
„Pravicové strany bez SMK majú 33 percent a Smer 35 percent,“ – 
to sú úvahy Daniela Lipšica, podľa ktorých je čas na zmenu. Podľa 
tohto politika KDH má vraj dnes opozícia šancu poraziť vládu. To 
hovorí na základe jedného výskumu agentúry Focus. Podľa nej by 
Smer získal v septembri 35,3 percenta. Len niekoľko dní predtým 
však iná agentúra – Median SK - uverejnila výskum, podľa ktorého 
by ten istý Smer získal 45,1 percenta voličských hlasov. Lenže ten-
to výskum nebol pre opozíciu dôležitý. Nemali na jeho základe žiad-
nu šancu prevziať po budúcoročných voľbách na Slovensku vládu. 
A tak ho prešli mlčaním. Prieskumy verejnej mienky na Slovensku 
sú dlhé roky veľmi diskutabilným prvkom politickej scény. Nie je 
žiadnym prekvapením, ak sa výsledky volieb líšia od prieskumov aj 
viac ako o päť percent, čo je v podstate neprijateľné pri posudzova-
ní ich serióznosti. Obhajuje sa to tým, že na Slovensku funguje tzv. 
fenomén skrytého voliča. Pokračovanie na 10. strane

V redakcii Slovenského rozhľadu pat-
rím medzi tých, ktorí majú najväčší kon-
takt s našimi čitateľmi. Moje telefónne 
číslo je totiž uvedené v tiráži a tak každý, 
čo ho niečo trápi v súvislosti s novinami, 
jednoducho zavolá. Prevažná väčšina z 
tých, ktorí mi zatelefonovali, mali problém 
dostať sa k aktuálnemu vydaniu. Píšem 
v minulom čase, lebo odkedy sme uve-
rejnili zoznam všetkých predajných miest 
Slovenského rozhľadu na celom území 
republiky, tieto sťažnosti (pokiaľ sa to dá 
takto nazvať) takmer prestali.
Tí najvernejší čitatelia veľmi často vy-

slovovali nespokojnosť s periodicitou 
Slovenského rozhľadu. Darmo som im 
vysvetľoval, že to závisí od mnohých 
faktorov, predovšetkým ekonomických 
a organizačných. Nuž, napriek môjmu 
detailnému vysvetleniu prečo je to tak, 
mnohí aj tak to nepochopili. Veď stánky s 
novinami a časopismi sú predsa doslova 
zavalené toľkým bulvárom, pornografiou, 
... Vy, naši čitatelia, ktorých si tak vážime, 
máte nakoniec nemalý podiel na tom, že 
od 21. októbra bude Slovenský roz-
hľad vychádzať každý týždeň! Ako-
si ste nás prinútili neustále hľadať nové 

možnosti. Podarilo sa to, i keď sme mu-
seli vynaložiť veľmi veľa síl.
To, že z dvojtýždenníka sa stávame týž-
denníkom, nás však bude stáť ešte viac 
námahy. Vydávať týždenne také číslo, 
ktoré vás zaujme svojím obsahom, kva-
litou, pestrosťou, aktualitou, nebude ozaj 
pre nás prechod ružovou záhradou. Ve-
ríme však, že vás ani teraz nesklameme. 
Tento cieľ je pre nás aktuálnejší teraz, 
kedy sa už pripravujeme na pravidelné 
týždenné vychádzanie. Nuž, uvidíme, 
aké telefonáty, listy a e-maily budeme 
dostávať po 21. októbri 2009. (red)

DEZINFORMÁCIE

Hrôza musí chytať každého 
slušného občana pri počú-
vaní správ rozhlasu, televízie 
i pri čítaní opozičnej tlače, s 
ktorou sa stretávame na kaž-
dom kroku. Čo správa či ko-
mentár, to má podľa niekto-
rých politikov a novinárov 
byť priam dokument o tom, 
v akom zlom stave je naša 
spoločnosť pod vedením 
vládnej koalície. Mnohým už 
neprekáža, že takéto pove-
dané, alebo napísané tvrde-
nia sú falošné, nepravdivé a 
ničím nepodložené. U nás je 
možné zverejňovať čokoľvek 
a to nielen v médiách, ale aj 
ústami predstaviteľov opozí-
cie, ktorí od začiatku vzniku 
vládnej koalície nemôžu prísť 
Ficovej vláde na meno. Svo-
jimi ostrými konštatovaniami 
sa niektorí poslanci z radov 
SDKÚ a KDH dostali až za 
hranicu slušnosti a prípust-
nosti užitočného a potreb-
ného dialógu medzi vládou, 
parlamentnou väčšinou a 
bezradnou opozíciou.
Predstavitelia opozície majú 
na najvyššej úrovni rozpra-
covaný a zabehaný systém 
dezinformácií. Rozbehli ho 
za výdatnej zahraničnej po-
moci v rokoch 1998 až 2006 
a uplatňuje sa stále pri rôz-
nych významných aj zane-
dbateľných príležitostiach. 
Za grandióznej pomoci médií 
sa usilujú dôkladne pomýliť a 
presvedčiť niektorých obča-
nov a svet o „ťažkých“ ekono-
mických pomeroch v krajine, 
ale aj o „utrpení“ maďarskej 
menšiny žijúcej na ľavom 
Pokračovanie na 2. strane
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S účasťou a so súhlasom Slovenska sa vla-
ni vytvorila medzinárodná komisia, diplo-
mata do jej čela postavilo Švédsko. Cie-
ľom bolo zistiť všetko o vojne na Kaukaze 
v auguste minulého roka. Keď píšem tieto 
riadky správu predkladajú v Bruseli s miernym, 
dvojmesačným oneskorením a nie načas, v 
auguste, na výročie. Nemecký verejnoprávny 
rozhlas ju v deň predkladania uviedol vetou: za 
kaukazskú vojnu je zodpovedné predovšetkým 
Gruzínsko / Georgien hauptsächlich fuer Kau-
kazuskrieg verantwortlich. 
Prvá veta správy nemeckého verejnoprávneho 
rozhlasu znela: Minuloročnú vojnu na Kauka-
ze vyvolalo Gruzínsko (Der Kaukazuskrieg von 
einem Jahr ist von Georgien ausgelost wor-
den). Samozrejme, v správe komisie ani Ruská 
federácia neobišla nasucho. Ale náš hlavný 
problém spočíva v tom, ako sme boli vlani in-
formovaní o priebehu udalostí. V tom, že sme 
na rozdiel od Nemcov či Čechov, teda ich ve-
rejnoprávnych médií nemali nijaké informácie 
z prvej ruky, že „naše“ verejnoprávne médiá, 
na rozdiel od nemeckých či českých, neposla-
li na miesto činu reportérov z oboch strán, teda 
ruskej i gruzínskej. Pozrite si vtedajšiu sloven-
činu spravodajstva a poľahky zistíte kto sa pri-
blížil realite aj bez komisií diplomatov, či naprí-
klad české verejnoprávne média alebo „naše“. 
Nejde o fazuľky. 
Gruzínsko je súčasťou programu EÚ, ktorý po-
liticky a ekonomicky podporujeme v rámci Vý-
chodného partnerstva. Gruzínske vedenie, na-
priek masovému odporu opozície, sa udržuje 
aj vďaka masívnej podpore USA, nášho kľú-
čového spojenca. To, že podporujeme za-
hraničnopolitické ciele vlády neznamená, 
že nemáme vedieť čo sa skutočne vo sve-
te deje, že namiesto spravodajstva verej-
noprávnych médií priamo z miesta diania 
máme byť odkázaní na oneskorený jazyk 
diplomatov v čase, keď už máme úplne iné 
problémy. Už o tretej vojne, na ktorú prispie-
vame a podporujeme v nej spojencov – irac-
kej, afgánskej a napokon kaukazskej – nie 
sme dobre informovaní. Džgá sa do nás pro-
paganda namiesto faktov.

DUŠAN D. KERNÝ

Propaganda a fakty

STANISLAV HÁBER

JOZEF KUCHÁR

Predseda NR SR Pavol Paška a predseda EP Jerzy Buzek počas tlačovej konferencie.  Foto: www.nrsr.sk

V čase hospodárskej krízy musíme pomôcť poľ- 
nohospodárstvu. Slovensko má predsa zo všet-
kých štátov únie najviac obyvateľov žijúcich na 
vidieku, takže každé krátenie rozpočtu tohto re-
zortu, ktorý vykonáva svoje činnosti na vidieku, 
znamená likvidáciu našich občanov. Rezort musí 
zostať v takej podpore, aká bola nastavená už za 
Jureňu. Každé zníženie rozpočtu by predstavova-
lo hrozbu zrútenia celého rezortu, ktorý už dnes 
má katastrofálny hospodársky výsledok.

Čítajte na 5. strane

Hovoríme s Vladimírom CHoVanom, 
ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Hrozba zrútenia rezortu

Aby sme si pripomenuli základné fak-
ty, spomeňme si, že slovensko-ma-
ďarské vzťahy sa vyhrotili po tom, 
čo politickí predstavitelia Maďar-
skej republiky, ako aj zástupcovia 
slovenskej opozície z prostredia 
maďarských nacionalistických 
strán SMK a MOST-HÍD, rozpútali 
štvavú kampaň proti novele záko-
na o štátnom jazyku, ktorú v júli 
schválila Národná rada Sloven-
skej republiky. Bublina však veľmi 
rýchlo spľasla. Podľa vysokého ko-
misára Organizácie pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe (OBSE) pre 
národnostné menšiny Knuta Volle-
baeka je novela zákona v súlade s 
medzinárodnými štandardmi. Volle-
baek tiež dodal, že kritika zákona zo 
strany maďarských predstaviteľov je 
„prehnaná a zavádzajúca“. Isteže, 
Volebaek sa vyjadril diplomaticky. 
Pravda je však ešte expresívnejšia: 
o jazykovom zákone sa šírili do neba 
volajúce – klamstvá. Veď si len spo-
meňme na lži o údajnom trestaní za 
používanie nespisovného jazyka či o 
údajnom trestaní za používanie ma-

ďarčiny v osobnom styku, výmysly o 
tom, že zákon zakazuje menšinám 
počúvať omše v maďarčine, či zho-
várať sa s lekárom po maďarsky. 
Tieto nezmysly o jazykovom zákone 
pritom nešírili anonymní bloggeri na 
internete, ale ústavní činitelia Maďar-
skej republiky či predstavitelia SMK 
a MOST-HÍD. Znenie zákona však 
čierne na bielom dokázalo, že ide 
o lži. Potvrdil to aj vysoký komisár 
OBSE a ďalší európski predstavi-
telia.
Napriek týmto jasným signálom však 
maďarská lobby neustávala vo svojej 
kampani a maďarskí politici si podá-
vali kľučky u lídrov Európskej únie, 
aby šírili mýty o slovenskom jazyko-
vom zákone. 

Pokračovanie na 3. strane

PAVOL PAŠKA PRESVEDČIL BRUSEL
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška sa 22. 
septembra stretol v Bruseli s predsedom Európskeho parlamentu 
Jerzy Buzekom. Dôvod návštevy bol jasný: vysvetliť predsedovi Eu-
rópskeho parlamentu postoj Slovenska ku klamstvám a obvineniam, 
ktoré sa na nás vzniesli zo strany maďarských politikov v kauze tzv. 
jazykového zákona. 

Dvojtýždenník Slovenský rozhľad od 21. októbra 2009 bude týždenníkom!

BUdEmE S Vami ČaSTEJŠiE
Vôľa a nádej väčšiny
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Jasným signálom blížia-
cich sa regionálnych vo-

lieb je narastajúci záujme 
ľudí „expertov“ o kandida-
túru na poslancov a pred-
sedov samosprávnych kra-
jov. Vyššie územné celky a 
hlavne ich občanov by to v 
podstate malo aj tešiť. Veď 
na každé miesto poslanca 
alebo predsedu je neuveri-
teľne veľa kandidátov. Pre-
staňme uvažovať v rovine 
kvantity a skúsme hovoriť o 
dôležitejších, kvalitatívnych 
parametroch. 

Je pravdou, že sľuby 
nikdy nepomohli viac 

ako skutky. Preto, hodno-
tiť niekoho podľa rečí nie 
je prínosné ani prospešné. 
Nepomôže to ľuďom, samo-
správe ani budúcnosti. Len 
skutky sú výsledkom schop-
ností, možností a vôle. Vízie, 
rozprávky, prázdna poklad-
nica a svalnaté reči ohúria, 
ale určite nepomôžu. Tára-
niny a filozofovanie o tom, 
ako by to mohlo byť, keby 
sa to dalo, sú stratou času 
a odklonom od témy. Politik 
je nato, aby spolu s ľuďmi 
presadzoval také rozhod-
nutia, ktoré pre každého vy-
tvoria priestor na dôstojný 
a slušný život. Politik v sa-
mospráve sa musí zaobe-
rať bežnými, každodennými 
problémami, ktorých rieše-
nia sú častokrát zložitejšie 
ako problémy riešené zá-
konmi či nariadeniami. 

Medzigeneračná úcta 
či rešpekt nepotrebu-

jú paragrafy, ale pozitívne 
príklady. Kvôli tomu netre-
ba stavať sochy, ale spájať 
ľudí. Niektorým sa to poda-
rilo, iný skôr polarizujú. Tí, 
ktorí si vybrali cestu konflik-
tu a sledovania vlastných 
záujmov pred spoločenský-
mi potrebami sú skutočnou 
pohromou, ktorá sa skôr či 
neskôr prejaví. Ak míňajú 
energiu v boji za osobné zá-
ujmy a biznis aktivity a nie 
za človeka a samosprávu. 
Potom musíme mať na mys-
li jedinú možnosť ako tomu 
zabrániť. Pri obrovskom 
množstve kandidátov a vý-
razne menšom množstve 
voľných politických mandá-
tov je len na nás, či do po-
litiky vpustíme experimen-
tátorov, alebo dáme šancu 
rozhodovať ľuďom, ktorí ve-
dia spoločnosť posunúť k 
dôležitým métam. 

Každé voľby sú šancou 
na zmenu aj pokračo-

vanie. Žiadna zmena pritom 
nie je zárukou lepšieho vý-
beru. Začali sa preteky o vo-
ličov. Namiesto prázdnych 
rečí podporme tých, za kto-
rými sú výsledky a tvrdá prá-
ca.

Podpredseda vlády SR pre vedomost-
nú spoločnosť, európske záležitosti, 
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplo-
vič je viac ako mesiac aj povereným 
ministrom životného prostredia. Pri 
nástupe na rezort dal verejný prísľub o 
obnove dôvery voči rezortu, zavedení 
transparentnosti a nahradení súkrom-
ných záujmov za verejné. 
Svojimi aktivitami sleduje tri priority. Prvou 
je zrušenie všetkých nevýhodných zmlúv. 
Spoločne s odborníkmi prijíma konkrét-
ne rozhodnutia  pre kontroverzné zmluvy.  
Druhou prioritou zastupujúceho ministra 
je zavedenie transparentných verejných 

súťaží a obstarávaní. Podľa neho musia 
byť verejné financie použité zodpovedne, 
účelne a preto každá obchodná súťaž, re-
alizovaná rezortom či ním riadenou orga-
nizáciu, bude otvorená verejnej kontrole. 
Treťou prioritou je efektívne čerpanie eu-
rópskych zdrojov. Dušan Čaplovič zdôraz-
ňuje, že tento rezort musí byť príkladom 
pružného odborného riadenia projektov, 
ktoré majú rozhodujúci vplyv na dlhodobú 
udržateľnosť zdravého, zeleného smerova-
nia spoločnosti. 
Poverený minister rozhodol v kauzách, 
týkajúcich sa predaja emisií, popol-
čeka ale aj zmluvy so spoločnosťou 
XILAND. Na základe jeho rozhodnutia 
generálny riaditeľ Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku, š. p. Žilina, 
ukončil zmluvný vzťah medzi týmto štát-
nym podnikom a spoločnosťou ESCO 
Krupina, a. s. Dôvodom rozhodnutia 
je zabezpečenie verejných záujmov 
rezortu životného prostredia, ochrany 
hospodárskych záujmov Slovenskej 
republiky. Dušan Čaplovič  prikázal aj 
bezodkladné a jednostranné vypoveda-
nie zmluvy so spoločnosťou XILAND, a. 

s. Bratislava o nájme územia v lokalite 
Jarovecké jazero, pretože spoločnosť 
nebola ochotná dohodnúť sa na ukon-
čení zmluvného vzťahu. Tento postup 
si preto vyžiadal aj výmenu na poste 
generálneho riaditeľa Slovenskej vodo-
hospodárskej výstavby, š. p. Bratislava. 
V kauze emisií prijal opatrenia, ktoré 
smerujú do budúcnosti aj do minulosti. 
Zrušil tak opčné právo so spoločnos-
ťou Interblue Group, čím sa Slovensku 
rozviazali ruky pre obchodovanie s emi-
siami do budúcnosti. Štátneho tajomní-
ka rezortu Miloslava Šebeka zároveň 
poveril rokovaniami so spoločnosťou 
vo vzťahu k minulým zmluvným záväz-
kom. V Environfonde prijal personálne 
zmeny, ktoré sa týkajú postu riaditeľa, 
ako aj členov Rady fondu, ktorá je jeho 
riadiacim orgánom. Podľa slov vicepre-
miéra a povereného ministra životného 
prostredia  fond musí k obciam, mes-
tám a ich občanom pôsobiť férovo a 
spravodlivo. Mnohé signály však nasved-
čovali tomu, že sa od pôvodnej filozofie od-
kláňal. Dušan Čaplovič od nového vedenia 
Environmentálneho fondu  očakáva zvýše-

nie transparentnosti i efektívnosti a dosa-
hovania cieľov štátnej enviromentálnej poli-
tiky. Doterajšie personálne zmeny neobišli 
ani samotný rezort životného prostredia a 
jeho organizačnú štruktúru. Vicepremiér je 
presvedčený o potrebe vyvodenia osobnej 
zodpovednosti voči tým, ktorí prekročili 
svoje právomoci, prípadne povýšili osobný 
prospech nad verejný a celospoločenský 
záujem. Pri žiadnej z personálnych výmen 
neprihliada na politickú príslušnosť či stra-
nícku nomináciu. Podľa neho ide o ire-
levantné skutočnosti, pretože v centre 
pozornosti dôveryhodných, efektív-
nych a profesionálnych ministerstiev 
musia byť fundovaní ľudia so zmyslom 
pre ochranu verejných a hospodár-
skych záujmov a nie stranícky lokaji. 
Pri zmenách preto prihliada na kontinuitu v 
odbornej agende. Nová organizačná štruk-
túra, na rozdiel od predchádzajúcich, dáva 
štátnym tajomníkom kompetencie a teda 
na nich prenáša aj zodpovednosť. 
Dušan Čaplovič je presvedčený, že týmito 
zmeny už envirorezort nebude hájiť záujmy 
lobistov ale prírody, ľudí a spoločnosti.  

MICHAL KALIňÁK

Vicepremiér DUŠAN ČAPLOVIČ viac ako mesiac riadi životné prostredie

Envirorezort nebude hájiť lobistov

Dokončenie z 1. strany
brehu Dunaja, ktoré im vraj 
spôsobuje terajšia vládna 
garnitúra. Opozičníci majú 
účelovo krátku pamäť. Eko-
nomické problémy nespô-
sobila súčasná vláda, ale 
dve vlády Mikuláša Dzurin-
du výpredajom strategic-
kého bohatstva štátu. Tento 
fakt si média, aj tie verejno-
právne nevšímajú a mlčia. To 
ich usvedčuje z neprofesionál-
neho správania. V centre ich 
pozornosti sú negatívne infor-
mácie o dianí v našej krajine. 

Vraždy, znásilnenia, krádeže, 
kauzy a vymyslené senzácie 
majú pevné a prvoradé miesto 
nielen v bulvárnej tlači, ale aj 
v Slovenskom rozhlase a Slo-
venskej televízii. Takmer každé 
spravodajstvo STV sa začína 
negatívnou informáciou. Na 
obrazovkách dominujú opo-
ziční politici, nedovzdelaní 
analytici a bývalí ideológovia 
dnes honosne označovaní 
za politológov. Aj preto väčši-
na občanov médiám prestala 
veriť. Potvrdzujú to klesajúce 
náklady novín aj sledovanosť 

televízií. Majiteľom médií by 
tento zarmucujúci fakt nemal 
byť ľahostajný. V konkurenč-
nom a neľútostnom boji o či-
tateľa, poslucháča a diváka sa 
do centra pozornosti dostáva 
otázka dôveryhodnosti správ 
a informácií. Mierou vrchova-
tou k nej prispieva skutočná 
profesionalita, etika a pravda 
o ekonomike, politike a kultúre 
verifikovaná faktami. Výmys-
ly, zloba a lži v demokratickej 
spoločnosti nemajú miesto. 
Napriek tomu na Slovensku 
čas klamstiev pretrváva.

