Tomáš Kučera. Zlato získala aj 
trojica na 3xC: Martikán, Slavkovský, Beňuš. Tretie pridali na C2 
Pavol a Peter Höchschornerovci. Hneď za nimi boli strieborní Ladi-
slav a Peter Škantárovci. Striebro pridali aj ženy na 3xK1, Kaliská, 
Dukátová, Stacherová a žatvu dokončil  na C1 Martikán, keď zlatom 
ukončil skvelú zbierku medailí od roku 1995 (4-2-3).  
Ani ostatní sa nestratili. Vo finále na 3xK1 mužov boli Šajbidor, Ci-
bák, Potočný štrnásty, Na C2 Kučera s Batíkom šiesty, na K1 žien 
6. Dukátová, 9. Kaliská, na C1 mužov 10. Slavkovský 15. Beňuš a 
na C1 žien 5. Macová. Vodácky svet sa nestačí čudovať, ako je to 
vlastne možné, že taký malý štát má v takom náročnom športe dlho-
dobo toľko úspechov. Terajší úspech v La Seu d´Urgell je dokonca 
rekordný. Doteraz priviezla naša výprava z jedného podujatia najviac 
štyri medaily, no teraz pridala ešte dve! Z majstrovstiev sveta má už 
Slovensko spolu 30 medailí (13-7-10). To si skutočne zaslúži obdiv. 

naši vodáci sú frajeri

Hokejisti budú znižovať

Podľa rôznych rokovaní by mal nový štadión vyzerať takto.