Pred voľbami v budúcom roku sa opozičné strany 
rozhodli vytiahnuť nové tromfy. Lenže zdá sa, že 
nie sú až také nové a ťažko povedať, či to sú trom-
fy. V KDH vymenili predsedu a žezlo prebral na 
Slovensku dlho očakávaný Ján Figeľ. Nebola to 
žiadna novinka a ani prekvapenie. Verejnosť 
bola kampaňovito pripravovaná odchádzajú-
cim Pavlom Hrušovským na túto variantu. A 
žiadna iná alternatíva vlastne ani neprichá-
dzala do úvahy. Náš prvý eurokomisár však 
nie je novou tvárou. V KDH bol známy a aj na 
verejnosti pred odchodom do Bruselu pred 
piatimi rokmi ako vcelku nenápadný politik. 
Nič sa nemení ani jeho príchodom do domoviny. 
Niekedy sa zdá, že Figeľ dokáže akurát oveľa skôr 
uspať poslucháčov, než jeho predchodca Hrušov-
ský. Výmena novej tváre nie je však žiadnou novou 
témou a ani programom, ktorý by mohol zaujať 
viac, než úzku skupinku voličov tohto zoskupenia.
Vstup údajnej novej tváre do SDKÚ-DS Eugena 
Jurzycu nie je tiež žiadnou prevratnou novinkou. 
Tento ekonóm sa totiž až príliš angažoval v zosku-
peniach blízkych Ivanovi Miklošovi. Veď doteraz 
pôsobil priamo ako riaditeľ INEKO – Inštitútu pre 
ekonomické a sociálne reformy. V ňom sa zgru-
povala skupina ekonómov podporujúcich 
hospodárske a sociálne experimenty tak ne-
slávne známe v rokoch 1998 až 2006, ktoré 
presadzoval práve Mikloš. Teda v SDKÚ-DS sa 
nič nezmenilo, iba sa prelepila tvár z jednej ná-
stenky na druhú. Je predpoklad, že Jurzyca a Ine-
ko nielen podporovali Miklošove reformy, ale sa 
na nich aj priamo aktívne podieľali. Preto príchod 
Jurzycu do politických radov je vlastne len prevza-
tie zodpovednosti pred voličmi vo voľbách. A to 
je v podstate pre SDKÚ-DS dobré, aspoň ľudia 
rovno pri urnách môžu vo voľbách povedať tým, 
ktorí osem rokov experimentovali s ich osudmi - 

nie. SDKÚ-DS sa len transparentnejšie vyfarbila, 
ale nijako nezmenila a ani neobohatila.
Zmeny v opozícii však prinášajú miestami i gro-
teskné situácie. O jednu z nich sa postarala Iveta 
Radičová. Tá v diskusii o nových tvárach v politike 
zahviezdila vo vysielaní Slovenskej televízie vyhlá-
sením, že „i ja som nová tvár“. Odkedy dokedy 
môžeme považovať politika za novú tvár? Radičo-
vú si predsa pamätáme ako poradkyňu Ľudo-
víta Kaníka, ktorý bol ministrom práce, soci-
álnych vecí a rodiny v druhej vláde Mikuláša 
Dzurindu do októbra v roku 2005. Potom bola 
poslankyňou za SDKÚ-DS a neúspešnou kandi-
dátkou na funkciu prezidenta SR v tomto roku. Je 
to teda nová tvár? Môže byť politik novou tvárou 
päť rokov? Poradca ministra, minister, poslanec, 
kandidát na prezidenta a nová tvár?
Nemožno opozícii uprieť, že sa snaží tváriť ako-
by chodila v nových šatách. Veď i Mikloš zrazu 
hrá na sociálnu strunu a navrhuje rôzne veci, 
o ktorých ani nesníval v časoch, keď bol vo 
vládnej funkcii a žiadna svetová hospodárska 
kríza nebola. Keď zrazu chcel, aby ľudia pobe-
rali dávky v nezamestnanosti až 12 mesiacov. Ne-
zaprel však v sebe reformátorskú povahu, ktorá 
škodí občanom, ak sa jeho návrhy dostanú do 
praxe, lebo zároveň v tomto návrhu chcel presa-
diť, aby poistenie na nezamestnaneckú podporu 
bolo dobrovoľné. Dnes je povinné. Ako vieme, 
ľudia v snahe zvýšiť svoj status by zrejme prestali 
dobrovoľne platiť túto poistku a potom by pri stra-
te zamestnania rovno padli na najnižšiu sociálnu 
dávku v hmotnej núdzi. V každom prípade však 
tieto nové tváre vyvolávajú rozpaky. Nakoniec, je 
to dobrá správa pre občanov, aspoň nebudú pri 
volebných urnách pomýlení rôznymi tzv. novými 
tvárami. Jednoducho budú hneď vedieť, o koho 
ide. STANISLAV HÁBER

Nové tváre nie sú vôbec nové

d E Z i n F o r m Á C i E

„Stratégia“ STV vyvoláva rozpaky
Tak, KDH má nového predsedu. Nikoho z nás to však ne-
mohlo prekvapiť. Už niekoľko mesiacov pred snemom 
kresťanských demokratov o tom vedeli nielen tí, ktorí ho 
pripravovali. Iná možnosť, že šéfom KDH sa stane Ján Fi-
geľ, ani nebola. Veď nemal ani protikandidáta. Práve preto 
sme boli všetci prekvapení, koľko priestoru vo svojom vysielaní 
týmto voľbám venovali naše televízne stanice. Akoby išlo o ne-
jakú nečakanú politickú bombu, ktorá z hodiny na hodinu zmení 
slovenskú politickú scénu. Ešte väčšie prekvapenie však vyšlo z 
verejnoprávnej STV. Tá, tejto udalosti 

VENOVALA TAKú POZORNOSť, 
ako keby, napríklad Severná Kórea spolu s Iránom vyhlásili voj-
nu USA a všetkým členským krajinám EÚ. V hlavnom večernom 
spravodajstve to boli takmer štyri minúty! Tým to, ale neskončilo. 
Na druhý deň, teda v nedeľu, STV v relácii o 5 minút 12 sa téme 
„Ján Figeľ na čele KDH“ venovala s takou energiou, akou by bola 
u nás zmena terajšej vlády na úradnícku s vypísaním predčas-
ných parlamentných volieb! Nemusíme ani zdôrazňovať, že celá 
relácia bola nudná, teda nepríťažlivá a nezaujímavá a jedine, čo 
na nej prekvapovalo bol opäť priestor, venovaný Jánovi Figeľovi, 
ktorý plných 12 minút z centrály KDH mohol využiť na propagá-
ciu nielen seba, ale aj celého hnutia. Za to by všade v okolitých 
krajinách muselo KDH zaplatiť obrovskú sumu, veď išlo predsa o 
najsledovanejší nedeľný televízny čas. STV, ktorej neustále chý-
bajú financie na slušné existovanie sa však ukázala ako veľkorysá 
partnerka. Dokonca novému predsedovi KDH umožnila agitovať 
z centrály KDH, aby sa nemusel zbytočne unúvať a ísť až do 
Mlynskej doliny. Nič proti Jánovi Figeľovi. Je to skúsený a uzná-
vaný politik, stojí však na čele nevýrazného politického subjektu, 
o ktorom sa v súčasnosti u nás vo všeobecnosti (výnimkou je 
iba STV) nehovorí. Opozičné KDH charakterizuje nerozhodnosť, 
nedôsledná a neúspešná snaha 

ÍSť VLASTNOU POLITICKOU CESTOU. 
Odchod Palkovcov z KDH potvrdil nejednotnosť a jeho vnútorné 
slabiny. Pre zaujímavosť – KDH dlhé roky úspešne spolupra-
covalo s SMK. Teraz, po takmer deviatich rokoch predsedo-
vania Jozefa Hrušovského prišiel až pri svojom odchode z 
čela hnutia na to, že politika Pála Csákyho je pre Slovensko 
neprijateľná a dokonca škodlivá! Vráťme sa ale k STV. Relá-
cia o 5 minút 12 predstavuje stále boľavé miesto v jej pravidel-
nom nedeľnom vysielaní. Zmenili sa síce moderátori, to je zatiaľ 
jediný prínos všetkých dramaturgických zmien. Ich cieľom bolo 
odkopírovanie podobného žánru v Českej televízii (Otázky Václa-
va Moravce) vždy v nedeľu o 12. hodine ... Nič naše, svojské, sa 
v novej dramaturgii neobjavilo. Kopírovať niečo nie je hriech, ale 
pri tejto činnosti sa žiada predsa len niečo priniesť nové, vlastné. 
Môžeme to napríklad porovnať s Japoncami. Priemyselný rozkvet 
tejto krajiny nastal v čase, kedy začali napodobňovať všetky vte-
dajšie výdobytky americkej techniky. Japonci však každé takéto 
kopírovanie zdokonalili a prinášali niečo nové. Len tak sa im v 
mnohom podarilo nielen dobehnúť, ale aj predbehnúť Ameriku. 
Nuž, naša STV napriek kopírovaniu reláciu Václava Moravce nie-
lenže nedobehla, ale stále za ňou poriadne zaostáva. Pri takomto 
prístupe z našej strany sa nám česká relácia Václava Moravce 
bude nie približovať, ale stále viac a viac vzďaľovať... Na záver 
predsa len jedna „perlička“ zo strany tvorcov programu v STV. 
Zaujímavý dokument, pripravený na vysielanie pri príležitosti 65. 
výročia SNP, naša verejnoprávna televízia odvysiela večer od 
22.15 hodiny. Pre koho? Mládež? Odbojárov? Občanov, ktorí 
ráno o 6. hodine začínajú pracovať? VLADIMÍR MEZENCEV
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Dokončenie z 1. strany
Jednu z takýchto návštev absolvovala dnes už bývalá predsed-
níčka Národného zhromaždenia Maďarskej republiky Katalin 
Sziliová, ktorá si začiatkom septembra vypýtala návštevu u 
nového predsedu Európskeho parlamentu. Na takúto aktivitu 
bolo potrebné reagovať, a preto 22. septembra do Bruselu 
vycestoval Pavol Paška.
Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek po stretnutí s pred-
sedom NR SR potvrdil, čo bolo jasné každému, kto si dal tú námahu 
a jazykový zákon si preštudoval: jazykový zákon po obsahovej strán-
ke spĺňa všetky európske štandardy. Ako navyše dodal, Európsky 
parlament 

NEMÁ ŽIADNE PÁKy 
na to, aby do slovenského jazykového zákona zasahoval, ako si 
možno predstavovali maďarskí politici. Pavol Paška na stretnutí zdô-
raznil viacero kľúčových argumentov. Vyzdvihlo sa napríklad, že zá-
kon o štátnom jazyku neohrozuje žiadnu menšinu na Slovensku, ale 
de facto menšinu chráni. Chráni totiž slovenskú menšinu, pretože v 
prípade južných území Slovenska sa často nachádzajú v menšine 
práve občania slovenskej národnosti, nie Maďari. Ako už bolo viac-
krát spomenuté v diskusii o jazykovom zákone, občanom slovenskej 
národnosti z národnostne zmiešaného územia sa často upiera prá-
vo na prístup k informáciám v štátnom jazyku najmä v obciach, kde 
žijú v menšine. úradné oznamy, oznamy o kultúrnych a iných 
podujatiach, nápisy a reklamy na verejných priestranstvách 
sú v rozpore aj s doteraz platným zákonom mnohokrát iba v 
maďarčine. Vytláčanie slovenského jazyka z verejného života 
na zmiešanom území SR spôsobuje Slovákom často aj materi-
álne škody a prekáža im v plnohodnotnom začlenení do spo-
ločenského a pracovného života v ich bezprostrednom oko-
lí. Výnimkou nie je ani to, že pri prijímaní do zamestnania sú 
uprednostňovaní ľudia, ktorí ovládajú maďarčinu. Opakovane 
sú teda diskriminovaní slovenskí občania na území vlastného 
štátu. Jazykový zákon teda v žiadnom prípade nezavádza dis-
krimináciu maďarskej menšiny, ako sa Európu snažili klamlivo 
presvedčiť maďarskí politici, práve naopak.
Nehovoriac o ďalšom kľúčovom argumente, ktorý Pavol Paška Jer-
zymu Buzekovi zdôraznil, že jazykový zákon vyžaduje dvojjazyčnosť, 
a teda vo vybraných prípadoch používanie slovenského jazyka popri 
materinskom jazyku. Diskriminácia by predpokladala 

OBMEDZOVANIE POUŽÍVANIA MENŠINOVéHO JAZyKA. 
Zákon však naopak umožňuje použitie aj štátneho jazyka popri men-
šinovom. Doteraz bol de facto diskriminovaný štátny jazyk, teraz sú 
oba v rovnováhe. Ak chce niekto považovať dvojjazyčnosť za diskri-
mináciu, potom nemôže ani len tušiť, čo slovo „diskriminácia“ zna-
mená.
Predseda Európskeho parlamentu akceptoval argumentáciu pred-
sedu NR SR. Vyjadril však obavy o vzájomné vzťahy medzi Sloven-
skou a Maďarskou republikou. Ako dodal: „Táto vec bude za nami, 
keď dôjde k zhode medzi oboma krajinami. Som pripravený zúčast-
niť sa na vyriešení tohto bilaterálneho problému.“ Pravdou však je, 
že napätie v slovensko-maďarských vzťahoch nezapríčinili Slováci, 
a preto je ťažké predpokladať, že by sa problém vyriešil bez zmeny 
postoja Maďarskej republiky. To potvrdil aj Pavol Paška, keď vyhlásil, 
že problémom je postoj maďarskej strany, kde sa vždy nájde niekto, 
kto nie je ochotný rešpektovať rovnaké európske autority ako my. 
Paška pripomenul, že premiér Robert Fico pri stretnutí s Gordonom 
Bajnaiom

 AVIZOVAL POTREBU NESTRANNEJ AUTORITy, 
ktorou je pre nás vysoký komisár OBSE pre menšiny Knut Volle-
baek. Ako dodal Paška: „Jeho odporúčania budeme akceptovať. 
Vollebaek, ale ani komisár EK Leonard Orban nemal žiadne výhrady 
k podstate zákona. Z Maďarska sa však okamžite ozvali hlasy, že 
Vollebaek i Orbán sú nedôveryhodní. Zdá sa, že nech akákoľvek 
autorita povie, že zákon je v poriadku, vždy sa na maďarskej strane 
nájde niekto, kto ju spochybní.“ Aj preto Pavol Paška prirovnal spor 
o jazykový zákon k nekonečnému príbehu, ktorý nemôže skončiť, 
kým maďarskí politici budú šíriť o tomto zákone nepravdivé obvine-
nia. 
Čo je však dôležité, Buzek privítal pokrok v slovensko-maďar-
ských vzťahoch po stretnutí premiérov oboch krajín a ich do-
hode na spoločnom jedenásťbodovom programe. „Európsky 
parlament je pripravený vždy pomôcť riešeniu, ale nemôže 
inak zasahovať,“ povedal a zároveň pripomenul, že novela zá-
kona o štátnom jazyku je predmetom štúdia Európskej komi-
sie i Európskeho parlamentu. Ako sa však ukázalo na ďalšom 
bruselskom stretnutí, ktoré absolvoval Pavol Paška, obsaho-
vé výhrady k zákonu nemá ani Európska komisia, ktorá zá-
kon analyzovala. Potvrdil to podpredseda Európskej komisie 
Jacques Barrot, ktorý sa s Pavlom Paškom stretol krátko po 
Buzekovi. Je teda evidentné, že európske inštitúcie nepožadu-
jú zmenu zákona a otvorenou otázkou ostáva len jeho uplatňo-
vanie. Tam je však slovenská strana pripravená na spoluprácu 
s európskymi inštitúciami. 
Veľmi dôležité signály zazneli aj od ďalších významných európskych 
politikov, s ktorými sa Pavol Paška v Bruseli stretol. Po rokovaní s 
vedúcimi predstaviteľmi oboch komôr belgického parlamentu sa 
vyjadril podpredseda Senátu Belgického kráľovstva Hugo Vanden-
bergh veľmi jasne: nevie si predstaviť, že by povedzme do suve-
rénnych belgických rozhodnutí ohľadom ochrany jazykových práv 
francúzskej menšiny zasahovalo Francúzsko. Takýto postup by bol 
absolútne nezlúčiteľný s európskymi hodnotami. Ako Vandenbergh 

dodal, aj v Belgicku existujú jazykové otázky, keďže v tejto krajine 
popri sebe žijú Flámi, Valónci aj Nemci. Prirodzeným riešením na 
zmiešaných územiach je pritom dvojjazyčnosť. Presne tá dvojjazyč-
nosť, ktorú na zmiešaných územiach na Slovensku zavádza aj náš 
jazykový zákon. Čiže, ako sa analogicky ukazuje, zákon o štátnom 
jazyku je tou najprirodzenejšou odpoveďou na diskrimináciu Slová-
kov na južných územiach. Maďarská štvavá kampaň teda nemohla 
priniesť úspechy. Pretože sa jasne potvrdilo, že neeurópsky nie je 
jazykový zákon, ale maďarské lži. 
Vráťme sa však k stretnutiu Pavla Pašku a Jerzyho Buzeka. Ako sa 
tiež vyjadril predseda EP, je lepšie, ak medzi susednými krajinami 
nie sú napätia, ale pravdou je, že k takýmto napätiam dochádza a tie 

TREBA RIEŠIť V DISKUSII. 
K Buzekovým slovám však možno dodať, že diskusia predpokladá 
korektnú atmosféru, pričom maďarská strana zatiaľ ponúkla len ag-
resivitu, provokácie a klamstvá. Ťažko sa vedie diskusia s niekým, 
kto bielu guľu označí za čiernu kocku a s kamennou tvárou bude 
takúto lož šíriť po celej Európe. Navyše, keď už aj európske auto-
rity povedia, že vidia bielu guľu a nie čiernu kocku, váš oponent v 
diskusii označí tieto autority za nedôveryhodné. Kam môže dospieť 
diskusia bez elementárnych pravidiel pravdivosti a slušnosti? Asi 
tam, kde ju chce mať maďarská strana – k napätiu. Stačí sa len 
zamyslieť nad poslednými udalosťami v Maďarskej republike a 
veľmi rýchlo pochopíme, kto šíri napätie. Pálenie slovenských 
vlajok, útoky na slovenské veľvyslanectvo, nárasty rasizmu, 
antisemetizmu a neonacizmu, vraždy Rómov, export extrémiz-
mu, aktivity strany Jobbik a Hnutia 64 žúp, atď. Nehovoriac o 
Fóre maďarských poslancov Karpatskej kotliny, ktoré funguje ako in-
štitucionálna súčasť maďarského parlamentu. Ako sa k tejto otázke 
vyjadril predseda EP Jerzy Buzek: takéto fórum je vec nezvyčajná! 
Inými slovami, v Európskej únie 

JE TO NIEČO NEVÍDANé, 
aby jeden štát takto flagrantne narušoval suverenitu susedného štá-
tu. A tu niekde leží odpoveď na otázku, kto je strojcom napätia v 
slovensko-maďarských vzťahoch. 
Aj preto sa Pavol Paška vyjadril, že sa obáva, že problém jazykového 
zákona bude slovenskú stranu oberať o energiu ešte dlho. Starost-
livosť o zahraničných Maďarov sa podľa neho totiž stala dôležitou 
témou pred maďarskými parlamentnými voľbami. Pritom Slovenska  
aj Maďarsko sa potrebujú sústrediť na oveľa dôležitejšie ekonomic-
ké a sociálne otázky. Strácať čas kvôli tomu, že maďarskí politici 
každý mesiac vykonštruujú nejaký problém vo vzájomných vzťahoch 
– to nepomáha nikomu. Pritom problémy neexistujú v spolunažívaní 
bežných ľudí, nech sú akejkoľvek národnosti. To zdôraznil aj Pavol 
Paška, ktorý v Bruseli spomenul, že pochádza z multikulturálnych 
Košíc, a teda vie, že ľudia na Slovensku žijú bez ohľadu na svoju 
národnosť v atmosfére tolerancie a porozumenia. Napätie do slo-
vensko-maďarských vzťahov teda evidentne vnášajú niektorí 

NEZODPOVEDNÍ MAďARSKÍ LÍDRI. 
Ťažko pritom viniť slovenských politikov, že nedokážu zabrániť úto-
kom maďarských predstaviteľov. Trauma z Trianonu je na maďarskej 
politickej scéne stále živá, a to nemôže zmeniť žiaden diplomat. Je 
však dobré, že najnovšia kauza ohľadom jazykového zákona ukázala 
celej Európe to, čo je na Slovensku jasné už dlhodobo – že za slo-
vensko-maďarské spory môžu predovšetkým maďarskí politici, ktorí 
namiesto dialógu uprednostňujú šírenie klamstiev a neznášanlivosti. 
Návšteva Pavla Pašku v Bruseli výrazne prispela k tomu, aby 
sa definitívne poopravil názor európskych lídrov na slovensko-
maďarské vzťahy. Ukázalo sa, že jazykový zákon je v poriadku, 
a že maďarská štvavá kampaň proti nemu bola čírou nacio-
nalistickou ideológiou. Túto diplomatickú roztržku teda Slo-
vensko vyhralo na plnej čiare. Európa si už bude dávať pozor 
na to, čo tvrdia maďarskí politici a či im možno veriť. Aj keď 
predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek musí udržia-
vať diplomatický tón, odkaz jeho slov je jasný: jazykový zákon 
je v poriadku a vyriešte si to sami. Ako by sa dali tieto slová 
preložiť: páni z Maďarska, prestaňte nás už otravovať s vašimi 
nezmyslami. Slovensko je suverénnym členským štítom Eú a 
podľa toho sa správajte! Či tento odkaz maďarskí politici po-
chopili, to ukáže až čas. Jedno je však isté: Pavol Paška však 
svoju bruselskú misiu naplnil a európskych lídrov presvedčil.

RADOSLAV KOHAK

PAVOL PAŠKA PRESVEDČIL BRUSEL

Podpredseda Európskej komisie Jacques Barrot.

ABY KULTÚRA ZUŠĽACHŤOVALA
Dvojtýždenník Slovenský rozhľad v čísle 18/2009 uverej-
nil článok pod názvom Aby kultúra zušľachťovala. Autor 
prof. JUDr. Peter Colotka, CSc., predseda bývalej vlády 
SSR, porovnáva pomery a problémy v oblasti kultúry a 
spoločenského života v bývalom Česko-Slovensku v ča-
soch socializmu so situáciou dnes. Jeho názory vyvolali 
pomerne veľký ohlas našich čitateľov. Väčšina zaujala ne-
gatívne postoje. Mnohí súhlasili.
V tejto súvislosti zaujal komentár významného ekonóma Františ-
ka Nevařila, ktorý uverejnili Britské listy (je aj na www.blisty.cz). 
Autor okrem iného uvádza tieto fakty (zverejnil ich aj Literárny 
týždenník v čísle 29-30/2009):
„Pokiaľ ide o najsúhrnnejšie výsledky hospodárenia režimu v ro-
koch 1948 až 1989: pri nástupe „totáča“ malo Československo 
súhrnný majetok vo výške zodpovedajúcej asi 400 mld. Kčs. 
Samozrejme, bez hodnoty pozemkov, kultúrneho a historické-
ho dedičstva (pamiatok a ich mobiliára) a armádnej výzbroje. 
Do konca roku 1989 tento majetok čiže národné vlastníctvo 
vzrástlo na zhruba 3 bilióny Kčs, teda viac než 7,5 krát (z toho v 
Českej republike 5,8x a na Slovensku 11,4x) a to pri päťnásob-
nom zvýšení úrovne osobnej spotreby obyvateľstva. K tomu by 
bolo treba ešte pripočítať ďalších asi za 200 mld. Kčs modernej 
armádnej výzbroje (mali sme napríklad viac než 400 bojových 
lietadiel). Reálne existujúce a využívané stavby, budovy, stroje 
a zariadenia, nijaké fiktívne burzové bubliny. Z toho na verej-
noprávne (štátne a komunálne) vlastníctvo v r. 1947 pripadalo 
zhruba 55 až 58 %, v r. 1989 zhruba 65 až 70 %. Zvyšok bol 
družstevným a najmä osobným majetkom (väčšinou šlo o súk-
romné obytné domy). Tento národný majetok bol stopercent-
ne v domácom vlastníctve, takže celý jeho rast bol dosiahnutý 
výhradne a bez zvyšku z výsledkov vnútornej práce občanov. 
Koncom roku 1989 nielenže neexistoval žiadny verejnoprávny 
dlh, ale naopak, ponovembrový režim prevzal finančné aktíva vo 
výške asi 85 mld. Kčs. K tomu navyše asi 107 ton menového 
zlata. Pokiaľ šlo o tzv. hrubý zahraničný dlh, ten nepresiahol výš-
ku 500 US dolárov na obyvateľa, pričom ale i tak bola celková 
devízová pozícia štátu aktívna asi 23 mld. Kčs. Koncom r. 1989 
čs. ekonomika mala len asi za 700 mil. Kčs úverov nespláca-
ných v lehote (dubióznych, dnes by sa povedalo „klasifikova-
ných“ úverov), čo reprezentovalo asi 0,13 % z ich celkového 
objemu. Národné hospodárstvo v r. 1989 vykázalo asi 150 mld. 
Kčs zisku, teda nevídanú rentabilitu v priemernej výške 9,6 % (v 
ČR 10,7 %, v SR 7,1 %) z hodnoty základného kapitálu. V rámci 
toho banky a poisťovne dosiahli 24,3 mld. Kčs zisku.“
Predpokladáme, že aj tento článok vyvolá patričnú odozvu. Ná-
zory, postoje a skúsenosti našich čitateľov zverejníme v nasle-
dujúcich číslach Slovenského rozhľadu. (r)

MEDIÁLNE TANCE
Náš pán učiteľ bol výborný pedagóg a keď nám chcel 
aj niečo vytknúť, nezabudol zhodnotiť i to, čo sme dob-
re vykonali. Večer čo večer počúvam správy a vidím na 
televíznej obrazovke začínať všetko zápornými, neraz až 
vymyslenými správami, ktoré sa dotýkajú najmä vlády. A 
že kde-tu sa na záver spomenie aj niečo pozitívne, skôr 
iba spravodajsky, čo napísali iní v zahraničí. V poslednom 
období sme klesli v ekonomike o niekoľko miest a už z 
toho robila opozícia veľkú vedu. A len málokto vedel a vie, 
že zo 140 krajín sveta sme boli v prvej dvadsiatke a klesli 
sme o niekoľko miest. Za nami zostali aj podstatne väčšie 
ekonomiky, ako sme my. 
Spomínam si, ako bývalá Dzurindova vláda okabátila celý 
národ, keď prijala mnohé zákony zo sociálnej oblasti a 
hneď po voľbách ich zrušila. A nebolo nič, žiadne medi-
álne tance. A tu som si spomenul na epizódu z detstva, 
keď počas sviatkov chodili po domoch koledníci. Tí pekne 
spievali, rozveseľovali nás, no keď sme sa chceli rozísť, vy-
strčil tvár čiernym uhlím pomaľovaný koledník a na všetko 
nadával, nič mu nebolo dobré. Zhnusil sa nám. Žiaľ, že iba 
toho zafúľaného koledníka chce napodobňovať terajšia 
opozícia... MILAN PIOVARČI

ZÁPASY O SLOVENČINU
O novele jazykového zákona sa už veľa nahovorilo a napísalo. 
Väčšinou to boli lži, klamstvá, najviac sa v nich „vyznamenáva-
li“ SMK, politická strana MOST-HÍD, predstavitelia Maďarskej 
republiky; v určitom smere za nimi nezaostávali ani niektorí zá-
stupcovia slovenskej opozície. Mnohé naše médiá sa usilovali 
hrať v tomto orchestri prvé husle, kydali a kydali, predbiehali sa 
v ponuke nepresností a zavádzajúcich tvrdení. Ani jedno nepri-
nieslo serióznu analýzu, hlbší ponor do problematiky, nedokáza-
lo odhaliť historické súvislosti potreby jazykového zákona.  Náš 
dvojtýždenník sa chce o to pokúsiť dôkladným rozborom novely 
jazykového zákona, tak ako ju uvádza Pavol Dinka v knihe Zápa-
sy o slovenčinu – pravda a lži.   (bližšie na strane 11)
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Jeden zo slovenských bulvár-
nych denníkov prišiel s veľ-
kým objavom: “Slovensko si 
platí zahraničných novinárov 
a chce, aby o nás šírili dobré 
meno a zvýšili záujem turistov 
o našu krajinu“. Síce nič nové 
neobjavili (veď, ktorá krajina 
na svete nechce mať to naj-
lepšie meno a byť magnetom 
pre zahraničných turistov?), 
ale denník zarazila skutoč-
nosť, že štát prostredníctvom 
svojej agentúry pozval k nám 
16 poľských novinárov na 
svoje náklady. Pobyt týchto 
kolegov zo severného sused-
ného štátu stál vraj 5 477 eur. 
Nuž, táto suma sa zdá prehna-
ná, veď potom jeden novinár 
stál „až“ 342 eur – to si aspoň 
myslí dotyčná redakcia. Podľa 
nej to však nie je všetko. Slo-
venská agentúra pre cestovný 
ruch vraj zaplatila za jeden 
rok pobyt 500 zahraničným 
novinárom v celkovej sume 
232 357 eur, čo predstavuje 
na jedného žurnalistu – turistu 
necelých 465 eur!
Osobne mám voči SACR veľmi 
veľa výhrad, ale čo sa týka pozý-
vania zahraničných novinárov je 
to potrebná a správna investícia. 
Jedna z tých najlepších na prilá-
kanie zahraničných turistov. Nie 
je to nič nové pod slnkom, tak 
to robia mnohé krajiny, dokonca 
i taká svetová turistická veľmoc 
akou je Chorvátsko. Sám osob-
ne som niekoľko takýchto ciest 
absolvoval po Maďarsku a mu-
sím konštatovať, že Maďari to ve-
dia robiť. Takúto cestu však treba 
pripraviť do najpodrobnejších 
detailov, tak, aby novinári videli 
to, čo majú vidieť, nenudili sa ani 
minútu a po skončení „výletu“, 
aby mysleli na to, ako o tom všet-
kom zaujímavom čo videli, čo 
najpútavejšie informovali svojich 
čitateľov, poslucháčov i divákov. 
Maďari dávno vedia aj to, že ta-
kéto cesty zahraničných novi-
nárov patria medzi rozhodujúce 
formy marketingu a propagácie 
cestovného ruchu. Vie o tom 
veľmi dobre aj Obchodné odde-
lenie Veľvyslanectva Maďarskej 
republiky v Bratislave, ktoré pra-
videlne organizuje takéto ces-

ty pre slovenských novinárov. 
Perfektne, bez jedinej chybičky 
krásy. Novinári sa potom od-
vďačia materiálmi a príspevkami 
vo svojich médiách. Je to oveľa 
účinnejšia a stále lacnejšia forma 
reklamy, než drahá inzercia v tla-
či, rozhlase a televízii.

PREČO TATRy?
V susednej ČR štátna firma 
CzechTourism, obdoba našej 
Slovenskej agentúry pre ces-
tovný ruch (SACR), ročne orga-
nizuje pobyt v ČR pre vyše 400 
novinárov z celého sveta. Vďaka 
im sa v Česku na druhé miesto 
v navštevovanosti zahraničnými 
návštevníkmi dostal Český Krum-
lov! Pred Karlove Vary, Marián-
ské Lázně i Brno. Naši západní 
susedia dosiahli to, čo chce-
li. Popri veľmi známej Prahe  
cudzinci stále viac a viac na-
vštevujú vínne cesty na južnej 
Morave, absolvujú okružné 
cesty po českých pivovaroch 
i regióny severnej Moravy. 
Práve preto je dosť nepocho-
piteľné, že SACR poľským 
médiám predstavuje Vysoké 
Tatry. To je predsa lokalita, 
ktorú priemerný Poliak pozná 
z celého Slovenska najlepšie. 
Veľa však nevie ani o Bratisla-
ve, či Tokajskej vínnej ceste, 
Gotickej ceste, takmer nič o 
Kremnici, Banskej Štiavnici, či 
Piešťanoch.
Aj zahraničným novinárom máme 
teda na infocestách čo ponúkať. 
Len škoda, že úradníci zo SACR 
pracujú tak stereotypne a tak sa 
nemožno čudovať, že napríklad 
o jej prešovskej pobočke nikto 

ani nič nevie. Pre SACR je ove-
ľa pohodlnejšie inštalovať svoju 
expozíciu na niektorej z význam-
ných výstav cestovného ruchu 
v zahraničí. Ale aj oveľa, oveľa 
drahšie ...

MÁME ČO DOHÁňAť
Napriek všetkým mediálnym ak-
tivitám SACR novinári v cudzine 
akosi radšej a častejšie píšu o 
okolitých krajinách, než o nás. 
Zároveň však musíme konštato-
vať, že Američania, Francúzi a 
Briti nás už poznajú lepšie, než 
v nedávnej minulosti. Nezabú-
dajme ale, že priemerný občan 
v západnej Európe má ešte stá-
le problémy rozlíšiť Slovensko 
od Slovinska a často si nedo-
káže spomenúť na to, ako sa 
volá hlavné mesto Slovenska. 
Či chceme alebo nie, prevažná 
väčšina návštevníkov z cudziny 
považuje Slovensko pri svojich 
cestách iba za tranzitnú krajinu, 
v ktorej sa zdržia iba niekoľko ho-
dín. Pokiaľ si neuvedomíme, že 
je to predovšetkým naša vina, tak 
v tejto oblasti budeme ešte dlho 
prešľapovať na jednom mieste.
Nuž, a na záver – naši kolegovia 
z bulvárnych denníkov, ale nielen 
z nich, si musia uvedomiť, že po-
kiaľ k nám prídu novinári zo za-
hraničia na naše pozvanie písať 
o Slovensku, tak tu rozhodne 
nebudú na bezplatnej dovolen-
ke. Také niečo môžu napísať 
iba tí, ktorí sa v problematike 
marketingu a reklamy v ces-
tovnom ruchu vôbec nevyzna-
jú – je to pre nich jednoducho 
španielska dedina ... 

VLADIMÍR MEZENCEV
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DZURINDOVA PRIVATIZÁCIA
„Sprivatizované SPP pomohlo 
cez svojich strategických part-
nerov zažehnať plynovú krízu, 
keď bolo Slovensko doslova 
pred kolapsom“, povedal nedáv-
no Ivan Mikloš. Áno, bol to ten 
istý Mikloš, ktorý pri predaji pre-
robil viac ako 7 miliárd korún o 
ktoré ukrátil štát, pretože neza-
bezpečil predaj pred kurzovou 
stratou. A teraz pri obhajobe vý-
predaja strategických podnikov 
ešte aj tvrdí nezmysly. 
Zahraniční partneri nás pred ko-
lapsom totiž zachránili tak, že 
nám dovolili čerpať plyn zo zá-
sobníkov, ktoré im Dzurindova 
vláda tiež predala. Takže zásob-
níky plynu pre krízové situácie sú 
síce stále na našom území (na-
šťastie sa odniesť nedajú), ale 
plyn v nich patrí zahraničným 
investorom a naša vláda k nim 
nemá dispozičné právo. 
Pripomína mi to situáciu môjho 

starého otca, ktorému komunis-
ti znárodnili majetok a potom od 
neho chceli, aby zaplatil milio-
nársku daň. Odpovedal im, nech 
si ju vezmú z toho čo ukradli.
 
CSÁKyHO VOLEBNÁ ZBRAň
Volebný boj je zväčša neľútost-
ný a často sa pri ňom používajú 
údery pod pás. Ale to, čo pred-
vádza Strana maďarskej koalície 
v súvislosti s novelou jazykové-
ho zákona nemá obdobu v his-
tórii volieb. Kam sa hrabe Kalin-
čiakova Reštavrácia so svojim 
opisom volieb v Uhorsku! Csá-
ky je novátorom, pretože bojovať 
proti  zákonu paragrafmi, ktoré v 
ňom nie sú a ktoré si sám vymys-
lel, a to nielen na domácej scé-
ne, ale oblbovať aj zahraničie, 
pred ním ešte nikto neskúšal. 
Vystrašil príslušníkov maďar-
skej menšiny, ktorým nahovoril, 
že ich budú pokutovať za použí-
vanie materinského jazyka, do-

siahol, že podnikatelia na juhu 
Slovenska zakázali svojim za-
mestnancom hovoriť po maďar-
sky, klamal maďarskému pre-
miérovi, že nebudú omše v 
maďarčine a chystá sa šíriť svoje 
vymyslené paragrafy aj v americ-
kom Kongrese.
V súvislosti s ťažením SMK je len 
slabým odvarom paradoxné vy-
hlásenie vysokého komisára pre 
menšiny z OBSE Knuta Volleba-
eka: „Nemyslím si, že je dobrý 
nápad podporovať štátny jazyk 
prostredníctvom pokút“. Uznáva 
však, že na takýto nástroj máme 
právo a používa ho mnoho eu-
rópskych štátov. Pýtam sa: „Slo-
vensko vari nepatrí medzi európ-
ske štáty?“

Z ODSTUPU JE LEPŠÍ 
PREHĽAD?
Tú techniku používajú maliari. 
Najmä pri veľkých obrazoch tre-
ba občas pri maľovaní odstúpiť a 

z väčšej vzdialenosti sa pozrieť 
na svoje dielo. Vtedy vidieť ne-
dostatky, ktoré pri detailnom po-
hľade unikajú. Dzurindovci pod 
vedením Mikloša túto techniku 
prinášajú do ekonomiky.
Osem rokov boli vo vláde, ale 
až keď „odstúpili“ a pozreli sa 
na chod štátu z opozičných la-
víc prinášajú geniálne nápady 
ako zlepšiť situáciu Slovenska. 
Treba sa podľa ich návrhov zba-
viť závislosti na automobilovom 
priemysle. A kto ho sem dotia-
hol? Už v čase jeho budovania 
sa ozývali upozornenia odbor-
níkov, že to nie je správna ces-
ta. Treba budovať vzdelanost-
nú spoločnosť a informatizáciu, 
treba podporiť vedu a výskum, 
zlepšiť školstvo, ktoré vyzerá 
„ako za Márie Terézie“...
Škoda, že to všetko zbadali až 
teraz, zbytočne premárnili osem 
rokov vlády.

JOZEF ŠUCHA

GloSÁr Slovenského rozhľadu

PhDr. MILAN PIOVARČI
podpredseda únie slovenských novinárov

POLITICKé MINIMUM
Podaktorí ľudia potrebujú 
obojok na to, aby mali v hla-
ve jasno a vedeli, na ktorú 
stranu vrčať a na ktorú vrtieť 
chvostom.

U NICH JE TO INAK
Černošskí intrigáni sa usilu-
jú jeden druhého obieliť.

DOBRÁ POVESť
Dobrá povesť sa dnes už 
nájde pomaly len v knihách 
o hradoch a zámkoch.

ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD
Základná SME-tiarska spô-
sobilosť: očierňovanie.

ČAKALI STE TO?
Po Nežnej je najťažšie odbo-
čiť na rovnú cestu.

POCHOPITEĽNé
Sluhovia si vo voľnom čase 
potrpia na podniky s pr-
votriednou obsluhou.

ZÁKONITOSť
V každom režime sa nám 
podarí odbúrať to, čo sa vy-
darilo.

ASPOň TO
éry odchádzajú, erotika zo-
stáva.

OSUDOVÁ
Už pre ňu niet návratu! Bola 
predstavená matke predsta-
venej.

HESLO DOBy
Nedajte sa odstrčiť! Na od-
strčenie otrčte niekoho iné-
ho.

ŠPECIALISTA
Na kopanie si zjednáva ko-
páčov, na podkopávanie si 
zjednávajú jeho.

DOKONALé KRyTIE
Akékoľvek maslo na hlave 
perfektne zakryje náčelníc-
ka čelenka.

VIERA SKEPTIKOV
V čo veria skeptici? Že by 
bolo funkčné na zemeguľu 
vyvesiť veľkú bielu zástavu.

PoliTiCKÉ 
SEnTEnCiE

MILAN KENDA

Časy sa menia a my sa meníme 
s nimi. Túto myšlienku, sme mali 
na maturitnom table. Vtedy sme 
ju nevedeli tak precítiť ako teraz, 
keď maturitné roky sú dávno za 
nami a my sa prispôsobujeme - 
či chceme, alebo nie - iným myš-
lienkam, názorom, tvrdeniam.
Hovorí sa, že generačný súlad 
„mladých“ a „starých“ nie je 
možný. A predsa si myslím, že to 
tak nie.
Starší kolega nám ako mladí-
kom hovorieval, že „my, starší, 
nie sme múdrejší ako vy, mla-
dí, ale sme skúsenejší“. Bolo to 
sympatické. Podľa tejto filozofie 
je možný partnerský vzťah mla-
dej a staršej generácie. Jeden z 
mladíkov sa vyjadril: „Moji ded-
kovia sú dobrými rozprávačmi. 
Ich príbehy mi pomáhajú pocho-
piť vlastné pocity.“
A čo keby sme si zasa my, star-
ší, povedali, že príbehy našich 

synov, dcér i vnukov nám pomá-
hajú pochopiť naše detstvo i sú-
časnosť?
Nech je to tak či onak, nemyslím 
si, že niekoľko podobných úvah 
ako je moja sa dostane do sú-
časných novín a ak sa tak náho-
dou stane, že všetci tí, čo si to 
prečítajú, nezatúžia po ničom 
inom ako po zblížení so svojimi 
rodičmi i prarodičmi, keď si ne-
raz nemajú čo povedať ani mlad-
ší rodičia s ich ratolesťami. Nuž 
čo, ani svet si neraz nemá čo po-
vedať, hoci problémov je na na-
šej planéte až-až.
A svet v malom - rodina - napo-
dobňuje tieto spôsoby a zvyky 
deliť sa na bohatých a chudob-
ných, členov tej či onej strany, 
mužské či ženské kolektívy, ak 
chce byť „in“, ako mladí medzi 
sebou hovoria.
A generačne bude aj naďalej 
dobre nepoznať a ani sa nesna-
žiť spoznávať svojich rodných, 
ktorí im boli oporou, kým sa ne-
postavili na vlastné nohy a ne-
hrali sa na pánov za peniaze 
tých, ktorí sa ešte stále nazývajú 
rodičmi. Až neskôr, možno, po-
chopia svoj omyl.

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Nepatríme medzi najhorších
Doslova nadávanie na platobnú disciplínu podnikateľov i štát-
nych inštitúcií patrí medzi tradičné charakteristiky nášho hos-
podárskeho života. Samozrejme, zainteresovaní vedia svoje, 
ale zároveň musíme s uspokojením konštatovať, že v Európe 
nepatríme medzi najhorších. Pritom v súvislosti so svetovou hospo-
dárskou krízou sa platobná morálka ešte zhoršila. Najlepšiu majú se-
verské krajiny, na opačnom konci rebríčka sú Portugalsko, Grécko, 
Cyprus a Česká republika. Po tejto štvorici nasleduje ďalšia, v ktorej 
sa už nachádza aj Slovensko... V súčasnosti platby firiem v rámci Eu-
rópy meškajú v priemere o 19 dní a v prípade štátnych a verejných 
inštitúcií o desať dní. V niektorých krajinách je platobná disciplína mi-
nisterstiev, štátnych podnikov a dokonca úradov vlád ešte horšia, než 
u súkromných podnikov! Ťažko pochopiť, prečo nie sú schopné platiť 
včas. Či už vinou svojich úradníkov, často ľahostajných a lenivých, 
alebo možno z iných príčin. Podľa niektorých informácií európske vlá-
dy dlžia svojim obchodným partnerom dohromady 65 miliárd (!) eur. 
Pokiaľ neplatia podnikatelia, resp. nedodržujú termíny preplácania 
faktúr, tak to možno vysvetliť skutočnosťou, že úvery je získať je stále 
ťažšie a ťažšie a tak sa firmy uchyľujú k oneskorenému plateniu, alebo 
nezaplateniu celej dlžnej sumy. Čo však ale už so spomínanými 65 
miliardami eur? Po zlikvidovaní restov vládami a štátnymi inštitúciami 
jednotlivých krajín bola by to ideálna finančná injekcia európskej eko-
nomike. Naďalej však aj v podnikateľskom sektore existujú priemerné 
platobné straty a u nás predstavujú asi tri percentá ročne. Znamená 
to, že obchodní partneri nikdy nepreplatia všetky vyfakturované čiast-
ky, ale krátia si ich o spomínané tri percentá. V slovenskej ekonomike 
to vraj predstavuje necelé tri miliardy eur...  JÁN SLIAČAN

Bratislava turistov neláka
Kríza – nekríza, ale obyvatelia Slovenska si „svoje“ more v lete 
poriadne vychutnali. Jednoducho počuť slovenčinu od Istrije až 
po Makarsku bolo v Chorvátsku úplnou samozrejmosťou. Pred 
rokom navštívilo túto krajinu asi 300 tisíc občanov SR a v tomto 
roku ich určite menej nebolo. Skôr viac... Na druhej strane musí-
me so zármutkom konštatovať, že hlavné mesto Slovenska roz-
hodne nie je lákadlom pre zahraničných turistov. Výnimky však 
potvrdzujú pravidlo a jednou z nich sú mladí Angličania, ktorí na-
vštevujú Bratislavu iba preto, aby sa u nás „dôstojne“ rozlúčili so 
slobodou. Teda tou mládeneckou – s množstvom alkoholu a radodaj-
nými dievčatami. Našu metropolu síce každoročne navštívi takmer pol 
milióna cudzincov, ale prevažná väčšina z nich sa tu zdrží iba niekoľko 
hodín. Všetci návštevníci síce oceňujú krásy Bratislavy, ale... Majú vý-
hrady voči kvalite jedál a veľkosti porcií na tanieroch na jednej strane 
a ich cien na druhej, nespokojní sú aj s cenami za ubytovanie, kvalitou 
služieb, s ľahostajnosťou polície a jej jazykovou vybavenosťou... Neču-
do, že v rebríčku návštevnosti metropol a ostatných významných sveto-
vých miest je Bratislava až na 150. mieste! (mez)

Futbaloví fanúšikovia chorvát-
skeho Hajduk Split vážne uva-
žujú o podaní žaloby na sloven-
skú políciu za zákrok voči nim 
v Žiline. Ide nie o hocijakú žalobu 
– chcú ju podať na Európsky súd 
pre ľudské práva v Štrasburgu za 
diskrimináciu, rasistické a etnické 
útoky voči nim a neadekvátne po-
užitie hrubej fyzickej sily. Vraj ich 
slovenskí policajti fyzicky napadli 
iba preto, lebo sú Chorváti. Zdá 

sa, že na tejto kauze chcú zaro-
biť aj niektorí slovenskí advokáti. 
Tí žiadajú 120,88 eura za osobu, 
teda dohromady cca 25 000 euro 
za všetkých, ktorí sú pripravení po-
dať žalobu. Fanúšikom sa doteraz 
podarilo vyzbierať polovicu požado-
vanej sumy z rôznych zdrojov, pre-
dovšetkým od sponzorov. Pôžičku 
si však nechcú zobrať za žiadnych 
okolností. Uvidíme, čo im slovenskí 
právnici pomôžu...  (vm)

Zbierajú peniaze od sponzorov

NEDOVOLENKOVALI ZADARMO!
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• Ste v poradí štvrtým minis-
trom pôdohospodárstva od roku 
2006, akým spôsobom chcete 
zmeniť smerovanie tohto rezortu 
oproti vašim predchodcom?
- Mojím cieľom nie je meniť smero-
vanie rezortu. Pôdohospodárstvo si 
zaslúži kontinuitu. Ministri prichá-
dzajú a odchádzajú, ale zem a ľudia, 
ktorí ju obrábajú, ostávajú. Bolo by 
nezmyslom zásadne meniť nastave-
nia, ktoré sú v prospech ich práce. 
Dúfam, že ako odborník z praxe, 
dokážem naopak pomôcť a vylepšiť 
existujúci systém. Už nie je doba, 
kedy by sa malo meniť smerovanie 
rezortu. Také niečo bolo potrebné 
akurát v roku 2006. Dovtedajšie 
vlády Mikuláša Dzurindu totiž len 
sľubovali, že budú doplácať farmá-
rom povolených maximum tridsať 
percent do podpôr ponúkaných 
z Európskej únie, ale urobila to až 
vláda Roberta Fica za ministrovania 
Miroslava Jureňu. Vtedy sa nastavil 
systém možného doplatku vo výške 
maximálne povolených tridsať per-
cent a ten sa darí doteraz udržiavať.

• V čase celosvetovej finančnej 
krízy sa však na všetkých úrov-
niach hovorí o radikálnom šet-
rení. Bolo otázkou času, kedy 
minister financií Ján Počiatek 
oznámi škrty v návrhu rozpočtu. 
Priamo ide o krátenie bežných 
výdavkov na tovary a služby o 
dvadsať percent a pri kapitálo-
vých výdavkoch až o sedemde-
siat percent. Budú teda vaše slo-
vá platiť aj naďalej?
- Nebol som to ja, ale táto vláda, do 
ktorej som vstúpil v jej treťom roku, 
ktorá sa rozhodla v roku 2006 dať si 
do Programového vyhlásenia medzi 
priority práve poľnohospodárstvo 
spolu so zdravotníctvom a škol-
stvom. Preto krátenie rozpočtu pre 
pôdohospodárstvo nemá logiku a 
ani opodstatnenie.

• Ani v čase hospodárskej krízy?
- Práve naopak, v čase hospodár-
skej krízy musíme pomôcť poľno-
hospodárstvu. Slovensko má pred-
sa zo všetkých štátov únie najviac 
obyvateľov žijúcich na vidieku, takže 
každé krátenie rozpočtu tohto rezor-
tu, ktorý vykonáva svoje činnosti na 
vidieku, znamená likvidáciu našich 
občanov. Rezort musí zostať v takej 
podpore, aká bola nastavená už za 
Jureňu. Každé zníženie rozpočtu by 
predstavovalo hrozbu zrútenia ce-
lého rezortu, ktorý už dnes má ka-
tastrofálny hospodársky výsledok.

• Skúsme sa na vec pozrieť z 
pohľadu zahraničného porovná-

vania, ako sa vyrovnávajú s krí-
zou tam? Nie je ľahšie potraviny 
doviezť?
- Rovnakú dôležitosť agrorezortom 
vyjadrujú európske vyspelé štá-
ty. Hovoriť preto o dovoze lacných 
potravín zo zahraničia je dnes ana-
chronizmom. Ukazuje sa totiž, že ak 
príde potravinová kríza, nebudeme 

mať odkiaľ potraviny doviezť, čo sa 
už prejavilo v roku 2007. Vtedy na-
stal ázijský dopyt po mliečnych vý-
robkoch v Európe. A zrazu aj také 
veľmoci, akými sú Nemecko, Fran-
cúzsko, či Taliansko pocítili náhly 
nedostatok tejto komodity. Preto 
únia uvoľnila na rok 2008 väčšiu 
plochu pôdy na pestovanie obilia, 
aby bolo viac krmovín pre dobytok 
produkujúci mlieko, lenže ázijský 
trh sa náhle uzavrel pre melamínový 
škandál v Číne a vypukla v Európe 
veľká mliečna kríza. Tá sa ešte pre-
hĺbila vypuknutím svetovej hospo-
dárskej krízy a dnes sme svedkami 
kritického scenára.

• Čo znamená tento kritický sce-
nár?
- Dobytok sa zo Slovenska vyváža 
na tretie trhy, najmä do Ruska, kde 
sa predajom umiestňujú naše kva-
litné chovy. Pritom je to v podstate 
tragédia, lebo kým vychováte doj-
nicu, aby bola pohlavne dospelá a 
schopná produkovať mlieko, prejdú 
dva roky. Čiže ak doznie kríza, náhle 
na našom trhu pocítime nedostatok 
mlieka a mliečnych výrobkov. Do 
tohto trhu sa budú tlačiť výrobcovia 
mlieka zo zahraničia a Slováci budú 

ešte viac doplácať v obchodnej bi-
lancii na dovoz potravín, ako dnes 
doplácajú, keď sa prepad pohybuje 
na úrovni okolo miliardy eúr.

•  Je tento stav zapríčinený tým, 
že Slovensko prešlo na euro a 
okolité štáty V4 nie, preto mohli 
ponúkať potraviny lacnejšie?

- Nie je to až také jednoduché. 
Máme najviac otvorenú ekonomi-
ku. Na spoločnom trhu Európskej 
únie ťaháme za kratší koniec. Sme z 
dvadsaťsedmičky krajín únie na pia-
tom mieste odspodu vo výške pod-
pôr na hektár poľnohospodárskej 
pôdy. Dávame na to len 171,5 eur, 
čo je najmenej aj z krajín višegrád-
skej štvorky. Teda sme na tom hor-
šie než Česi, Maďari a Poliaci. Práve 
odtiaľ k nám prúdia tovary, ktoré sa 
tak vyrábajú lacnejšie, než na Slo-
vensku, keďže sú viac dotované. A 
hoci sa inflácia vďaka hospodárskej 
kríze rovná pomaly nule, nemôže-
me sa občanom čudovať, ak kupujú 
lacné zahraničné výrobky. Každý sa 
snaží v kríze prežiť, ako sa dá. Za 
nami v podporách sú už len Estón-
sko, Litva, Bulharsko a Rumunsko. 
Lenže priemer európskej únie je 
319 eur na hektár, opakujem, my 
máme len 171,5 eura. Máme teda 
čo dobiehať. Preto pri znižovaní roz-
počtu pre rezort pôdohospodárstva 
na budúci rok nemáme už kam ustu-
povať.

• Podporila vás v tomto postoji 
aj Slovenská poľnohospodár-
ska a potravinárska komora, ale 
bude to stačiť, ak rozpočet na 
rok 2010 bude krátený oproti 
tohtoročnému?
- Ale taká je logika veci. Nejde o 
to, kto ma podporil, ale čo sa dá a 
čo sa musí urobiť. Prežívame jednu 
z najhorších kríz vo výrobe mlieka. 
Farmári vybíjajú svoje stáda, v tom 
lepšom prípade predávajú hovädzí 

dobytok do zahraničia. Lenže kým 
vychováme dojnicu schopnú pro-
dukovať, prejdú dva roky! Teda ak 
mliečna kríza skončí, nebudeme 
možno schopní produkcie mlieka a 
náš trh zaplavia výrobky zo zahrani-
čia. Výrobky, ktoré v sebe skrývajú 
okrem komoditného zhodnotenia, 
najmä dovoz cudzej práce. Práce, 

ktorú sme mohli poskytnúť naším 
ľuďom žijúcim na vidieku. A Slo-
vensko má najviac osídlený vidiek 
v krajinách Európskej únie. Teda tú 
prácu potrebujeme. Naďalej v únii 
pretrváva veľká diferenciácia medzi 
pôvodnými a pristúpenými krajinami 
do EÚ po roku 2004, čo nie je dob-
ré a ešte viac sa to vypuklejšie pre-
javuje v časoch hospodárskej krízy.

• Myslíte si, že ostatné členské 
štáty únie dodržia výšku podpôr 
pre farmárov?
- Ak nebudú zvyšovať, ale len udržia 
doterajší stav, aj tak my nebudeme 
schopní ich dobehnúť. Povedzme 
si pravdu, že pri negociovaní  pred 
vstupom do únie sa vyrokovali také 
podmienky, ktoré sú pre poľnohos-
podárstvo na Slovensku likvidačné. 
A to ešte nebolo v rokoch 2000 až 
2003 nič počuť o terajšej hospo-
dárskej kríze. Bolo to zlyhanie vte-
dajšieho politického riadenia štátu. 
Veď my budeme mať nízke dotácie 
na hektár nielen v rámci krajín EÚ, 
ale aj V4. Česko malo výšku podpôr 
už v roku 2006 na úrovni 190,5 eur 
na hektár. Preto dlhodobo produ-
centi potravín boli schopní ponúkať 
aj na slovenský trh výrobky lacnej-
šie, než sa podarilo realizovať u nás. 
Podpora za rok 2008 bola v EÚ do 
poľnohospodárstva na úrovni 51,6 
miliardy eur a takmer 87 percent z 
tejto sumy skončilo v starých člen-
ských štátoch. Najviac vo Francúz-
sku, kam šlo 18,8 percent, potom v 
Španielsku 13 percent a v Nemec-
ku 12,5 percenta.

• Hovorí sa však, že do roku 
2011, respektíve 2013 budú do-
tácie u nás do poľnohospodár-
stva vyrovnané s európskymi...
- To nie je pravda. Budú vyrovnané 
do výšky, akú vyrokovala vtedajšia 
politická reprezentácia štátu. Vláda 
Mikuláša Dzurindu rokovala o vyrov-
naní dotácií do poľnohospodárstva v 
roku 2003. Vtedy žiadala o podporu 
slovenských poľnohospodárov, kto-
rí s podporou súhlasili s tým, že po 
vstupe do únie v roku 2004 bude 
vláda doplácať maximálne možných 
tridsať percent podpôr. Dzurinda to 
sľúbil, ale nedodržal. Prvýkrát sa 
výška maximálneho doplatku tridsať 
percent objavila v rozpočte rezortu 
až v roku 2007 vďaka vláde Roberta 
Fica, ktorá vznikla v roku 2006. Tak-
že máme štyri roky sklzu v podka-
pitalizácii rezortu a výška vyrovnania 
dotácií bola dohodnutá v roku 2003 
nevýhodne. Takže slovenský farmár 
bude mať v roku 2013 okolo dvesto 
eur na hektár, kým nemecký pred-
pokladaných okolo štyristo eur. Ako 
mu budeme môcť konkurovať na 
jednotnom európskom trhu?

• Ste absolvent Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v 
Nitre. Ako sa pozeráte dnes s 
odstupom času na rast nových 
odborníkov?
- Áno, Slovenská poľnohospodár-
ska univerzita v Nitre je moja alma 
mater, i keď od čias mojich štúdií 
sa toho už veľmi veľa zmenilo. Po-
slucháči majú viac akademických 
slobôd, než sme mali my, ale všetci 
máme rovnakú zodpovednosť. Pre 
mňa sú dnešní študenti hrdinami, 
že sa dali na štúdium odborov spo-
jených s poľnohospodárstvom. Od 
zmien v našej spoločnosti v roku 
1989 je to totiž najviac skúšaný re-
zort rôznymi reformami a povedzme 
si otvorene, úpadkom. Budúce ge-
nerácie sú preto našou nádejou. Zo 
Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity vychádzajú odborníci, ktorí 
chápu modernú dobu v správnych 
intenciách. Ak americký prezident 
považuje poľnohospodárstvo za 
strategický rezort, o to viac tak k 
nemu musíme pristupovať i my, keď-
že sme malým štátom. Farmárčenie 
a roľníčenie nie je o bohatnutí. Je 
to o vzťahu k pôde, k chlebu, ktorý 
najviac chutí, ak je domáci. Domá-
ce potraviny sú najlepšou zdravou 
výživou. Preto chcem všetkým štu-
dentom, nielen poslucháčom uni-
verzity, ale aj odborného stredného 
školstva zameraného na agro re-
zort, poďakovať, že vlastnú mladosť, 
svoju energiu venujú štúdiu poľno-
hospodárskych vied a myslia tak na 
svoju domovinu. Práca s pôdou a na 
pôde je odrazom civilizácie ľudstva. 
Sú v nej zhutnené takmer všetky 
vedomosti ľudskej civilizácie a kultú-
ry. Poľnohospodárstvo je odrazom 
týchto vedomostí. Osud poľnohos-
podárskych odborníkov je v skutoč-
nosti poslaním.

Zhováral sa: STANISLAV HÁBER

Hovoríme s Vladimírom CHoVanom, ministrom pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Hrozba zrútenia rezortu

V. ChoVaN: „Dobytok sa zo Slovenska vyváža 
na tretie trhy, najmä do Ruska, kde sa predajom 
umiestňujú naše kvalitné chovy. Pritom je to v 
podstate tragédia, lebo kým vychováte dojnicu, 
aby bola pohlavne dospelá a schopná produko-
vať mlieko, prejdú dva roky.“ 
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Kresba: Andrej Mišanek

MIROSLAV LAJČÁK na úvod spoločnej tla-
čovej konferencii uviedol, že vláda SR rovna-
ko starostlivo vníma aj odporúčania vysokého 
komisára OBSE, ktoré sa týkajú nie samot-
ného textu zákona, ale jeho uplatňovania. „A 
na týchto odporúčaniach vláda Slovenskej re-
publiky veľmi vážne, otvorene a transparent-
ne pracuje. (...) V tejto fáze, po týždňoch a 
mesiacoch bezprecedentnej dezinformačnej 
kampane okolo zákona, je dôležité uvedomiť 
si, že zákon je tu, že 

ZÁKON JE V SúLADE 
s medzinárodnými štandardmi a že sa ideme 
sústrediť na to, aby nielen jeho litera, ale aj 
spôsob jeho uplatňovania potvrdili jeho eu-
rópsky štandard. Stále treba mať na pa-
mäti, že hovoríme o vnútroštátnej norme 
suverénneho štátu, štátu, ktorý je členom 
Európskej únie a je, samozrejme, aj v 
našom záujme ukázať našim partnerom 
v Európe, že zákon nikoho neohrozuje, 
nikoho nediskriminuje a nejde proti eu-
rópskym hodnotám. Je podstatné si tiež 
pripomenúť, že tak ako som to hovoril v júli, 
podľa posudku komisára netreba na samot-
nom zákone meniť ani slovo a toto stále platí. 
A my rovnako seriózne budeme  akceptovať 
odporúčania pána vysokého komisára, ktoré 
sa týkajú uplatňovania zákona“, zdôraznil šéf 
slovenskej diplomacie. 
Vysoký komisár OBSE pre národnostné 
menšiny KNUT VOLLEBAEK privítal prija-
tie spoločnej deklarácie predsedami vlády 
Maďarskej republiky a Slovenskej republiky 
10. septembra 2009. „Je naozaj skutočne 
potrebná medzištátna spolupráca v oblasti 
ochrany národnostných menšín a je tu vy-
jadrený hlavne záväzok zaangažovanosťou 
predsedov vlád oboch štátov – Maďarska aj 
Slovenska -  týkajúci sa boja proti xenofóbii 
a extrémizmu“, povedal. Národnostné men-
šiny slúžia podľa vysokého komisára OBSE 
ako istý most medzi krajinami, prispievajú k 
dobrým susedským vzťahom a vytvárajú klímu 
dialógu o tolerancii. „Povedal som, že zákon 

(o štátnom jazyku) nie je proti medzinárod-
ným štandardom. Nikomu sa nepodarilo do-
kázať, že by tomu tak bolo. To neznamená, 
že si myslím okamžite, že to je dobrý zákon. 
Ale je to zákon, ktorým sa dá zabezpečiť, 
aby bol implementovaný riadnym spôso-
bom. A dajú sa možno prípadne upraviť 
niektoré veci, ktoré by azda úpravu potrebo-
vali. Cieľom mojej zaangažovanosti do ce-
lej problematiky je uistiť sa, že národnost-
né menšiny nebudú negatívne ovplyvnené 
týmto zákonom. Myslím si, že to je možné 
a môžeme to aj zaručiť prostredníctvom 
podrobnej implementácie a usmernení 
podľa toho, čo sa týka implementácie. Kým 
sa však vytvoria tieto usmernenia, musí byť 
jasné, že sa nebudú v ustanovení zákona 
uplatňovať natvrdo, bez zváženia všetkých 
ostatných faktorov, čo by sa mohlo vo vý-
raznej miere  priečiť medzinárodným štan-
dardom. A tu taktiež, aj čo sa prieči sloven-
skej ústave“, podčiarkol.
Knut Vollebaek rovnako dodal, že dosiahnutie 
správnej rovnováhy 

PRI PRÁVACH MENŠÍN 
a záujmoch štátu je často veľmi ťažké a 
rovnako dôležité, aby do procesov týkajú-
cich sa menšín boli zaangažované samot-
né menšiny. „Cením si pozvanie zúčastniť 
sa tohto procesu expertízou a radou – ja 
nie som prostredníkom. Ani Slovensko, 
ani Maďarsko nepotrebujú žiadnych 
prostredníkov, majú vytvorené dobré ko-
munikačné linky. Videli ste, že premiéri 
rokujú priamo, naposledy zasadli 10. sep-
tembra. Ale čo potrebujeme často mnohí z 
nás, z času na čas je poradiť od niekoho, kto 
by možno nám mohol povedať nejaký odbor-
ný názor a vstúpiť do toho procesu. A tu si 
cením práve možnosť, že slovenské orgány 
ma pozvali“, dodal na vysvetlenie. 
Minister kultúry MAREK MAďARIČ vyjadril 
spokojnosť s celkovým hodnotením zo strany 
vysokého komisára OBSE, že zákon o štát-
nom jazyku a jeho novelizácia je v súlade s 

medzinárodnými normami. „Myslím si, že to 
nezaškodí ešte viackrát zopakovať najmä 
v kontexte kampane, ktorá nebola ďaleko 
od toho tvrdiť, že táto novela spôsobuje 
priamo genocídu menšín. Takisto som ho 
ale ubezpečil, že akceptujem odporúčania, 
ktoré sa týkajú novely zákona o štátnom ja-
zyku, čo znamená predovšetkým tvorbu in-
terného predpisu pre kodifikáciu štátneho 
jazyka a metodického pokynu, ktorý bude 
riešiť a zjednocovať výklad tých ustanove-
ní, kde sme zaznamenali nejednoznačný 
výklad zo strany adresátov povinností, ktoré 
vyplývajú z tohto zákona. Ako aj z tých usta-
novení, kde vzniká riziko zbytočných obáv 
a strachu, ktoré vznikli najmä na základe 
zastrašovania, klamstiev a antikampane, 
vedenej proti tomuto zákonu“, zdôraznil 
Marek Maďarič. Rovnako dodal, že prípadné 
sankcie, ktoré novela zákona umožňuje, sa 
budú realizovať až po schválení metodického 
pokynu, v ktorom si ministerstvo kultúry v pr-
vom rade bude klásť za cieľ 

ZJEDNOTIť VÝKLAD 
tých ustanovení zákona, na ktoré vykonáva 
dohľad. Ide o ustanovenia týkajúce sa úrad-
ného styku, geografických názvov, školstva, 
oznamov v miestnom rozhlase, neperiodic-
kých publikácií, príležitostných kultúrnych 
tlačovín, kultúrnych a výchovno-vzdeláva-
cích podujatí, pamätníkov, pamätných tabúľ, 
ozbrojených zborov, správneho konania, 
konania pred orgánmi činnými v trestnom 
konaní, písomných právnych úkonov v pra-
covnoprávnom vzťahu, finančnej technickej 
dokumentácie, stanov združení spolkov, poli-
tických strán, politických hnutí, obchodných 
spoločností, agendy zdravotníckych zariade-
ní a zariadení sociálnych služieb, oznamov 
určených na informovanie verejnosti.  V me-
todickom pokyne sa v súvislosti s používa-
ním jazykov v úradnom styku uvedie presný 
výpočet všetkých zákonných možností pou-
žívania jazyka národnostných menšín, ktoré 
sú zavedené zákonom o používaní jazykov 
národnostných menšín. Ide o prípady, keď 
sa zužuje rozsah úpravy zákona o štátnom ja-
zyku práve zákonom o používaní jazykov ná-
rodnostných menšín, a to v prospech týchto 
jazykov. Minister kultúry tiež informoval, 
že úlohou metodického pokynu bude 
vysvetliť jazykový režim komunikácie 
medzi jednotlivými subjektmi úradného 
styku, pričom sa uvedie, v akom rozsahu 
a za akých podmienok sa používa štátny 
jazyk a v akom rozsahu a za akých pod-
mienok sa môže používať jazyk prísluš-
nej národnostnej menšiny. (krk)

Slovensko nepotrebuje prostredníkov
Vysoký komisár OBSE pre národnostné menšiny Knut Vollebaek bol na Slovensku na 
pozvanie ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka, aby sa bližšie oboznámil s 
uplatňovaním novely zákona o štátnom jazyku v praxi. Vysoký komisár OBSE sa 16. sep-
tembra 2009 stretol s podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a menšiny Dušanom 
Čaplovičom, zúčastnil sa zasadnutia Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické 
skupiny SR, prijal ho predseda vlády SR Robert Fico, stretol sa s poslancami NR SR - so 
zástupcami všetkých poslaneckých klubov v NR SR vrátane predstaviteľov politických 
strán Most-Híd a SMK, ďalej sa stretol s predstaviteľmi Okrúhleho stola Maďarov na 
Slovensku a rokoval s ministrom kultúry SR Marekom Maďaričom a ministrom zahra-
ničných vecí SR Miroslavom Lajčákom. Cieľom tohto pozvania bolo odstrániť dezinfor-
mácie a lži, ktoré sa šíria o spomínanom zákone nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Vysoký komisár OBSE po návšteve Slovenska konštatoval, že zákon o štátnom jazyku 
je v súlade s medzinárodnými normami a sleduje legitímny cieľ. 

Pál Csáky vytiahol ťažké zbrane, keď 
kritiku za svoju účasť na Fóre po-
slancov karpatskej kotliny prirovnáva 
k politike vo fašistickom Nemecku. 
Pritom práve v Maďarsku sú známky 
fašistických reminiscencii, ktoré vyvo-
lávajú v ľuďoch obavy. Csáky jedno-
značne vedel, že ako poslanec NR SR 
prekračuje „Rubikon“ slovenského 
ústavného činiteľa, ak sa hlási k po-
radnému zboru maďarského parla-
mentu. Prekvapujúco aj predsedníčka 
maďarského parlamentu Katalin Szili-
ová musí vedieť, že účasť slovenských 
ústavných činiteľov – akými poslanci 
za NR SR z SMK sú – v poradnom zbo-
re maďarského parlamentu, prekra-
čuje všetky bežne zaužívané pravidlá 
zvrchovaného a samostatného štátu, 
akým je zasa Slovenská republika.
Rovnako zarážajúce je správanie sa hlavy 
štátu u našich južných susedov. Ak ma-
ďarský prezident odmietne stretnutie so 
slovenským prezidentom, je to nezvyklý 
diplomatický postup. A teraz si pred-
stavme, že maďarský prezident odmietol 
stretnutie so slovenskou hlavou štátu na 
oficiálnom rokovaní hláv štyroch štátov 
V4 v Sopotách v Poľsku. Také niečo je 
úplne absurdné, ak tam obaja boli sú-
časne len za účasti ďalších dvoch pre-

zidentov, teda nešlo o masový samit.
László Sólyom zahral urazeného politika. 
Sólyom však mohol 21. augusta prísť do 
Komárna, ak by požiadal aj o prijatie u 
slovenského prezidenta. Prípadne mohol 
organizátorom stretnutia odkázať, že prí-
de na otvorenie pamätníka sv. Štefana, ak 
zabezpečia aj jeho slovenský proťajšok. 
Tak by sa mal správať štátnik. Hlava štátu 
musí brať ohľad na záujmy svojho národa, 
ktoré hovoria o tom, že susedské vzťahy 
sú najdôležitejšie. Lenže on na moste do 
Komárna oznámil, že tu žili tisíc rokov a 
on sa tam ešte vráti.
Aké záujmy takto hájil maďarský prezi-
dent? Je v záujme maďarského národa, 
aby sa zhoršovali susedské vzťahy? Aby 
odmietol rokovanie prezidentov v Poľsku? 
Tváril sa do kamier urazene. To už nevy-
držal ani český prezident Václav Klaus a 
povedal, že snaha o revizionizmus hraníc 
v 21. storočí je už zastarala téma. Situ-
ácia v Maďarsku musí byť v sociálnej a 
ekonomickej oblasti naozaj neúnosná, ak 
je v záujme maďarského národa hľadať 
takéto zástupné témy, ktorými sa má ma-
ďarská verejnosť zaoberať. Ak maďarský 
prezident pateticky na moste do Komár-
na oznámil, že on sa tam ešte vráti. Je to 
vyhrážka? Veď si pamätáme vstup maďar-
ských vojsk na slovenské územie v roku 

1968. Ako teda vnímať jeho slová?
Veď je to šok, ak po stretnutí sa ma-
ďarský a slovenský premiér zhodli 
na tom, že v zákone o štátnom jazy-
ku nie je potrebné zmeniť ani jeden 
paragraf. Potom všetko ostatné bola 
len pretvárka a klam? Lož, vyvážaná 
Pálom Csákym až za oceán? Neču-
do, ak Robert Fico pripomína výrok 
tohto politika maďarskej národnosti, 
že kým nebude SMK vo vláde, nebu-
de ani na slovenskej politickej scéne 
pokoj. Gordon Bajnai hádam pocho-
pil, že v záujme maďarského národa 
už nie je ďalej klamať. Priznal, že na 
slovenskom zákone nie je potrebné 
zmeniť ani paragraf, ako potvrdil vy-
soký komisár OBSE. Kedy to pochopí 
aj maďarský prezident, že urážanie sa 
nemá zmysel? Že ním iba prilieva olej 
do ohňa národnostných nezmysel-
ných sporov?
V čase balkánskych vojen rocková legen-
da Jožo Ráž povedal v jednom rozhovore, 
že sme jej mohli zabrániť, ak by vyšli eu-
rópske hudobné legendy a hrali zadarmo 
v krajinách bývalej Juhoslávie na uliciach 
a hrali by dovtedy, kým by bojachtivé 
emócie vypršali. V lete sa stretli sloven-
skí a maďarskí skíni v maďarskom Györi. 
Nebojovali spolu, ale vypočuli si skladby 

svojich kapiel v pohode a v pokoji. Nik sa 
s nikým ani nepobil. Možno si nepadli do 
náručia, ale vzájomne sa rešpektovali.
Tu však maďarský prezident zostal hlu-
chý k návrhom slovenskej hlavy štátu na 
dialóg. Bez rozhovorov sa nič nevyrie-
ši. Dialóg dokonca prijali aj komunisti v 
roku 1989. Momentálne maďarskí a 
slovenskí skíni ukázali, ako má vyze-
rať nežná revolúcia, rúcajúca bariéry 
medzi Slovákmi a Maďarmi. Vyše tri-
sto vyholených hláv z Maďarska a zo 
Slovenska sa spolu zabávali bez jedi-
ného incidentu!
A to vystupujúce kapely hrali aj provokač-
né, či vyložene nacionalistické skladby. 
A nič sa nestalo. Bola len zábava. Dô-
vodom stretnutia skínov, ktorí sú všade 
na svete chápaní ako extrémistické zo-
skupenie, bola deklarácia vzájomného 
pokoja medzi susednými národmi. To je 
príklad, ktorý v politike nebol zatiaľ 
prekonaný. A je zjavné, že s podob-
ným prístupom, aký deklaroval ma-
ďarský prezident Sólyom v Sopotách, 
ani tak skoro prekonaný nebude.
V týždenníku Plus 7 dní vystúpili osoby, 
známe zo spravodajských služieb z čias, 
kedy bojovali v nezmyselných politických 
sporoch proti vládam Vladimíra Mečiara. 
Teda ide o osoby, ktoré zjavne nepodpo-

rujú ani terajšiu vládnu koalíciu. Dokázali 
však povedať, že podľa ich zistení vraj aj 
za kauzou Hedvigy Malinovej mali stáť 
cudzie spravodajské služby. Dokonca vy-
vrátili, že by za týmto prípadom stála slo-
venská, či maďarská tajná služba. Je to 
prekvapujúce, lebo od týchto síl sme skôr 
zvyknutí na útoky proti slovenskej vláde. 
Teraz verejne špekulujú, že za zhoršený-
mi vzťahmi sú cudzie záujmy. Niekomu 
vyhovuje nepokoj v strednej Európe.
V tejto situácii si onedlho pripomína-
me 15. výročie podpísania Zmluvy o 
dobrej susedskej spolupráci, ktorú 
podpísal za slovenskú stranu v roku 
1995 premiér Mečiar s vtedajším pre-
miérom Maďarska Gyulom Hornom v 
Paríži. Vtedy nebol problém, aby vrcholní 
politici oboch krajín rokovali a zakladali 
zmluvy, ktoré bránia v radikalizácii sloven-
sko-maďarských vzťahov. Prečo takéto 
príklady neinšpirujú aj maďarského prezi-
denta? Pred 15 rokmi sa dohodli Mečiar 
s Hornom. Teraz maďarskí a slovenskí 
skíni. Sólyom si môže teda príklady 
vyberať a dotiahnuť nežnú revolúciu 
v maďarsko-slovenských vzťahoch do 
úspešného konca. Navyše v situácii, 
kedy si oba národy pripomíname 20. 
výročie pádu komunizmu u nás.

STANISLAV HÁBER

Nežná revolúcia slovensko-maďarských vzťahov

Nepozná vlastné dejiny?
Časť Maďarov sa tradične chváli poznaním vlastných dejín, podľa 
nich tak bohatých a pre svoju krajinu z ich pohľadu tak zaujímavých 
a príťažlivých. Táto, síce početná skupina našich južných susedov (na-
šťastie, nie všetci tak zmýšľajú) sa pozerá zhora na nás, pretože vraj Slováci 
vlastné dejiny ani v podstate nemajú a to čo majú ani poriadne nepozna-
jú. Na rozdiel od nich, pretože vlastnú históriu majú v malíčku a sú na ňu 
patrične hrdí. Nič proti tomu, veď každý má právo myslieť si čo len chce. 
Horšie, keď tak robí  Kinga Gönczová. Síce už nie je ministerkou zahranič-
ných vecí MR, ale vo svojej krajine stále zostáva dcérou prvého prezidenta 
Maďarska Arpáda Göncza. Žiaľ, táto dáma neraz dávala a dáva najavo, že 
maďarské dejiny takmer vôbec nepozná. Nie tak dávno totiž vysvetľovala 
početnú existenciu extrémistov vo svojej krajine slovami: „Maďarsko si 
vytvorilo liberálnu legislatívu ohľadom slobody prejavu a zhromaž-
ďovania jednoducho preto, lebo nám to po štyridsiatich rokoch ne-
slobody pripadalo najdôležitejšie ...“.
Nuž, dajme pani Gönczovej za pravdu, že v Maďarsku bolo aj štyridsať ro-
kov neslobody. Pani exministerka mala určite na mysli roky 1945 – 1989. 
To však znamená, že predchádzajúce obdobie, teda existencie polofeudál-
neho a fašistického štátu Miklósa Horthyho považuje za roky demokracie? 
Alebo obdobie vlády rodu Habsburgovcov, či obdobie po rakúsko-maďar-
skom vyrovnaní po roku 1868, kedy nastal v Uhorsku dlhý národnostný 
útlak slovanských národov, ktoré žili na území Uhorska, teda Slovákov, 
Srbov, Rusínov, Ukrajincov a Chorvátov?
Zdá sa, že pani Gönczová  si z maďarských dejín nevie zapamätať takú 
jednoduchú realitu: na území terajšieho Maďarska až do roku 1989 
nikdy žiadna demokracia nebola! Maďari (nie všetci) síce si môžu 
myslieť a tvrdiť, že Slováci majú krátke a mizivé dejiny, ale my – na 
rozdiel od nich – sme pri demokracii aj žili v rokoch 1919 – 1938 
a dokonca sme mali aj predsedu vlády krajiny uznávanej v celom 
vtedajšom civilizovanom svete.
Svoje o tzv. maďarskej demokracii vedeli aj mnohí komunisti maďarskej 
národnosti, ktorí pred II. svetovou vojnou žili v Česko-Slovensku a napriek 
tomu neboli čs. občania. Veľakrát, aj v rozhovoroch so mnou, spomínali, 
ako sa báli núteného vysťahovania do Maďarska. To bolo najhoršie, čo si 
vedeli predstaviť. Tu mohli manifestovať, rebelovať, štrajkovať, vyhrážať sa 
buržoázii, ako jej zakrútia krkom. Občas síce niektorý z nich skončil na 
niekoľko dní alebo týždňov vo väzení, ale to vždy bolo oveľa príjemnejšie, 
než žiť v maďarskom „horthyovskom raji“. To si veľmi dobre uvedomovali 
aj tí, ktorí prakticky nemali žiadne vzdelanie a v Maďarsku nikdy neboli. 
Informácií o živote v „slobodnej krajine“ však mali dosť. Kinga Gönczová sa 
však priznala, že s extrémizmom v Maďarsku nikdy nerátala. „Vedeli sme, 
že extrémistické skupiny sú všade vo svete, mysleli sme si však, že 
nás sa to netýka“. Nuž, mýliť sa je ľudské. Ale extrémizmus  v Maďarsku 
nemohol vidieť iba slepý a hluchý. Pani exministerka  však medzi takto po-
stihnutých nikdy nepatrila a ani nepatrí ... VLADIMÍR MEZENCEV
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Vláda SR schválila na svojom rokova-
ní v stredu 30.septembra 2009 návrh 
rozpočtu verejnej správy na rok 2010. 
Predseda vlády Robert Fico v súvislosti 
s rozpočtom na rok 2010 ocenil prístup 
Ľudovej strany – HZDS, ako aj Slovenskej 
národnej strany, ktorí pochopili, že  v ob-
dobí krízy, v ktorom sa nachádza celá Eu-
rópa, treba urobiť určité kompromisy, aby 
rozpočet zodpovedal nielen predstavám 
vlády, ale aj medzinárodného spoločen-
stva, ktoré chce, aby celá Európa, nielen 
Slovensko, už počnúc rokom 2010 kon-
solidovalo svoje verejné financie.
„Dobre sa asi pamätáte na január, kedy 
sme trpeli veľmi vážnou plynovou krízou. 

A vtedy sa vláda Slovenskej 
republiky postavila na stranu 
ľudí a dokázali sme túto krí-
zu aj primeraným spôsobom 
vyriešiť. 

Dovolím si prirovnať situáciu, ktorá bola 
v januári, k situácii, ktorá je na začiatku 
októbra v roku 2009, kedy celú Európu 
a celý svet láme hlboká hospodárska, 
finančná a sociálna kríza a kedy sú 
vlády členských štátov Európskej únie 
naozaj postavené pred vážnu úlohu, 
ako zostaviť rozpočet tak, že na jed-
nej strane tento rozpočet bude roz-
počtom, ktorý vytvára všetky predpo-
klady na boj proti kríze, ale súčasne 
rozpočtom, ktorý bude rozpočtovať 
nastavené sociálne štandardy a roz-
počtom, ktorý bude znamenať v roku 
2010 konsolidáciu verejných financií“, 
povedal Robert Fico.
Pri zostavovaní štátneho rozpočtu na rok 
2010 sa ministerstvo financií riadilo pra-
vidlami, ktoré nastavila Európska rada, 
podľa ktorej konsolidácia v roku 2010 a 
2011 musí ísť takým tempom, aby sa ne-
ohrozovalo ozdravovanie ekonomík krajín 
Európskej únie a súčasne musí byť táto 
konsolidácia sociálne vyvážená. „Myslím 
si, že tieto dve kritériá, ktoré nastavila 
Európska rada na svojom poslednom 
neformálnom rokovaní, boli plne reš-
pektované a že rozpočet Slovenskej 
republiky na rok 2010 a na ďalšie 
roky je rozpočtom, o ktorý sa budeme 
môcť spoľahlivo oprieť a bude plniť 
všetky funkcie, ktoré od neho očaká-
vame“.
Rozpočet na rok 2010 sa podľa Roberta 
Fica dá charakterizovať ako rozpočet na 
ochranu ľudí. „Toto je asi taká najvýstižnej-
šia charakteristika rozpočtu na nasledujú-
ci rozpočtový rok. 

Chápem, že najmä opozícia, 
ale určite aj časť médií by 
privítala, keby bolo čo naj-
horšie, 

keby sa robili škrty v sociálnej oblasti, 
keby sa prehlbovala chudoba, keby situ-
ácia bola čím ďalej, tým horšia. Pretože 
dnes je úplne evidentné, že jediným ne-
priateľom súčasnej vládnej koalície je 
kríza a žiadneho iného nepriateľa súčas-
ná vládna koalícia nemá, pretože je úpl-
ne zrejmé, že v roku 2010 – a nielen na 
Slovensku, ale v celej Európe a na celom 
svete - bude kríza významným spôsobom 
ovplyvňovať samotný priebeh volebných 
súbojov, aj volebné výsledky“, povedal.  
Vláda SR principiálne odmieta politiku – 

čím horšie, tým lepšie. „Našou úlohou nie 
je ani vyhovieť opozícii, ani médiám, pre-
tože je zrejmé, že predovšetkým situácia, 
ktorá by zhoršovala postavenie ľudí v soci-
álnej oblasti, by im vyhovovala“, povedal. 
Nárast výdavkov štátneho rozpočtu 
na rok 2010 je možné vidieť v oblasti 
zdravotníctva, sociálnych vecí a škol-
stva. „Ak sa držíme filozofie, že ľudia 
by mali byť na prvom mieste pri roz-
mýšľaní vlády o tom, ako zvládnuť rok 
2010, chcel by som zdôrazniť, že na-
priek hlbokej hospodárskej kríze, kto-
rá je celoeurópskeho a celosvetového 
rozmeru, v roku 2010 rátame s valo-
rizáciou dôchodkov, rátame s tým, že 
sa budú valorizovať aj všetky sociálne 
dávky, rátame s tým, že sa budú boni-
fikovať hypotéky pre mladých ľudí. Rá-
tame s tým, že bude narastať rodičovský 
príspevok. Rátame s tým, že v roku 2010 
nadobudne platnosť aj zákon, ktorý sa 
týka mladomanželských pôžičiek. Vláda 
dôsledne plní svoj sľub, ktorý dala a ktorý 
spočíva v tom, že ľudia na Slovensku ne-
budú platiť daň za špekulantov a podvod-
níkov v Spojených štátoch amerických, 
ktorí spôsobili krízu a že budeme držať 
sociálny štandard ľudí tak, ako sa len dá. 
A ak sa pozrieme na prioritné oblasti 

– zdravotníctvo, školstvo a 
sociálne veci - je úplne evi-
dentné, že tento svoj sľub 
z roku 2009 držíme a že v 
roku 2010 nebudú ľudia pla-
tiť žiadnu cenu 

za to, že kríza vznikla niekde úplne inde a 
spôsobuje nám ťažkosti v našej ekonomi-
ke a v našej sociálnej oblasti“, zdôraznil 
premiér.
A pokračoval: Vláda Slovenskej repub-
liky bude výrazným spôsobom aj kon-
solidovať verejné financie. Ak v roku 
2009 rátame s deficitom na úrovni 
6,29 percenta, v roku 2010 bude ten-
to deficit na úrovni 5,5 percenta. Je 
to viac, ako od nás očakáva Pakt rastu a 
stability, ktorý hovorí o tom, že ročne by 
sme mali konsolidovať verejné financie 
tempom 0,5 percenta. Rátame, že už v 
priebehu roka 2010 budeme konsolido-
vať verejné financie o 0,8 percenta, čo 
je tempo, ktoré je absolútne prijateľné a 
porovnateľné s ktoroukoľvek inou krajinou 
v rámci Európskej únie“.
Roberta Fica mrzí, čo sa v súvislosti 
s návrhom rozpočtu objavilo v mé-
diách a to, že vláda SR v roku 2010 
nebude šetriť. „Prosím, zapíšte si to a 
podčiarknite si to trikrát – pokiaľ ide o 
výdavky zo štátneho rozpočtu na vlád-

nu spotrebu, zoškrtali sme výdavky 
ministerstiev o 23 miliárd slovenských 
korún (763,46 miliónov EUR). (...) Na 
druhej strane – a to je veľké poteše-
nie pre nás, sa začiatkom roka 2010 
a počas celého roka 2010 významne 
urýchli používanie peňazí z eurofon-
dov. Preto, ak vám vychádza nejaké 
číslo, ktoré je miešaním hrušiek a ja-
bĺk, že vláda Slovenskej republiky v 
roku 2010 bude mať väčšie výdavky, 
je to preto, lebo sa urýchľuje používa-
nie eurofondov. (...) Číslo v roku 2010 
ohľadne eurofondov je 107,5 miliardy 
korún (3,568 miliárd EUR)“, uviedol 
predseda vlády.
Dodal tiež, že veľmi dôležité pre Sloven-
skú republiku je aj to, že vláda drží veľmi 
nízku úroveň zadĺženia štátu. „Opäť sú to 
klamstvá, ktoré šíri opozícia aj časť médií 
o tom, ako Slovenská republika je na tom 
zle. Máme štáty, ktoré sa pohybujú, 
pokiaľ ide o zadlženie, na úrovni 115, 
120 percent. Naša zadlženosť na kon-
ci roku 2009 bude na úrovni okolo 
33 percent. A predpokladáme mierne 
navýšenie aj v roku 2010, ale budeme 
patriť medzi najlepšie štáty v rámci 
Európskej únie. Čiže opäť klamstvá. 
Nezadlžujeme, máme jednu z najnižších 
mier zadĺženia Slovenskej republiky, ak 
porovnáme Slovensko s inými členskými 
štátmi Európskej únie“, povedal.
Minister financií JÁN POČIATEK (na obr.) 
dodal, že 

„prinášame rozpočet, ktorý 
nastoľuje cestu konsolidá-
cie verejných financií tak, 
aby sme v roku 2012 boli 
schopní zredukovať deficit 
pod 3 percentá, 

čo je síce zo strany médií a nezávislých 
analytikov hodnotené ako nedostačujúce, 
ale ubezpečujem vás, že bude to v európ-
skom kontexte naozaj nadštandardné úsi-
lie a nadštandardný výsledok.“
Minister ešte pripomenul, že za vlády Mi-
kuláša Dzurindu narástol verejný dlh Slo-
venska o 234 miliárd korún nezarátavajúc 
do toho veľké množstvo zdrojov, ktoré pri-
šli z privatizácií alebo z Národnej banky.  
Príjmy verejnej správy v metodike ESA 95 
na konsolidovanej báze v návrhu rozpoč-
tu na rok 2010 sú plánované na úrovni 
23,97 miliardy eur, výdavky verejnej sprá-
vy 27,68 miliardy eur, schodok 3,71 mi-
liardy eur. Čo sa týka štátneho rozpočtu, 
ten ráta s príjmami na hotovostnom princí-
pe 12,53 miliardy eur, výdavky štátneho 
rozpočtu 16,28 miliardy eur. Súhrnne 
všetky výdavky – štátny rozpočet spolu s 
európskymi peniazmi a so spolufinanco-
vaním - 16,2 miliardy eur. 
Vyššie výdavky v roku 2010 v porovna-
ní s rozpočtom 2009 bez finančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie 
(Eú) a spolufinancovania budú mať tri 
rezorty. Najviac si bez spomínaných 
peňazí polepší Ministerstvo zdravot-
níctva (MZ) SR, konkrétne o 90,60 
milióna eur, potom rezort práce, so-
ciálnych vecí a rodiny viac o 67,79 
milióna eura. Polepší si aj Ministerstvo 
školstva (MŠ) SR o 9,37 milióna eur. 
Rezort dopravy dostane (bez eurofon-
dov a spolufinancovania) v budúcom 
roku menej o 303,06 milióna eur a 
rozpočet rezortu vnútra sa zníži o 
222,77 milióna eur.

(krs)

ROBERT FICO: „Našou úlohou nie je vyhovieť ani opozícii, ani médiám.“

ROZPOČET NA OCHRANU OBČANOV

Treba si dobre uvedomiť, prečo sa 
Čína, päť tisíc rokov stará civilizácia,  
nachádza tam, kde dnes je, prečo aj 
v čase trvalej svetovej krízy dosahuje 
naďalej rast. Treba si objasniť prečo 
dosiahol tak veľa komunistický štát, 
Čínska ľudová republika, že je na ceste 
k pozícii najväčšieho svetového expor-
téra a je najväčším veriteľom kapitalis-
tických USA. Prečo je to región rastu 
a najmä trvalého rastu. A aké sú mož-
nosti Slovenska, jeho podnikateľov v 

tejto oblasti. Toto boli témy prvého jesenného stretnutia takmer 100 
členov Únie slovenských novinárov počas jedného z najvydarenejších 
podujatí posledných rokov: počas besedy s prof. dr. Ing. Ivanom 
HALUŚKOM, DrSc, predsedom slovensko-čínskej obchodnej komo-
ry riaditeľom expertízneho vysokoškolského ústavu. 
Prof. Haluška vyvážene a vecne informoval o dnešných pozíciách ČĽR 
a o slovenských možnostiach vzhľadom na celý vývoj v posledných 
desiatich rokoch. Informácie zasadil do rámca stredoeurópskeho ako 
aj svetového politického a ekonomického rámca. To prítomným umož-
nilo porovnať, ako sa o ČĽR a rozvoj vzťahov s ňou usilujú štáty vyše-
hradskej štvorky a iné štáty Európskej únie, ako sa sústreďujú na čo 
najväčší rozvoj vzťahov s ČLR a ktoré možnosti Slovensko, v porovnaní 
s nimi využilo a ktoré nevyužilo. Vzhľadom na rozsah informácií prine-
sieme rozhovor s prof. HALUŠKOM v nasledujúcich vydaniach.
Prvé jesenné zhromaždenie ÚSN sa napriek zmene miesta konania 
a novým obmedzeniam možností únie zo strany tých organizácií, kto-
ré by chceli dosiahnuť monopol v zastupovaní všetkých novinárskych 
organizácii a hovoriť výlučne v ich mene, bolo mimoriadne početne a 
regionálne zastúpené. Predseda ÚSN PhDr. Jozef KUCHÁR zdôraz-
nil, že rok 2009 je rokom výmeny členských legitimácií, teda aj rokom 
bilancie a aktivizácie členskej základne. Podpredseda ÚSN PhDr. Du-
šan KERNÝ osobitne zdôraznil potrebu občianskej a profesionálnej 
aktivity smerom k samospráve a priebehu volieb do vyšších územných 
celkov. Vyzval členov, aby čo najväčšmi prispeli k rozšíreniu poznatkov 
svojich a spoluobčanov v mieste pôsobenia tak, aby sa to čo najväč-
šmi odrazilo na stránkach Slovenského rozhľadu, ale aj na iných ak-
tivitách únie a jej členov, oznámil, že vedenie ÚNIE sa bude zaoberať 
trvalo vzťahom k ostatným novinárskym organizáciám. Osobitne sa na 
budúcom stretnutí sústredí v najbližšom období na regionálne voľby. 
Na koniec roka sa zasadanie sústredí na osobitnú mediálnu analýzu 
roka 2009 ako aj na analýzu vzťahu politika – občan – médiá v roku 
2009. (ddk)

I. Haluška - popredný odborník na ČĽR besedo-
val s členmi únie slovenských novinárov

Všestranný rast

HRAjÚ POLITICKÚ HRU
Poukazovanie na stav justície, ktoré trvá už dlhšiu dobu je 
podľa predsedu ĽS-HZDS Vladimíra Mečiara „organizova-
ný útok na tretí pilier moci“. Ide o politickú agendu predo-
všetkým Daniela Lipšica z KDH a Lucie Žitňanskej z SDKú-
DS. Niektorí sudcovia (105?), ktorí kritizujú súčasný stav sa 
podľa V. Mečiara vydali po tenkom ľade služby stranám a 
sebazáchrany. Zapojili sa do politickej hry, pretože „KDH aj 
SDKú-DS hrajú o budúcu vládu, preto táto hra vťahuje do 
rôznych politických šarvátok aj ĽS-HZDS. Ak by sa nás poda-
rilo zdiskreditovať a SMER-SD by ostal sám, tak by mal len 
dve možnosti, zostať v opozícii, alebo ísť s nimi do koalície“ 
povedal predseda Ľudovej strany na tlačovej konferencii 
3.10.2009.
Sudcovia, ktorí sa podpísali pod petíciu tvrdia, bez dôkazov, že 
sú postihovaní za názor, ale nevyvracajú dôvody pre ktoré im bolo 
uložené disciplinárne konanie. Mečiar argumentoval, že za Lipši-
covho ministrovania tento podal na sudcov 46 návrhov, pričom len 
10 prešlo, ostatné boli podľa lídra HZDS nekvalifikované. Za minis-
trovania Štefana Harabina boli takéto návrhy celkovo len tri, pričom 
podľa Mečiara za tejto éry nebol žiadny disciplinárny návrh za to, 
že sudca vyjadril verejne svoj názor. „Je jediný dôkaz, že to bolo 
za názor? Veď je to lož,“ vyhlásil Mečiar. Atmosféra strachu v 
justícii, ako o nej niektorí sudcovia hovoria, je omylom. „Ak si 
strašidlo vymyslím a začnem sa ho báť, tak je to vec nie pre právo, 
ale pre psychológov,“ povedal predseda ĽS-HZDS. Harabin nepo-
dal návrhy preto, že by dotknutí sudcovia vystupovali proti nemu. 
„Bolo to preto, že došlo k závažným pochybeniam,“ povedal šéf 
ĽS-HZDS a dodal, že tým, čo nepojednávajú, nechávajú nedo-
tknuté spisy a zanedbávajú povinnosti, nepomôže žiadna politická 
kampaň. Ako uviedol V. Mečiar: „Exminister za KDH má dôvod na 
osobnú pomstu voči ministrovi Harabinovi, ktorý tieto návrhy voči 
nemu inicioval,“ a D. Lipšic musel zaplatiť ministerstvu vysokú ná-
hradu škody. Mečiar je presvedčený, že súdy sú schopné obno-
viť sa zvnútra, nepotrebujú zasahovať zvonku. Uviedol tiež, že sa 
„pripravujú sa zákony, kde je opačný pohyb“, teda právomoci sa 
prenesú naspäť na Súdnu radu a súdnictvo. Nemá záujem, aby sa 
o justičných záležitostiach rozhodovalo vo výkonnej moci. Aj v od-
loženom Zákone o sudcoch a prísediacich už pripravili 38 zmien, 
ktoré už predstavili ostatným politickým klubom. JOZEF ŠUCHA
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Krajské organizácie strany 
SMER – sociálna demokracia 
a ĽS – Hnutie za demokratic-
ké Slovensko v Prešovskom 
kraji sa dohodli na spoločnom 
postupe pre blížiace sa voľby 
do orgánov samosprávnych 
krajov. Do tretieho funkčného 
obdobia Prešovského sa-
mosprávneho kraja (PSK) 
vstupujú v koalícii na poslan-
cov, ktorá zároveň podporuje 
terajšieho župana Petra Chu-
díka (SMER-SD). Dohodu o 
spolupráci slávnostne podpí-
sali 7. septembra 2009. 
„Voľby do vyšších územ-
ných celkov sa nezadrža-
teľne blížia. Preto SMER-
SD hľadala optimálny 
model, s ktorým budeme 
môcť úspešne spravovať 
Prešovský samospráv-
ny kraj. Naším strategic-
kým partnerom bude ĽS 
– hZDS, s ktorým sme sa 
zhodli na vytvorení voleb-
ného programu, aký za-
bezpečí rozvoj nášho kra-
ja,“ uviedol krajský predseda 
strany SMER-SD Stanislav 
Kubánek.
Krajskí predsedovia oboch 
strán tvrdia, že terajší predse-
da Peter Chudík detailne po-
zná celý región a má význam-
né kontakty so slovenskými aj 
európskymi politikmi, čo sú 
silné predpoklady pre správ-
ne rozhodnutia. „Náš kraj sa 
nevyhol hospodárskej kríze 
a ani starnutiu obyvateľstva. 
Na druhej strane je túžba 
obyvateľov žiť dôstojne v mo-
dernom európskom regióne. 
Preto musíme podporiť také-
ho kandidáta na predsedu sa-
mosprávneho kraja, ktorý ne-
bude strácať čas vytváraním 
nových kontaktov ale bude 
pokračovať v rozbehnutých 
projektoch,“ tvrdia Stanislav 
Kubánek a Marián Haľko. 
Peter Chudík ocenil záujem 
týchto strán nájsť dohodu 
pre spoločný program a úzku 
spoluprácu. „Prešovský sa-
mosprávny kraj sa postupne 
dostáva do kondície. Pre svoj 
rozvoj potrebuje tak nápady, 
ako aj úspešný lobing. Ko-
alícia týchto vládnych strán, 
ktoré majú bohaté skúsenosti 
aj s regionálnou politikou je 
zárukou toho, že PSK bude 
krajom príležitostí a regiónom 
pre každého,“ uzavrel.  
Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja má a aj 
v nasledujúcom volebnom ob-
dobí bude mať 62 poslancov. 
Po dohode strana SMER-SD 
navrhne do blížiacich sa vo-
lieb 41 kandidátov a ĽS-HZDS 
21 kandidátov. V terajšom za-
stupiteľstve je 12 poslancov 
v klube SMER-SD, HZD a 
ANO; 8 v klube nezávislých 
poslancov a 42 poslancov v 
klube KDH, SDKÚ. (rs)

VOĽBY DO VÚC
V PREŠOVSKOM KRAjI

Predseda Národnej rady SR Pavol Paška navštívil v mi-
nulých dňoch sídlo Prešovského samosprávneho kraja 
(PSK), aby sa s predsedom PSK Petrom Chudíkom veno-
val najmä problému, ako a akými cestami sa s dôsled-
kami finančnej krízy vysporiadavajú krajské samosprávy. 
osobitnú pozornosť venovali prípravam volieb do VÚC.

Foto: Milan országh

Historicky tretie regionálne voľby sa nezadrža-
teľne blížia. Samosprávne kraje končia svoje 
druhé volebné obdobie. Počas volieb budú 
prácu poslancov a predsedu hodnotiť voli-
či. Teraz ju viac bilancujú politici. Medzi nimi 
nechýba ani predseda poslaneckého klubu 
SMER-SD, HZD, ANO v Zastupiteľstve Prešov-
ského samosprávneho kraja Ing. Milan Cocu-
ľa, s ktorým sme hovorili na aktuálnu tému. 

Blížia sa voľby do orgánov samosprávnych 
krajov. Podľa odhadov nebudú ničím vý-
nimočné od prvých ani v poradí druhých 
krajských volieb. Ako sa pozeráte na tieto 
odhady? 
Samosprávne kraje vznikli pred zopár rokmi 
ako jedna z nevyhnutností vstupu Slovenska 
do Európskej únie a výsledok reformy verejnej 
správy. Hoci slúžia občanom a sledujú verejné 
záujmy, ich partnerom sú predovšetkým obce 
a mestá v kraji, s ktorými nemajú vzťah staršie-
ho a mladšieho súrodenca, či menšieho a väč-
šieho brata, ale partnerský vzťah, založený na 
spoločnom ťahu na bránku. 
Ak ste použili športovú terminológiu, kto je 
vaším súperom? 
Nemusíme hneď hovoriť o súperoch či riva-
loch, ale keď proti sebe máme nezamestna-
nosť a prianie ľudí žiť v peknom regióne plnom 
príležitostí a dostupných služieb, potom hovor-
me o nepriateľovi, voči ktorému sa musia obce 
a mestá spájať so samosprávnym krajom. 
Prešovský samosprávny kraj je najväčším 
vyšším územným celkom na Slovensku. 
Ako sa darí pomáhať aj tej najmenšej de-
dine? 
Náš kraj je špecifický tým, že aj v tej najmenšej 

dedine máme zaujímavosť, atrakciu, kostolík 
alebo prírodný útvar, ktorí môže byť magnetom 
pre turistov a pýchou pre domácich. Presne to, 
špecifiká a odlišnosti musíme zohľadňovať pri 
projektoch a investíciách vo vzťahu ku každej 
samospráve, ktorá sídli v našom kraji. 
Ako sa to darilo v posledných štyroch ro-
koch? 
Presne tak, ako tomu napovedá pomer síl me-
dzi ľavicovou a pravicovou koalíciou. 
Čo s tým má spoločné delenie na politické 
tábory, veď predsa všetci by mali ťahať za 
jeden povraz? 
Voliči v posledných voľbách rozhodli o tom, že 
zo 62 poslancov je 41 z koalície SDKÚ-DS a 
KDH. Náš ľavicový poslanecký klub ma toľko 
poslancov, koľko je okresov v kraji. Teda 13. 
Aj pri tej najlepšej vôli sme museli neuveriteľne 
veľa energie míňať na brzdenie neštandard-
ných návrhov pravicového „valca“, ktorý sa viac 
vybíjal na osobných chúťkach ako verejných 
záujmoch. 
Čo zmôže 13 poslancov v 62 člennom za-
stupiteľstve? 
Za svojho partnera na úrovni krajského parla-
mentu sme od začiatku považovali predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja MUDr. 
Petra Chudíka. Ten to tiež nemal jednoduché, 
nakoľko už z prvého volebného obdobia mal 
rozbehnuté mnohé dobré projekty, ktoré boli 
zrazu závislé od dohôd a ústupkov pravicovej 
koalície a jej nejasnej predstave o rozvoji kraja. 
Aj napriek zložitej situácii a častému presvied-
čaniu nepresvedčivých sme s pánom pred-
sedom urobili kus dobrej práce. Spolupráca 
medzi poslaneckým klubom a predsedom sa 
nám osvedčila. 

Teda, boli to roky ústupkov a obdobia skla-
maní? 
To v žiadnom prípade. Úrad Prešovského sa-
mosprávneho kraja si pripísal obrovské množ-
stvo úspešných projektov na ktoré získal euro-
fondy. Tie sa premenili do rekonštrukcií škôl 
a internátov, obnovy domovov sociálnych slu-
žieb, podpory cestovného ruchu a kultúrnych 
inštitúcií ale aj investičných aktivít, zameraných 
na vytváranie pracovných príležitostí. Otvorene 
však priznávam, že sme toho mohli dosiahnuť 
ešte viac. 
Mali ste jasnú predstavu, ktorá sa zrejme 
nenaplnila. V čom bol problém? 
Ak názory väčšiny poslancov krajského parla-
mentu sú diametrálne odlišné od tých, ktoré 
preferuje vládna koalícia, potom je získavanie 
podpory a lákanie investorov veľmi obtiažne. 
Predseda a zopár ľavicových poslancov nedo-
káže rozhýbať kraj za predpokladu, ak väčšina 
tých, ktorí hlasujú, nechcú spolupracovať s 
centrálnou vládou na rozvoji krajiny. 
Kde vidíte možnosti na zmenu a ako by sa 
mala prejaviť? 
Aj napriek tomu, že nás v zastupiteľstve pravi-
cová väčšina často nepočúvala, pozorne sme 
diskutovali s ľuďmi, zástupcami vzdelávacích, 
kultúrnych i sociálnych organizácií a tými, kto-
rí dávajú prácu, s firmami a investormi. Preto 
očakávam, že naše spoločné názory na rozvoj 
a budúcnosť kraja získajú v novembrových voľ-
bách dôveru. Veľmi dobre poznám kandidátov, 
ktorí sa budú uchádzať o dôveru za SMER-SD 
a ĽS-HZDS. Ide o ľudí, ktorí chcú a vedia. Pres-
ne takých potrebuje kraj, ktorý chce byť regió-
nom budúcnosti. 

(mk)

úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske ko-
munity, ako koordinátor horizontálnej priority 
Marginalizované rómske komunity, vyhlásil 
výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie 
podpory Lokálnej stratégie komplexného prí-
stupu. Finančné krytie výzvy pochádza pri-
márne zo zdrojov Európskej únie, ktorá touto 
pomocou podporuje projekty smerujúce k 
znižovaniu lokálnych, regionálnych rozdielov 
a udržateľnému rozvoju ľudského kapitálu 
cieľových sociálnych komunít. 
Podľa splnomocnenca vlády SR pre rómske ko-
munity Ľudovíta Galbavého upravená výzva zjed-
nodušuje či odstraňuje administratívne problémy, 
ktoré sa vyskytli v priebehu jej pôvodného zverej-
nenia. Základným cieľom výzvy je zvýšenie soci-
álneho statusu, zamestnanosti a vzdelanostnej 
úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 
komunít a zlepšenie ich životných podmienok. 
Výzva je súčasťou Národného strategického refe-
renčného rámca pre programové obdobie 2007 
– 2013. Je zameraná na prioritné osi a praktické 
opatrenia vychádzajúce zo šiestich operačných 
programov. Podpredseda vlády SR pre vedomost-
nú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny Dušan Čaplovič na margo zapojenia 
6 operačných programov zdôraznil, že rómska 
problematika si bezpochyby žiada komplexné rie-
šenia, ktoré je možné pokryť uvedenými operač-
nými programami. 
Objem 200 miliónov EUR vyčlenených do roku 

2013 na riešenie rómskej problematiky, je mož-
né čerpať z Regionálneho operačného programu, 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, ďalej OP Vzdelávanie, OP Konkuren-
cieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravot-
níctvo a OP Životné prostredie. Oprávnenými 
žiadateľmi sú samosprávy a mikroregióny. 
Bezprostrednými partnermi obcí a miest pri 
realizácii projektov môžu byť vyššie územné 
celky, mimovládne, neziskové organizácie, 
cirkví, ale aj Konfederácia odborových zvä-
zov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a 
združení, Republiková únia zamestnávateľov, 
Slovenská akadémia vied, prípadne zriaďova-
telia škôl a akreditované vzdelávacie inštitú-
cie. Týchto partnerov považuje vicepremiér 
SR Dušan Čaplovič za významných aktérov, 
ktorí dokážu aktívne pôsobiť v teréne, prispe-
jú k efektívnemu využitiu verejných zdrojov a 
udržateľnosti celého strategického projektu. 
Prijímanie Žiadosti o poskytnutie podpory v 
rámci tejto výzvy bude realizované priebežne 
až do 31. januára 2010. Všetky ďalšie infor-
mácie sú uverejnené na web stránke úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rómske komu-
nity. Ten zároveň, v jednotlivých regiónoch 
pripravuje sériu workshopov, ktoré sú určené 
pre samosprávy aj pre ich prípadných partne-
rov v rámci projektov. 

MICHAL KALIňÁK, 
hovorca podpredsedu vlády SR 

Pre samosprávy 200 miliónov EUR

V Nitre Belica
v Trenčíne Sedáček
Koaličnú zmluvu pre voľby po-
slancov Zastupiteľstva Nitrian-
skeho samosprávneho kraja 
(NSK) podpísali ešte v augus-
te tohto roku štyri strany Slo-
venskej koalície – SMER-
SD, SDKÚ-DS, ĽS-HZDS a 
KDH. Do novembrových vo-
lieb pôjdu spoločne už po dru-
hý raz. Na spoločnej kandidát-
ke bude 46 mien kandidátov 
na poslancov: SMER-SD - 
18 nominantov, SDKÚ-DS - 
11, ĽS-HZDS - 9 a KDH - 8 
nominantov. Kandidátom na 
predsedu NSK, ktorého pod-
porujú SMER-SD, KDH a SD-
KÚ-DS, je súčasný predseda 
NSK Milan Belica, ktorý kan-
diduje ako nestraník. Koaličná 
zmluva na predsedu Trenčian-
skeho samosprávneho kra-
ja (TSK), ako aj na poslancov 
Zastupiteľstva TSK bola pod-
písaná 16. septembra 2009 
medzi stranami SMER-SD a 
ĽS - HZDS. SMER - SD pod-
poruje kandidáta na predsedu 
TSK, ktorého nominovala ĽS-
HZDS, Pavla Sedláčka. Roz-
delenie miest na kandidátke 
na 45 poslancov Zastupiteľ-
stva TSK je 30 pre SMER-SD 
a 15 pre ĽS-HZDS. (kr)

Spolupráca s predsedom Petrom Chudíkom sa nám osvedčila

SlEdUJú VErEJnÉ ZÁUJmy

V Banskej Bystrici V. Maňka
Krajská predsedníčka strany SMER-SD Jana Laššáková a 
krajský predseda ĽS – Hnutie za demokratické Slovensko 
Milan Urbáni podpísali 21. septembra 2009 v sídle krajskej 
organizácie strany SMER-SD v Banskej Bystrici Dohodu o 
vytvorení koalície pre voľby predsedu Banskobystrického sa-
mosprávneho kraja (BB SK) a Dohodu o vytvorení koalície pre 
voľby poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja a 
o predvolebnej, volebnej a povolebnej spolupráci.
Koaličné strany sa dohodli, že budú spoločne podporovať na pred-
sedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku, 
ktorý je kandidátom strany SMER-SD. Vladimír Maňka je podpred-
sedom strany SMER-SD a súčasným poslancom Európskeho par-
lamentu.  
Pri jeho nominácii brala strana do úvahy jeho dlhoročné politické 
skúsenosti na národnej úrovni – bol poslancom NR SR, na komu-
nálnej úrovni ako bývalého primátora mesta Zvolen, ako aj na eu-
rópskej úrovni ako poslanca Európskeho parlamentu. „Práve toto 
jeho postavenie môže byť výhodou pri presadzovaní záujmov nášho 
kraja pre jeho ďalší rozvoj vo všetkých oblastiach“, povedala Jana 
Laššáková. 
V rámci spoločnej kandidátky na poslancov zastupiteľstva BB SK 
sa koaličné strany dohodli, že SMER-SD bude mať z celkového 
počtu 49 kandidátov 32 a ĽS-HZDS 17 kandidátov. Obidve strany 
pri zostavovaní kandidátnej listiny vsadili na odborníkov a osobnosti 
v rámci jednotlivých volebných obvodov.  (kr)

Spoplatneniu parkovania v mes-
te Prešov sa postupne nevenujú 
len vodiči či spolujazdci, ale stá-
le širšia skupina ľudí. Okresná 
rada strany SMER-SD sa tejto téme 
venovala na svojom poslednom 
stretnutí. Podľa SMERu prešovská 
radnica v oblasti statickej dopravy 
nevykročila správnym smerom. 
Zavedenie parkovného, hmla vo 
vzťahoch medzi samosprávou a 
súkromnou firmou a napokon, 
zle nastavený systém finančné-
ho krytia, pri ktorom si súkromná 
firma urobila z Prešovčanov biz-
nis je problém, ktorý je potrebné 
definitívne rozseknúť. Ak k týmto 

problémom prirátame ešte nedáv-
ne vyjadrenie primátora o tom, že 
pri obrovskom množstve zmlúv tú  
o správe parkovísk nečítal, ide o 
povrchný prístup s hlbokými prob-
lémami. Napokon, v piatkovom 
rozhovore  pre Prešovský Večerník 
(18. 9. 2009) v tejto súvislosti uvie-
dol „Táto zmluva bola v súlade s 
mojimi právomocami a Prešov 
na tom nestratí.“ 
Na zasadaní okresnej rady sa pre-
to opakovane kládla otázka: Kto 
zaparkoval v dobrom kšefte? Pri 
hľadaní pravdy a riešení problé-
mu budú poslanci za SMER-SD 
v mestskom zastupiteľstve odpo-

rúčať opatrenia, aké navrátia do 
mestskej pokladnice peniaze, kto-
ré z nej momentálne ľahkomyseľne 
odchádzajú. 
Okresná rada strany SMER-SD 
a už niekoľkokrát zdôraznila, že 
nepodporí privatizáciu mestských 
firiem a ani rozpredávanie hodnot-
ného mestského majetku. K tým-
to kľúčovým prioritám, po svojom 
pondelkovom rokovaní pridáva ďal-
šiu, navrhovať rušenie zmlúv, ktoré 
spôsobujú bezhlavé rozhadzovanie 
verejných zdrojov. Podľa nich nie je 
možné v čase hospodárskej krízy 
ľahkovážne hazardovať s každým 
eurom v mestskom rozpočte.  (lk)

niekto zaparkoval v dobrom kšefte
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Dvojtýždenník Slovenský rozhľad už 
v minulom roku niekoľkokrát upo-
zorňoval, že rómsky problém raz vy-
stúpi z tieňa, alebo z obalu, do kto-
rého sme ho posledné desaťročia 
balili. Rómovia alebo ak chcete Cigáni 
sú rovnako občania Slovenska, a ako 
ostatní občania majú rovnaké práva a 
povinnosti ako všetci z nás. Na jednej 
strane vykrikujeme, že sledovanie šta-
tistiky rómskej populácie je protiústav-
né a na druhej ich aj tak separujeme, 
keď máme koordinátora na rómsku 
problematiku. 
Doteraz sme sa presvedčovali, že či 
tam ten koordinátor je, alebo nie je, 
veľa sa nezmenilo. Ak sa budú róm-
skou problematikou zaoberať salónni 
politici, či poslanci, nič sa na problé-
me nezmení, iba sa stane vypuklejším. 
Tento problém sa otvorí a rozbalí pred 
novými parlamentnými voľbami. Po-

chopiteľné, ide o takmer 300 tisíc 
voličských hlasov, takže to je voleb-
ná karta ako hrom. Poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky za 
KDh Daniel Lipšic si už vraj získaval 
voličov tvrdením, že na východe re-
publiky už mala byť dávno armáda. 
Akosi zabudol, že už nemáme armádu, 
iba žoldnierov a kukláčov. Ale KDH si aj 
tak s touto kartou zahralo. Inak bude s 
ňou hrať SDKÚ, inak SMK.
Zaujímavé je, čo samozrejme slovenskí 
politológovia nevedia, že okrem strany 
SMER. Rómovia dosť hojne volili SNS a 
HZDS. Sú na vidieku takí, čo sa pokla-
dajú nie za Rómov ale za hrdých Slo-
vákov. SNS to vie a tak sa snaží uhrať 
si tiež nejaké body a snaží sa prevziať 
kontrolu nad „rómskou problematikou“ 
pravda je, že toto je problém na „dlhú 
trať“, a nevyrieši ho ani Dušan Čaplo-
vič a ani anna Belousovová. Jednodu-

cho preto, že sme nedokázali podchy-
tiť už vlastne dve generácie mladých 
Rómov a tak budeme nariekať ďalšie 
dve desaťročia a pasovať sa s týmto 
problémom ako Sizyfos s kameňom. 
Každý sice hovorí o rómskej karte, ale 
samotní Rómovia až tak karty nemilujú. 
Jednoznačne dávaju prednosť hracím 
automatom. 
Čo už maju robiť, keď väčšina z nich 
nerobí? Nie tak dávno v obľúbenej te-
levíznej relácii Aj múdri schybí, nás 
mladý sympatický Róm presviedčal, 
že z 12-tich Rómov až 13 z nich nikde 
nepracuje. Dokonca sa im ani nechce 
hrať karty. 
Nechcú červenú, ani maďarskú a už vô-
bec nemajú záujem o rómsku. Ešte tak 
na vidieku o aktivačnú, ale ani tá sa veľ-
mi nenosí. Zaujímavé, že s tou rómskou 
kartou najradšej šibrujú politici. Žiaľ iba 
vtedy, keď sa to hodí im...

Slovenskí dôchodcovia sú 
imúnni voči prasacej chrípke. 
Na to je jednoduchá odpoveď 
– stravujú sa skromnejšie ... 
možno ešte skromnejšie.

SDKÚ-DS sa ešte musí poroz-
právať či odmietne SNS ale-
bo nie. Najlepšie bolo taký diš-
kurz urobiť v Janovej stíhačke. 
Let na stíhačke nemožno pova-
žovať za dar, to je o adrenalíne 
a strachu, či naopak, odvahe.

Nemeckí socialisti nám sľúbi-
li získať energetiku, ale nová 
Merkelovej čierno-žltá koalícia 
asi bude proti.

Maďarič bol podľa SME na 
čudnom seminári - o Maďa-
roch, bez Maďarov. Ale veď 
tam bol jeden Maďar–ič.

Dušan Čaplovič sleduje pezin-
skú skládku z diaľky. Bystrozra-
ký politik.

Milan Urbáni si povzdychol: 
„Napriek poklesu preferencií 
je Smer vraj stále silný“. Nos-
talgia na 34 percent HZDS z 
roku 1994.

KDH chce odvolať ministerku 
spravodlivosti. Janko nebláz-
ni, veď je stamodtiaľ, a aj Mária 
Magdaléna bola pekná.

Mikuláš Dzurinda: Vláda so 
Smerom by nás zničila. Geniál-
ny výrok. Vláda s ANO a s SOP 
bola ideálna?

MINISTERSTVO VNúTRA 
zaslalo občianskemu združeniu 
Slovenská pospolitosť výzvu, 
aby upustilo od nezákonnej 
činnosti. Občianske združenie 
Slovenská pospolitosť existuje 
zo zákona, to je síce pravda a 
treba aj kvitovať, že Minister-
stvo vnútra túto výzvu vyprodu-
kovalo, ak sa domnieva o tom, 
o čom sa domnieva. Ale, ak je 
na svete táto výzva namiesto 
akčného zásahu, tak by mala 
obsahovať vetu, aby občianske 
združenie Slovenská pospoli-
tosť upustilo od činnosti, ktorá 
je nezlučiteľná s Ústavou SR, 
pretože to je nielen naša naj-
vyššia demokratická inštancia 
a zároveň aj zákon.

roZHladňa

Stranu pripravil 
DUŠAN KONČEK

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

nie je tráva ako „tráva“
Slovenský premiér Robert Fico má eminentný záujem, 
aby v obciach existovali futbalové ihriská. Už ich finan-
coval zo svojej rezervy a otvoril niekoľko desiatok. A 
pribudnú ďalšie. Záľuba premiéra v zelenej tráve má 
svoje opodstatnenie. Na dediny sa v tejto otvorenej 
spoločnosti dostáva aj iná „tráva“, ktorá môže mať ne-
bezpečné dôsledky pre mladých ľudí. Niektoré samo-
správy sa už zbadali a začali si trávnaté ihriská robiť 
sami, dokonca aj futbalové turnaje spojené s guľášom. 
Je to celkom jednoduché a nestojí to veľa financií, ak 
sa pritom využívajú aj pracovníci na aktivačnej činnosti. 
Pravdaže zvýšený záujem premiéra o zelenú trávu pred 
voľbami je tŕňom v oku mediálnej opozícii. Je to však 
oveľa viac konštruktívnejšia volebná agitácia, ako voze-
nie sa na bicykli po Slovensku, či rozdávanie modrých 
tričiek a podobné nezmysly.

nielen SSn, ale aj úSn a San 
Predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov sa vyjadruje 
už ku kadečomu, aj keď málokedy zmysluplne. Slabosť tejto 
novinárskej organizácie spočíva v tom, že na jej čele nemá v 
posledných rokoch výraznejšie osobnosti. Okrem toho nie je 
to jediná novinárska organizácia na Slovensku, hoci jej pred-
sedníčka sa tvári, ako keby bola samojediná. Pravda je taká, 
že okrem SSN aktívne pôsobia ÚSN (Únia slovenských novi-
nárov) a SAN (Slovenská asociácia novinárov). Pritom sa SSN 
nedokázal ani demokratickou férovou cestou rozdeliť s majet-
kom s novinárskymi organizáciami, ktoré sa od SSN odčlenili 
a idú svojou, inou cestou, ako SSN. Ak novinári združení v 
SSN, chcú skutočne vyzerať ako neohrození bojovníci za de-
mokraciu a proti tlačovému zákonu, tak by si mali pozametať 
pred vlastným prahom, vrátane svojej predsedníčky.

Junácka nerozvážnosť?
Bude to mať nový predseda KDH veľmi ťažké, ak chce, 
aby ovládal kormidlo tejto strany. Stačilo si pozrieť dve 
televízne debaty, jednu na JOJ-ke, druhú na Markíze. V 
tej prvej sa stretli Ján Slota a Pavol Hrušovský. Koneč-
ne sa Ján Slota po čase dostal na obrazovku a treba 
povedať, že sa krotil, hoci preglgal sliny, lebo to, čo 
splietal expredseda KDH bolo takmer k plaču. Slušne 
povedané asi zrejme ide o úmyselnú stratu pamäte. Na-
ozaj bolo načim v KDH prepriahať. V tej druhej besede 
bol Daniel Lipšic a minister kultúry Maďarič. Lipšic sa 
snažil byť maximálne slušný, ako keby mu už bol nový 
predseda KDH poradil, ale nebol by to Daniel Lipšic 
aby neopakoval to isté dookola a v jeho prípade ide 
asi o „junácku nerozvážnosť“, ktorá je charakteristic-
ká pre tých, čo sa neskoro ženia. KDH má síce nového 
predsedu Janka Figeľa, ale zrejme bude musieť niečo 
urobiť aj s podpredsedami, ak sa nezmenia. Inak načim 
dôkladne prepriahať, lebo tento voz do kopca nevyjde 
aj keď koňom pod chvost dajú silnú papriku, ako dali 
sváko Ragan z Brezovej.

Padli Turci na Poniky, aj tak by sa dali charakterizovať 
niektoré komentáre v slovenských opozičných médiách. V 
podstate iné ani neexistujú, takže sa „komentátori“ snažia 
už teraz zostavovať volebné koalície do budúcoročných 
volieb. Samozrejme leitmotívom je, čo a ako vymyslieť, aby zís-
kala väčšinu pravicová vláda, teda zasa Dzurindistan a spol. V 
podstate sa už volebná mašinéria na podporu Dzurindu spustila 
vo všetkých médiách a je celkom zábavné sledovať ako sa usilu-
jú vymývať slovenským voličom mozgy. 
Znepokojil ich však americký prezident Obama, lebo zrejme sa 
už nebude toľko venovať tajtrlíkom z východnej a strednej Eu-
rópy, ako sa im venoval Bush, lepšie povedané jeho adminis-
tratíva, lebo Bush mal na podobných politikov svojrázny názor. 
Zostáva im ešte Soros, ktorý im zo svojich dolárov niečo vždy 
dá, aby bol v hre na šachovej doske sveta. No a ešte sa mož-
no vybielia účty vo švajčiarskych bankách. Ale to nestačí a tak 
nervozita a panika je v slovenských v podstate neslovenských 
médiách očividná. Balamutia opozíciu, aby sa spojila, čo je rov-
naká zbytočnosť ako liať vodu do potoka. A napriek tomu, že 
všetci neprikladajú veľký význam preferenciám, výplach 
preferencií istej agentúry, kde strana Smer padla o desať 
percent zbuntošil ich svet veľkých ilúzií tak, že sa skoro 
priblížil k amoku. Teraz prišiel návrh rozpočtu na budú-
ci rok a to je ďalšia možnosť, aby sa „vykladači duchov“ 
mohli zviditeľniť ako grafity na sídliskách. Tá istá plejáda 
odborníkov sa už necháva počuť, ako sa zadlžuje Sloven-
sko, len už nepovedia ako sú zadlžené napríklad USA, či 
iné štáty Eú. 
Opozícia bude samozrejme buntošiť národ, že o koľko sa každú 
sekundu či minútu zadlžuje, čo je naozaj absurdistan ekonómov 
typu Mikloša a company. Keby tak vyrátali o koľko okradli 
Slovensko každý deň za vlády Dzurindu, tak by sme museli 
tasiť meče či valašky.

VEľKÉ ilúZiE

rómoVia KarTy nEHraJú

Päť ViET
Sudcovia, ktorým sa nepo-
zdávajú pomery v justícii 
podpísali Päť viet s výzvu s 
ktorou sa obrátili na premié-
ra, prezidenta a poslancov. 
Nepáči sa im atmosféra 
strachu a chcú slobodne 
diskutovať. Z viac ako 1200 
sudcov túto výzvu podpísa-
lo 105 sudcov. Ale medi-
álny tresk okolo Päť viet je 
taký ako keby ju podpísalo 
1005 sudcov. 
Samotná petícia je však 
jasný dôkaz o slobode 
prejavu v justícii, ale zrej-
me v nej treba hľadať aj 
predvolebnú agitku opo-
zície. Za ministra Lipšica 
bolo podaných na sudcov 
vyše 60 disciplinárnych 
návrhov a sudcovia ne-
prišli ani s Piatimi vetami 
ani s Dvetisíc slovami. 
Teraz je to inak a smrdí to 
zákulisným politikárčením 
zo strany SDKÚ a KDH. 
Sudcovia budú politizovať 
a prieťahoch v konaní bude 
pribúdať, aj na súde v Štras-
burgu.
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V Košickom samosprávnom kraji 
sa v porovnaní s predchádzajúci-
mi voľbami v počte volebných ob-
vodov a volených poslancov nič 
nemení. V jedenástich obvodoch 
občania si zvolia 57 poslancov 
a teda ich počet zostane rovna-
ký, aký je v súčasnosti. Najviac 
poslancov budú mať okresy 
Košice-okolie, Michalovce a 
Trebišov – po osem, nasledujú 
Spišská Nová Ves so siedmimi, 
Košice II. so šiestimi... Najme-
nej – po dvoch poslancoch 
budú mať okresy Gelnica, Koši-
ce III. a Sobrance. Zaujímavý je 
aj pohľad na tabuľku s počtom 
obyvateľov na jedného poslan-
ca. Najviac – 15 629 pripadá 
na okres Gelnica, najmenej 
– 11 607 v okrese Sobrance. 
Celkove sa v Košickom kraji 
bude voliť v 462 volebných 
okrskoch.
V Košickom samosprávnom kra-
ji sa už vytvárajú rôzne koalície, 
pri ich zrode sú aktívne predo-
všetkým menšie politické strany. 
Tak napríklad zaujímavá trojkoalí-
cia vznikla z Hnutia za demokra-

ciu (HZD), Slobodného fóra (SF) 
a Strany občianskej solidarity 
(SOS). Pri voľbách predsedu KSK 
však jednoznačne podporí dote-
rajšieho predsedu JUDr. Zdenka 
Trebuľu (SMER-SD, na obr.). K 
jeho podpore sa oficiálne pridala 
aj KO ĽS-HZDS.
Okrem neho sa o post predsedu 
budú uchádzať aj Ing. Ján Süli 
(SDKÚ-DS), poslanec NR SR za 
SNS Ing. Ján Slabý a prvý pred-
seda KSK v jeho histórii RNDr. 
Rudolf Bauer (predtým KDH, 
teraz SKD). Pre zaujímavosť Z. 
Trebuľa sa s J. Sülim už raz stre-
tli vo voľbách, vtedy to bolo o 
primátorskú stoličku v Košiciach 
a v nich presvedčivo zvíťazil te-
rajší predseda KSK. Ten má na 
svojom konte aj víťazstvo nad R. 
Bauerom vo voľbách predsedu  
pred štyrmi rokmi. V tohtoroč-
ných voľbách bude veľa závisieť 
od toho, komu dajú hlasy občania 
maďarskej národnosti. V pred-
chádzajúcich dávali svoje hlasy 
predovšetkým Z. Trebuľovi, teraz 
sa na ne bude spoliehať J. Süli. 
Už predovšetkým preto, lebo sám 

je jedným z nich. Svoju volebnú 
kampaň preto zameria predo-
všetkým na južné časti okresov 
Rožňava, Košice – okolie, Trebi-
šov a Michalovce.
Akú volebnú kampaň pripravu-
je terajší predseda Z. Trebuľa? 
„Jeho volebnou kampaňou budú 
výsledky, ktoré dosiahol Košic-
ký samosprávny kraj pod jeho 
vedením“, hovorí Z. Bobríková. 
Možno s ňou iba súhlasiť. Vo vo-
lebnom období 2006 - 2009 KSK 
vypracoval niekoľko dôležitých 
strategických a koncepčných ma-
teriálov, z ktorých sa mnohé už 
aj úspešne realizujú. Spomeňme 
iba niektoré z nich: Program hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja 
KSK na roky 2007 – 2013, Stra-
tégia rozvoja vidieka, zameraná na 
subregióny Slovenský raj, Horný 
Gemer, Zemplínska Šírava a Mor-
ské oko, Tokajská vinohradnícka 
oblasť, Medzibodrožie, Použie, 
Slovenský raj, Slovenský kras. 
Rozvoj cestovného ruchu v Ná-
rodných parkoch Slovenský kras 
a Slovenský raj a v regióne Dolný 
Zemplín ... Samostatnú kapito-
lu tvorí starostlivosť o školstvo, 
pričom KSK je zriaďovateľom 
78 stredných škôl a školských 
zariadení. V rámci ich racio-
nalizácie, napríklad spájaním, 
dosiahol úsporu 1 328 000 
euro. V prvých septembrových 
dňoch v Sp. N. Vsi otvorili prvé 
centrum odborného vzdeláva-
nia. Ide o nové zariadenia, vy-
tvárané spoločne so zamestná-
vateľmi a ich cieľom je nielen 
výchova mladých odborníkov z 
radov absolventov základných 
škôl, ale aj rekvalifikácia sa-

motných zamestnancov firiem. 
Na Spiši je teda už centrum, za-
merané na strojárenstvo, v Micha-
lovciach sa budú špecializovať na 
výchovu a rekvalifikáciu pre hote-
lierstvo, obchod, elektrotechniku 
a služby, v Košiciach na staveb-
níctvo, hutníctvo a strojárenstvo.
Košický samosprávny kraj ne-
zabúda ani na rozvoj tradičnej 
ľudovej kultúry (do roku 2015) a 
celkovú stratégiu rozvoja kultú-
ry do roku 2013. Za štyri roky 
(2006-2009) úrad KSK a naj-
mä samotný predseda KSK Z. 
Trebuľa dokázali pomáhať nie-
len profesionálnym divadlám, 
ale aj múzeám, galériám, kul-
túrnym osvetovým strediskám 
a dokonca aj dvom hviezdar-
ňam. Nezabúdalo sa na celý 
kraj, pretože ide o štyri historické 
regióny – Abov, Gemer, Spiš a 
Zemplín. Je to teda kraj nielen s 
bohatou minulosťou, ale aj solíd-
nou prítomnosťou a perspektív-
nou budúcnosťou. 

VLADIMÍR MEZENCEV 

Zdenko Trebuľa už porazil Rudolfa Bauera aj Jána Süliho

S perspektívnym a náročným programom
Znie to možno trochu neuveriteľne, ale v Košickom samo-
správnom kraji začali s prípravou novembrových volieb do 
svojich orgánov už koncom minulého roku! Ako nás infor-
movala hovorkyňa VúC KSK Zuzana Bobríková, pracovníci 
organizačného odboru už vtedy začali s návštevou všetkých 
budúcich sídiel volebných komisií. Väčšina z nich bude pra-
covať v školách a pracovníci odboru zisťovali, či ide o dôstoj-
né a prístupné objekty a zároveň aj to, či štatutári vybraných 
škôl dokážu zabezpečiť nevyhnutné podmienky pre nerušenú 
prácu volebných komisií. ďalšiu kontrolu uskutočnil po svojej 
linke Štatistický úrad SR, ktorý zisťoval technickú priprave-
nosť všetkých jedenástich volebných obvodov, napríklad to, 
či sú budúce sídla obvodných volebných komisií napojené na 
internet ...

Sloboda tlače plače
Začiatkom 90. rokov uplynulého storočia som v obnovenom Kultúr-
nom živote publikoval poznámku Nezávislosť tlače plače, v ktorej som 
vyjadril zhrozenie nad skutočnosťou, že dovtedajšiu tendenčnosť mé-
dií orientovanú jedným smerom len jednoducho vystriedala rovnako 
intenzívna tendenčnosť s opačným kurzom dejinného vývoja. Neču-
do, že to bol môj prvý a predposledný príspevok uverejnený v uve-
denom periodiku, pretože jeden zo staronových ideológov ma hneď 
odhalil ako vlka v košiari. S odstupom dvoch desaťročí sme sa dožili 
ešte horšej situácie v oblasti slobody prejavu, ktorá je neodmysliteľne 
spätá aj so slobodou mediálneho a knižného trhu, teda so slobodnou 
súťažou myšlienok. Prvým negatívom je skutočnosť, že mnohé časo-
pisy a knihy na väčšine predajných miest si stručne povedané vôbec 
nemožno kúpiť, sú teda pre potenciálnych čitateľov absolútne nedo-
stupné. K tomuto nedostatku v metropole Slovenska pribudla pozoru-
hodná novinka. V niektorých predajniach určitý titul síce majú, ale buď 
pod pultom, alebo dokonca pod ventilátorom a niekoľkými vrstvami 
iných (konkurenčných) titulov. A viacerí najvyšší štátni predstavitelia, 
budú do nemoty mechanicky opakovať tvrdenia, že určité mediálne 
projekty skrátka neuspeli, a naďalej sa budú zjavovať v bulvárnych 
televíznych reláciách ako prominentní hostia na prezentácii brakovej 
literatúry. PAVOL JANÍK

Opäť sú tu „nenahraditeľní“
Sú poslancami mestského zastupiteľstva, poslancami mestskej časti 
a kandidujú za poslancov vo voľbách do vyššieho územného celku. 
Niektorí len ticho „šomrú“, tí odvážnejší sa bojazlivo pýtajú. Nájdu si 
čas zastupovať nás na všetkých troch úrovniach? Odpoveď je vy-
hýbavá. Rozhodujúce bude, aby koaliční kandidáti  boli úspešní v súťaži 
s ostatnými politickými stranami. Treba potvrdiť dominantné postavenie 
aj v hlavnom meste. Podľa predchádzajúcich skúseností občania volia 
najmä osoby všeobecne známe a populárne. 
Dá sa, s uvedeným tvrdením, súhlasiť v prípade starostu. Toho pozná 
takmer každý a môžeme predpokladať, že dostane čiastočné vysvedče-
nie o spokojnosti, alebo aj nespokojnosti občanov ešte pred volebnou 
kampaňou. Tých ostatných pozná možno niekoľko obyvateľov mestskej 
časti, ktorých záujem o aktivity komunálnych politikov nekončí voľbami, 
ale osobne sa zúčastňujú na verejnom prerokovávaní dôležitých otázok 
dotýkajúcich sa každodenného života občanov mestskej časti, prípad-
ne sledujú rokovania poslancov prostredníctvom miestnej televízie. 
Veľmi ťažká je tiež predstava o zastupovaní občanov na rokovaniach 
vyššieho územného celku poslancami Európskeho parlamentu. Ich pri-
oritou je presadzovanie Slovenska v Bruseli a preto len s veľkou dávkou 
irónie si môžeme predstaviť, že uprednostnia pred touto vážnou úlohou 
rokovania o riešení regionálnych problémov v Bratislave. Pri novem-
brovom prevrate jednou z často kritizovaných tém bola práve 
aj otázka „nenahraditeľných“ vybraných jednotlivcov, pretože tí 
pre zaneprázdnenosť nestačili množstvo úloh ani len prenášať 
na ostatných. Básnická otázka preto znie. Potrebujeme vo vyššom 
územnom celku prevahu poslancov, ktorí pre rôzne ďalšie povinnosti 
budú len do počtu, alebo možno aj menší počet zástupcov, ale takých, 
ktorí si nájdu čas na dôsledné presadzovanie priorít občanov? -vič-   

Dokončenie z 1. strany
Teda niečo iné hovorí do priesku-
mu a inak koná pri volebných ur-
nách. Dlhodobo fenomén skryté-
ho voliča fungoval najmä v prípade 
Vladimíra Mečiara a HZDS. Bolo 
takmer železným pravidlom, že 
Mečiarom vedená strana získala 
aj o tretinu viac hlasov, než mu pri-
sudzovali agentúry.
Niektorí politológovia však tvrdia, 
že úvahy opozície sú legitímne. 
Legitímne úvahy však ešte nezna-
menajú to, že by tieto úvahy boli 
aj etické. Vezmime si príklady z 
minulosti. Mečiar a HZDS vyhra-
li za sebou voľby v roku 1998 aj 
2002. Napriek tomu politikárče-
ním v parlamente ani raz Mečiar a 
HZDS nezostavili vládu. Pomerný 
princíp volieb totiž umožnil vznik 
takej situácie, že aj keď bol víťaz 
jasný, zostal v opozičnej lavici. Vo-
ličské hlasy, ktoré sú v demokracii 
najdôležitejšie, tak jednoznačne 
prepadli. Neuplatnila sa vôľa väč-
šiny, o čom je v podstate základ 
demokratickej deľby moci, ale 
vôľa akéhosi politického výboru, 
ktorý sa zostavil z neúspešných 
politických strán. Tých, ktoré voľ-
by nevyhrali.
Mikuláš Dzurinda sa dvakrát do-
stal k moci spôsobom, akým by sa 
k moci napríklad v bašte svetovej 
demokracii v USA nikdy nedostal. 
Tam nie je možné, aby druhý v po-
radí prevzal moc len vďaka tomu, 
že sa spojí s ďalšími neúspešnými 
kandidátmi. Jednoducho vládu 

preberá ten, kto vyhral, hociakým 
tesným výsledkom. Je víťaz a tak 
má práva využívať mandát od ob-
čanov. U nás bol Mečiar dvakrát 
víťaz a musel sedieť v opozičnej la-
vici. Je to nezmysel na slovenský 
spôsob. A tento nezmysel chce 
Lipšic oprašovať aj vo voľbách v 
roku 2010. Jednoducho – legi-
tímne podľa politológov – uvažuje 
nad číselným prevýšením hlasov 
strany Smer. Lenže opiera sa len 
o jeden výskum, o ktorom ťažko 
povedať či je reprezentatívny a 
pravdivý. Prečo sa to teda robí?
Ako vieme, na tretíkrát voliči v roku 
2006 už nepreferovali Mečiara a 
HZDS. Jednoducho mali skúse-
nosť, že ak aj dajú svoj hlas tomu-
to politickému zoskupeniu s jeho 
lídrom, vládne niekto druhý. A tak 
sa prispôsobili a voľby vyhral Smer. 
Dnes opäť zjavne ktosi túži potom, 
aby ľudia pochopili, že ak aj vyhrá 
Robert Fico a jeho politické zo-
skupenie, vlády sa chytia iné sily. 
Možno vládna koalícia vzniknutá z 
volieb v roku 2006 mohla uvažo-
vať v programovom vyhlásení vlády 
nad zmenou volebného systému 
z pomerného na väčšinový. Jed-
noducho, že voľby vždy vyhrá ten, 
kto dostane čo aj len jeden hlas 
navyše od iného a vždy musí mať 
šancu vládnuť. Možno by sa tak za-
medzilo špekuľovaniu po voľbách 
podobnému iba ak bývalému ko-
munistickému politbyru, prípadne 
politicky motivovaným prieskumom 
verejnej mienky.

Vôľa a nádej väčšiny

Čítajte dvojtýždenník SLOVENSKÝ ROZHĽAD aj na internetovej stránke:

www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete 21. októbra 2009 v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, 

a.s. Bratislava v týchto mestách:

obchodníci s ilúziami
Už po tretíkrát sa na Slovensku uskutočnia voľby do 
Vyšších územných celkov. V týchto dňoch sa na plné ob-
rátky rozbehla všestranná príprava. Predvolebný boj o 
miesta v orgánoch samosprávnych krajov bol neľútostný. 
Doslova ako chrípková epidémia sa rozšíril záujem o kres-
lá poslancov a predsedov VúC. Mnohým jedna ani dve 
funkcie vo verejnej či štátnej správe nestačia.
Kampaň potvrdzuje, že scenár sa opakuje. Za vznešenými vý-
zvami a sľubmi je prefíkaný osobný záujem. Mnohí kandidáti 
sa ho usilujú starostlivosťou o obyčajných ľudí. Niektorí voliči 
sa často takmer v zúfalstve vrhnú do nových proklamovaných 
nádejí, aby napokon po voľbách skončili pri starých ilúziách, 
lebo sa dali pomýliť a zmiasť nereálnymi sľubmi. Toť nedávno aj 
kandidát na predsedu VÚC v Prešove Pavol Hagyari sa usiloval 
upútať pozornosť na tlačovej besede v Bratislave (nie v Prešove) 
rôznymi predsavzatiami. Okrem iného povedal: „Prešovský kraj 
potrebuje nový prístup a nových ľudí. Chcem spustiť projekty a 
investície, ktoré do regiónu prinesú tisícky pracovných miest. 
V priebehu štyroch rokov je možné vytvoriť v tejto oblasti až 7 
000 pracovných miest.(!!!) . Chcem prepojiť kraj fungujúcou 
dopravou, spojiť okresy kvalitný mi cestami a obnoviť a dobu-
dovať železničné spoje. Vybudujeme obchvaty a odľahčíme 
centrá miest.“ Počudovania hodné boli aj tieto vety: „Plánujem 
využívať eurofondy, vyriešiť komplexný program ochrany pred 
povodňami, zmodernizovať nemocnice, rozšíriť siete sociálnych 
služieb.“
„Grandiózny“ program. Škoda, že rečník nepovedal, čo jeho 
zámery budú stáť a odkiaľ do kraja prídu milióny eur. Kedy a 
kto vypracuje projekty. A navyše, ako chce v Prešove splníť sľu-
by, ktoré dal voličom v čase keď kandidoval na post primátora 
mesta. Podobné nereálne sľuby budeme počúvať aj od ďalších 
kandidátov, najmä z radov opozície a predovšetkým od tých, čo 
svojich voličov už neraz sklamali.  PETER HOREC

ProBlÉm ŠroToVnÉ
Keď začiatkom roka prišla naša vláda s návrhom pomoci (nielen) 
slovenskému automobilovému priemyslu, tak niektorí pravicoví po-
litici a ekonómovia ihneď reagovali negatívne. Vraj je to iba hum-
bug, ktorý nikomu nič neprinesie. Odvtedy pretieklo veľmi veľa 
vody v Dunaji i ďalších slovenských riekach. Údaje spoza oceána 
nie sú ešte až také detailné, ale v USA pre veľký záujem skončil po-
dobný program už za jeden mesiac (!), pričom za výmenu starého 
vozidla za nové ponúkal zľavu až 4 500 dolárov. V Rakúsku sys-
tém šrotovného zaviedli v apríli a prostriedky sa vyčerpali presne 
za deväť mesiacov. Pripomeňme si, že v SR sa v minulom roku 
predal rekordný počet osobných automobilov – až 70 040 
kusov. Za osem mesiacov tohto roka sa predalo až 57 500 
vozidiel. Štát prispel cez šrotovné na nákup 44 000 áut a 
vyčlenil na ne 55,3 mil. eur. Všetci predajcovia jednoznačne 
ocenili rozhodnosť vlády SR pri riešení problémov spojených 
s krízou v automobilovom priemysle a zároveň, ale v nepo-
slednom rade, aj v zlepšení ekologického prostredia v štáte.
Od začiatku roka do „vyschnutia prameňa“ tzv. ekologických pré-
mií, teda za sedem mesiacov sa v Nemecku predalo 2 675 000 
vozidiel, čo s rovnakým obdobím minulého roku predstavuje nárast 
takmer o 27%! V čase krízy! Práve preto je nepochopiteľné ako 
niektorí tzv. ekonómovia a odborníci na financie, národné hospo-
dárstvo, svetovú ekonomiku, atď. ... atď., doteraz nepochopili prí-
nos šrotovného pre štát i jeho občanov. I keď sa ich patróny ukázali 
ako slepé a neúčinné. Napriek tomu títo „experti“, ktorí reprezentu-
jú predovšetkým SDKÚ-DS aj teraz, kedy už nastala jeseň, občas 
spochybnia celý program nášho šrotovného. To už je skutočne 
nepochopiteľné. Tu už vôbec nejde o Slovensko. Tu už ide o malú 
informovanosť, neznalosť nielen pomerov v cudzine ale dokonca aj 
doma. Nespomíname ani zákonitosti trhovej ekonomiky, ani hos-
podársku politiku štátu a jeho možnosti aspoň zredukovať dopad 
hospodárskej krízy. Niekedy sa ani nechce veriť, že niektorí z nich 
úspešne absolvovali vysokoškolské štúdium, zamerané na národ-
né hospodárstvo a všeobecnú ekonómiu...  JÁN SLIAČAN
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Na úvod niekoľko údajov o jazykových zákonoch v iných 
štátoch. Vyše 100 krajín sveta má vo svojom zákono-
darstve právne normy týkajúce sa úpravy používania 
národných, úradných či štátnych jazykov. V rámci Eu-
rópskej únie k nim patria Belgicko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Ma-
ďarsko, Poľsko, Slovinsko a Švédsko, ktoré prijalo svoj 
zákon 28. 5. 2009. Po Švédsku bude v krátkej budúc-
nosti nasledovať aj Nórsko. Pre Nemcov a Rakúšanov 
plní nemčina nadnárodnú funkciu. V Bulharsku je zase 
učenie sa bulharského jazyka a jeho používanie nielen 
právom, ale aj povinnosťou bulharského občana. Okrem 
toho je ochrana štátneho jazyka fixovaná v ústavných 
systémoch Francúzska, Írska, Portugalska, Slovenska a 
Španielska. 
Našim médiám, až na malé výnimky, rovnako aj maďarským 
politikom na Slovensku a v Maďarsku tieto fakty nič nehovo-
ria a na novelu nášho jazykového zákona ustavične vypúšťajú 
spŕšky lží a klamstiev.

AKÁ JE PRAVDA? 
Aké sú rozdiely medzi zákonom o štátnom jazyku platným do 
konca augusta 2009 a jeho novelou účinnou od 1. septembra 
2009? (Ustanovenia o pokutách sú platné až od 1. januára 
2010.) Analyzovať budem tie rozhodujúce a podstatné para-
grafy:
* v úvodnom ustanovení § 1 sa doplnil odsek 5, v kto-
rom sa hovorí:
„Tento zákon sa vzťahuje na štátne orgány, orgány územnej 
samosprávy, iné orgány verejnej správy, právnické osoby, 
fyzické osoby podnikateľov a fyzické osoby v rozsahu a za 
podmienok ustanovených týmto zákonom.“ (Spresňuje a vy-
medzuje sa ním okruh subjektov, na ktoré sa vzťahujú usta-
novenia zákona o štátnom jazyku, vôbec však nezasahuje do 
zákona o používaní menšinových jazykov.);
* v § 2 (Štátny jazyk a jeho ochrana) sa odsek 1 zmenil 
na odsek 2 a nový odsek 1 znie: „Štátne orgány, orgány 
územnej samosprávy a iné orgány verejnej správy sú povinné 
ochraňovať štátny jazyk. Na tento účel sú povinné aktívne pri-
stupovať ku kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.“ 
(ochrana každého štátneho jazyka je nevyhnutná, či už z hľa-
diska historického a kultúrneho, alebo ako základného znaku 
národa.);
* v § 3 (Používanie štátneho jazyka v úradnom styku) 
sa odsek 1 doplnil o spojenie „štátne orgány, orgány 
územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi 
zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené 
zákonom“ – ide o legislatívno-technickú úpravu nadvä-
zujúcu na súčasnú terminológiu. Odsek po novom znie: 
„Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány 
verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické 
osoby zriadené zákonom používajú v úradnom styku štátny 
jazyk; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných 
menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu a pou-
žívanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade 
so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku.“ (Ako som 
uviedol, ide iba o terminologické zjednotenie – pôvodná le-
gislatívna skratka verejnoprávny orgán sa vypustila –, ďalej o 
zdôraznenie toho, že podstata sa týka len úradného styku, o 
doplnenie zvyklostí a zásad diplomatickej praxe. Navyše sa z 
tohto odseku vypustila veta: „Preukázanie primeranej znalosti 
štátneho jazyka slovom i písmom je podmienkou prijatia do 
pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu 
a predpokladom na vykonávanie dohodnutej práce v určenej 
pracovnej činnosti vo verejnoprávnom orgáne.“) Je to veľké 
plus pre príslušníkov jazykových menšín, najmä však maďar-
skej;
* v § 3, v novom odseku 5 jeho podstatná časť znie: 
„Osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požia-
davku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, 
môže v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 (uvedený 
je vyššie – pozn. autora) a v úradnom styku s právnickou oso-
bou podľa odseku 1 používať svoj materinský jazyk. Orgány 
a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu 
v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z 
hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo ove-
renú príslušnými orgánmi Českej republiky.“ Tento odsek sa 
týka češtiny a netýka sa českej menšiny na Slovensku ako 
takej, ale akejkoľvek osoby, ktorej materinským jazykom je 
český jazyk, akéhokoľvek dokumentu, ktorý je vydaný alebo 
overený orgánmi Českej republiky; 
* § 4 (Používanie štátneho jazyka v školstve), odsek 
3 sa textovo zmenil, ale obsahovo len minimálne. Jeho 
nové znenie je nasledovné: „Celá pedagogická dokumen-
tácia a ďalšia dokumentácia v školách a v školských zariade-
niach sa vedie v štátnom jazyku. V školách a školských za-
riadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje 
v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumen-
tácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku prí-
slušnej národnostnej menšiny. V školách a v školských zaria-
deniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v 
jazyku národnostných menšín, sa ďalšia dokumentácia školy 
vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej 
národnostnej menšiny.“ (Popri pojme celá pedagogická do-
kumentácia sa zákon vzťahuje aj na pojem ďalšia dokumentá-
cia (týka sa organizácie a riadenia škôl a školských zariadení, 
napríklad písomné vyjadrenie k školskému začleneniu, orga-
nizačný poriadok, správa zo psychologického vyšetrenia), 
ktorá sa musí vydávať v štátnom jazyku, ako aj v jazyku národ-
nostnej menšiny.
* § 5 (Používanie štátneho jazyka v niektorých oblas-

tiach verejného styku), odseky 1 až 4 obsahujú viaceré 
textové, obsah spresňujúce zmeny, no novela nimi nič 
podstatné nemení. (Pôvodný názov paragrafu bol Používa-
nie štátneho jazyka v hromadných informačných prostried-
koch, na kultúrnych podujatiach a na verejných zhromažde-
niach. (Z názvu paragrafu sa vypustili tieto pojmy, pretože § 
5 upravuje aj iné oblastí verejného styku, ktorých výpočet by 
nadpis „preťažil“ (napríklad miestny rozhlas – nejde o maso-
vokomunikačný prostriedok v pravom slova zmysle, nápisy na 
pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, kultúrne tla-
čoviny). Novela rozširuje aj okruh výnimiek na použitie iných 
jazykov na výchovno-vzdelávacie podujatia zamerané na vzde-
lávanie v oblasti cudzích jazykov a na divadelné hry a opery s 
pôvodnými textami. Pritom v oblasti kultúrnych podujatí sa nič 
nemení v neprospech národnostných menšín. Práve naopak, 
uvedenie sprievodného slova k jednotlivým číslam programu 
na kultúrnom podujatí už nemusí byť ako prvé v štátnom jazy-
ku, ale môže odznieť najskôr v jazyku národnostnej menšiny 
a až potom musí byť v štátnom jazyku). To sú ďalšie ústretové 
kroky voči menšinám.
Niekoľko slov na adresu tých, čo ustavične omieľajú, že no-
vela nevymedzuje, čo je verejný styk – odporúčam im, aby 
sa pozreli do dôvodovej správy, ktorá je súčasťou novely, tam 
to nájdu – masmédiá, knižné publikácie, audiovizuálne diela 
pre deti, informácie pre verejnosť, verejné podujatia (myslia 
sa tým kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia), verejné 

zhromaždenia (len vo forme práva na vystúpenie v štátnom 
jazyku), plagáty, informačné tabule, označovanie obsahu 
domáceho či dovážaného tovaru (novela to posudzuje pod-
ľa osobitných predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa 
v súlade s judikatúrou Európskeho súdneho dvora, Colim 
1999 – len zákonom stanovené náležitosti balenia, návodov, 
záručných podmienok a ďalších informácií o tovare musia byť 
v jazyku stanovenom krajinou dovozu v rámci EÚ, Yannick 
Geffroy a Casino France SNC 2000), ďalej pripustenie aj iné-
ho jazyka okrem štátneho jazyka, ako aj iných zrozumiteľných 
označení, ako sú napríklad piktogramy, písomné právne úko-
ny v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom 
vzťahu, finančná a technická dokumentácia, stanovy združe-
ní, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných 
spoločností, agenda zdravotníckych zariadení a zariadení 
sociálnych služieb, všetky nápisy, reklamy a oznamy určené 
na informovanie verejnosti. Pritom treba upozorniť, že pojem 
verejný styk (komunikácia s otvoreným okruhom prijímateľov, 
na rozdiel od súkromného styku, kde je okruh prijímateľov 
uzavretý) je širší ako úradný styk, ktorý sa týka komunikácie 
s orgánmi a právnickými osobami podľa § 3, odsek 1 zákona 
o štátnom jazyku. Pokiaľ ide o aplikáciu novely (vo verejnom 
styku), v elektronických médiách prišlo k pozitívnej zmene v 
prospech menšín (zavedenie jednotného titulkovacieho reži-
mu v štátnom jazyku pre všetky druhy televízneho vysielania, 
možnosť živého vysielania v jazyku národnostnej menšiny s 
tlmočením, pričom pri lokálnom a regionálnom rozhlasovom 
vysielaní vrátane živého vysielania, ktoré je určené príslušní-
kom národnostných menšín, nemusí ísť len o také, ktoré je 
o nich, ale akékoľvek, ktoré sa ich, ale nielen ich, týka – sú 
to napríklad aj správy zo sveta; úplne sa upustilo od požia-
davky štátneho jazyka vzhľadom na časovú a finančnú záťaž 
voči rozhlasovým staniciam, pričom sa prihliadlo aj na to, že 
na Slovensku nepôsobí žiadna rozhlasová stanica vysielajú-
ca v jazyku národnostnej menšiny), pri tlačových periodikách 
sa nič nemení, len pri oznamoch prostredníctvom miestneho 
rozhlasu sa musí najprv použiť štátny jazyk a až potom men-
šinový, internet sa stále vôbec nereguluje. Myslím, že je to 
správny postup, pretože na Slovensku by mala najprv zaznieť 
slovenčina a až potom menšinový jazyk. V oblasti elektronic-
kých médií je novela ústretová voči menšinám; 
* § 5, odsek 6 sa prečísloval na odsek 5 a znie takto: 
„Príležitostné tlačoviny určené pre verejnosť na kultúrne účely, 
katalógy galérií, múzeí, knižníc, programy kín, divadiel, kon-
certov a ostatných kultúrnych podujatí sa vydávajú v štátnom 
jazyku okrem tých, ktoré sa vydávajú v jazyku národnostných 
menšín; taká tlačovina, katalóg alebo program vydaný v jazyku 
národnostnej menšiny musí obsahovať aj obsahovo totožné 
znenie v štátnom jazyku. Tlačoviny, katalógy a programy pod-
ľa predchádzajúcej vety vydané v štátnom jazyku môžu obsa-
hovať aj znenia v iných jazykoch v potrebnom rozsahu, ktoré 
sú v zásade obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku a 
nasledujú až po znení v štátnom jazyku.“ Novela zdôrazňuje, 
že vydávanie v štátnom jazyku je povinné okrem tých, ktoré 
sa vydávajú v jazyku národnostných menšín. Tu sa však žiada 
aj obsahovo totožný text v štátnom jazyku.) Súčasné znenie v 
porovnaní s predchádzajúcim znamená opätovne bod v pro-
spech menšín, pretože zaručuje pôvodnosť tvorby v jazyku 
národnostnej menšiny; 
* v § 5 je odsek 7 nový: „Nápisy na pamätníkoch, pomní-
koch a pamätných tabuliach sa uvádzajú v štátnom jazyku. 
Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú 
až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s 
textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým 
alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. Stavebník 
je povinný požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko 
z hľadiska súladu nápisu na pamätníku, pomníku a pamätnej 
tabuli s týmto zákonom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 

historické nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných 
tabuliach, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitného pred-
pisu.“ (Zo znenia tohto paragrafu je jasné, že inojazyčné texty 
môžu byť napísane rovnako veľkým písmom, ide len o to, aby 
neboli napísané väčším. Ustanovenie nezahŕňa náhrobné ka-
mene, a dokonca ani súkromné pomníky na hrobe tej istej 
osoby, pretože v takom prípade nejde o verejný styk, navy-
še by nebolo ani koho pokutovať, keďže hrobové miesto si 
prenajíma zvyčajne fyzická osoba – príbuzný pozostalého, 
ktorý túto činnosť nevykonáva ako podnikateľ, ale ako bež-
ný občan. Vydávanie záväzného stanoviska nie je cenzúra, 
pretože toto stanovisko slúži ako podklad v inom konaní – v 
stavebnom konaní o umiestnení pomníka, pamätníka alebo 
pamätnej tabule, pričom nemusí ísť v prípade drobných sta-
vieb a stavebných úprav ani o stavebné povolenie, ale len o 
ohlásenie stavby, prípadne stavebných úprav, keď sa záväzné 
stanovisko stáva viac-menej formálnou náležitosťou stavebné-
ho konania. Je zrejmé, že existujúce nápisy, ktoré porušujú 
ustanovenia zákona o štátnom jazyku, sa nebudú skúmať na 
všetkých pomníkoch, pamätných tabuliach a pamätníkoch, 
ale len na takých, ktoré nie sú predmetmi kultúrnej hodnoty 
s viac ako 50 rokmi veku – odznelo na zasadnutí Rady vlády 
pre národnostné menšiny 28. augusta 2009 – a kultúrnymi 
pamiatkami.) Neprajníci štátneho jazyka „hrkútajúci“ o nezmy-
selnosti tohto paragrafu sa neusilovali o nič iné – len o boha-
pusté zavádzanie verejnosti;

* v § 6 (Používanie štátneho jazyka v ozbrojených si-
lách, v ozbrojených zboroch a v hasičských jednotkách) 
sa v podstate zmenili iba pôvodné pojmy Armáda Slo-
venskej republiky, vojská Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky na pojem ozbrojené sily; pôvodný pojem 
požiarny zbor sa zmenil na hasičský a záchranný zbor, 
resp. hasičskú jednotku. Tu je rovnako potrebné upozorniť, 
že hasič v kontakte so zachraňovanou osobou, ako aj policajt 
v kontakte s bežným občanom už nepodlieha ustanoveniu 
§ 6, pretože ten sa vzťahuje na služobný styk „v Policajnom 
zbore, (...) v hasičskom a záchrannom zbore“, teda vnútri 
danej inštitúcie. Policajti, hasiči, ale aj vodiči dopravy a do-
konca aj poštári síce musia v úradnom styku v zmysle iného 
ustanovenia, ktorým je § 3, odsek 2 používať štátny jazyk, ale 
porušenie tohto ustanovenia nemožno sankcionovať, pretože 
ide o fyzické osoby, ktorým je priamo adresovaná povinnosť 
v zmysle § 3, odsek 2, čo však nevylučuje zodpovednosť do-
pravného alebo poštového podniku. V súvislosti s hasičom, 
členom hasičského a záchranného zboru, si treba uvedomiť, 
že jeho zamestnávateľský subjekt má podobné postavenie 
ako zamestnávateľ poštára či policajta. Policajný zbor a ďal-
šie štátne zložky sú povinné používať v úradnom styku štátny 
jazyk, no pokutu možno uložiť len štátnemu orgánu v zmysle 
§ 3, odsek 1, a to bez toho, aby sa dala spätne vymáhať od 
zamestnanca, ktorý nepoužil štátny jazyk v úradnom styku. 
Ťažko sa dá považovať záchrana osoby v horiacom dome za 
úradný styk, podobne aj policajný zásah pri zadržaní páchate-
ľov hovoriacich iným jazykom; 
* § 7 (Používanie štátneho jazyka v súdnom konaní, 
správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v 
trestnom konaní) sa oproti pôvodnému zneniu rozšíril 
aj o konanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní 
(vyšetrovateľ, prokurátor, advokát). (Používanie jazykov národ-
nostných menšín utrpelo roku 2006 novým Trestným poriad-
kom, ktorý de iure neumožňuje použiť tlmočníka na rómsky a 
rusínsky jazyk (nie sú to úradné jazyky žiadneho štátu); prob-
lémom je, ak taký tlmočník nie je v zozname tlmočníkov, lebo 
zákon podmieňuje v tejto oblasti použitie tlmočníka pri oso-
be neovládajúcej štátny jazyk. Ide o novú podmienku, ktorá 
nie je potrebná v občianskom súdnom konaní. Paradoxne v 
roku 2005, keď sa schvaľoval nový Trestný poriadok, boli zá-
stupcovia maďarskej menšiny vo vláde – paradoxne – z tých 
dôvodov, pretože SMK sa dnes zasadzuje za rozšírenie pou-
žívania ďalších jazykov v úradnom styku aj pre menšiny, ktoré 
nedosahujú prah 20-percentného podielu v obci;
* Pôvodný § 8 (Používanie štátneho jazyka v hospodár-
stve, v službách a v zdravotníctve) sa v novele premeno-
val na Používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach 
verejného styku. (Odseky 2 – 3 – písomné právne úkony v 
pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťa-
hu a finančná a technická dokumentácia, stanovy združení, 
spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných 
spoločností – umožňujú ich vyhotovenie aj v inom jazyku, 
musí byť však totožné so slovenským znením. Taká možnosť 
predtým neexistovala! Výrazná ústretovosť, ktorá sa zo strany 
nepriateľov štátneho jazyka akosi zamlčiava;
* V § 8, odsek 4 sa hovorí o zdravotníctve. Dopĺňa sa 
o zariadenia sociálnych služieb a o tieto vety: „Komuni-
kácia personálu týchto zariadení s pacientmi alebo klientmi 
sa vedie spravidla v štátnom jazyku; ak ide o pacienta alebo 
klienta neovládajúceho štátny jazyk, komunikácia sa môže 
viesť v jazyku, v ktorom sa možno s pacientom alebo klientom 
dorozumieť. Pacient alebo klient, ktorý je osobou patriacou 
k národnostnej menšine, môže v týchto zariadeniach v ob-
ciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej 
menšiny podľa osobitného predpisu, používať v komunikácii 
s personálom svoj materinský jazyk. Členovia personálu nie 
sú povinní ovládať jazyk národnostnej menšiny.“ (Absolútne 

neobstoja kuvičie hlasy, že babička z južného Slovenska sa 
v bratislavskej nemocnici alebo v bratislavskom sociálnom 
zariadení nedohovorí. Zdôrazňuje to klauzula tohto odseku, 
ktorá poukazuje na to, že ak pacient alebo klient neovláda 
štátny jazyk, možno s ním viesť komunikáciu v jazyku, v kto-
rom sa s ním dá dorozumieť. Nepochybne, ak v nemocnici 
nie je nikto, kto by vedel po maďarsky, môže to byť problém, 
lenže nie je úlohou zákona o štátnom jazyku riešiť materiálne 
a personálne predpoklady využívania jazykov menšín v zdra-
votníckych zariadeniach. Predpokladá sa, že v obciach, kde 
je vyše 20-percentný podiel národnostnej menšiny, nájdeme 
v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych slu-
žieb aj určité relevantné percento príslušníkov národnostnej 
menšiny. Nielen zástupcovia maďarských politických strán, 
ale aj zástupca maďarskej vlády – štátny tajomník úradu vlády 
Maďarskej republiky F. Gémesi 17. júla 2009 na tlačovej kon-
ferencii po zasadnutí slovensko-maďarskej zmiešanej komisie 
pre národnostné menšiny – sa dožadovali, aby sa všade na 
Slovensku vo významných zdravotníckych zariadeniach roz-
právalo po maďarsky, ak tam príde osoba, ktorá chce rozprá-
vať po maďarsky; pritom sa sťažovali, že nikto nevie po ma-
ďarsky, ale všetci vedia po anglicky, nemecky a španielsky). 
Pôvodný odsek neumožňoval v zdravotníckych zariadeniach 
použiť jazyk menšiny, a to v prípade, ak osoba rozumela štát-
nemu jazyku; 
* § 9 (Dohľad). V pôvodnom znení sa konštatovalo, že 
ministerstvo kultúry môže len upozorniť a žiadať nápra-
vu. V novele sa dohľad ministerstva kultúry výrazne rozširuje. 
(Týka sa § 3 /Používanie štátneho jazyka v úradnom styku/, 
§ 3a /Používanie štátneho jazyka v oblasti geografických 
názvov/, § 4 /Používanie štátneho jazyka v školstve/, § 5 /
Používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného 
styku/ odsek 3 – informovanie prostredníctvom miestneho 
rozhlasu, odsek 4 písmeno b – neperiodické publikácie, od-
seky 5 až 7 – príležitostné tlačoviny, katalógy atď., kultúrne 
podujatia národnostných menšín, ktoré musia mať konferova-
nie aj v štátnom jazyku, nápisy na pamätníkoch, pomníkoch 
a pamätných tabuliach, § 6 /Používanie štátneho jazyka v 
ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v hasičských 
jednotkách/ § 7, /Používanie štátneho jazyka v súdnom ko-
naní, správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v 
trestnom konaní/ v súvislosti so správnym konaním a kona-
ním pred orgánmi činnými v trestnom konaní, § 8 /Používanie 
štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku/ od-
seky 2 – 6 – právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo 
obdobnom vzťahu, finančná a technická dokumentácia atď., 
agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych slu-
žieb okrem komunikácie personálu zdravotníckych zariadení 
a zariadení sociálnych služieb s pacientmi a klientmi a okrem 
reklamy, nad ktorou vykonávajú dohľad orgány podľa osobit-
ného predpisu, zmluvy v konaní pred orgánmi a právnickými 
osobami, nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie 
verejnosti, a § 11a /Prechodné ustanovenie k úpravám účin-
ným od 1. septembra 2009/ - právnické osoby, fyzické osoby 
– podnikatelia a fyzické osoby sú povinné do 31. decembra 
2009 odstrániť stav odporujúci ustanoveniam § 3, odsek 3, 
písmeno d – vedenie kroník obcí, § 5, odseky 5 – 7 – príle-
žitostné tlačoviny, kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia, 
nápisy na pamätníkoch atď., a § 8, odsek 6 – nápisy, reklamy, 
reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti; zákon 
stanovujúci povinnosti by bol bez uvedenia dohľadu a sankcií 
len symbolickou mŕtvolou v mauzóleu;
* § 9a (Pokuty) obsahovalo aj prvé znenie zákona o 
štátnom jazyku z roku 1995. Toto ustanovenie sa vy-
pustilo prijatím zákona o používaní jazyka menšín roku 
1999. (Novela ho opätovne zavádza. Sankcie sa pohybujú 
v rozpätí od 100 do 5000 eur. Kto a za čo môže pokuty do-
stať? Orgány a právnické osoby /podľa § 3, odsek 1, jeho 
znenie uvádzam hneď v úvode analýzy novely/, fyzické osoby 
– podnikatelia a právnické osoby. Sankcionovať ich možno 
až v prípade, že po prvom písomnom upozornení neodstránia 
protiprávny stav v určenej lehote alebo nevykonajú v určenej 
lehote nápravu zistených nedostatkov. Uložiť ich možno len 
za ustanovenia, ktoré patria pod dohľad, ( sú spomenuté v 
predchádzajúcom odseku).

Na záver treba upozorniť na niekoľko zásadných skutoč-
ností (E. Kačalová, riaditeľka odboru literatúry, knižnej 
kultúry a štátneho jazyka MK SR, Pravda, 23. 7. 2009): 
„Komunikácia v zdravotníckych zariadeniach nepodlie-
ha nijakému dohľadu zo strany ministerstva kultúry, nie 
je pravda, že sa človek na úradoch s úradníkom nebude 
môcť dohovoriť v inom jazyku ako slovenskom, no ak 
príde na úrad niekde na juhu Slovenska človek neovlá-
dajúci maďarský jazyk, musí mať zabezpečený preklad 
v štátnom jazyku. Novela vôbec nedáva ministerstvu kul-
túry právo schvaľovať obsah textov na pamätníkoch a 
pamätných tabuliach...Novela nepostihuje individuálnu 
komunikáciu ľudí, neupravuje používanie liturgických 
jazykov, nereguluje svetské svadobné obrady. Tlačové 
médiá nepodliehajú dohľadu nijakého štátneho orgánu 
(elektronické médiá kontroluje v tom istom rozsahu ako 
doteraz Rada pre vysielanie a retransmisiu – pozn. au-
tora)... Zákon nereguluje výučbu na vysokých školách, 
nikomu nemôže by uložená pokuta za používanie men-
šinového jazyka. Hlavným cieľom novely je zabezpečiť 
pre každého občana bez rozdielu národností právo na 
území Slovenska dohovoriť a dorozumieť sa v štátnom 
jazyku.“

(Z knihy PAVLA DINKU 
Zápasy o slovenčinu – pravda a lži).

Pravda o novele jazykového zákona

Novela nepostihuje individuálnu komunikáciu
ľudí – a to ani vo verejnom úradnom či

služobnom styku.
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105 miliónov na šport
Vláda SR schválila rozpočet na 
rok 2010. Ešte ani raz sa v mi-
nulosti nedostalo z neho toľ-
ko na šport, ako teraz, napriek 
hospodárskej kríze a škrtaniu 
vo všetkých položkách. Vláda 
odsúhlasila na šport viac než 
105 miliónov eur. Dôvody sú 
jasné. Šport peniaze potrebuje, 
po tieto roky najmä na náročné 
rekonštrukcie a stavby. Robí sa 
rekonštrukcia zimného štadió-
na O. Nepelu, kde budú roku 
2011 majstrovstvá sveta. Tam 
treba dať v budúcom roku 26,5 
milióna eur. Už roku 2010 bude 
potrebných 27,6 milióna eur na 
výstavbu futbalového štadióna 
na Tehelnom poli.

Slovák cez La Manche
Volá sa Ivan Gazdík a poda-
ril sa mu husársky kúsok. Ako 
tretí Slovák po Zoltánovi Maka-
iovi a Jozefovi Lednackom pre-
plával kanál La Manche medzi 
Francúzskom a Britániou a po-
treboval na to v pätnásť stupňo-
vej vode, natretý lanolínom,  13 
hodín a 29 minút. Úžina je dlhá 
520 kilometrov a má najväč-
šiu hĺbku 172 metrov. Ivan má 
44 rokov a pochádza od No-
vej Bane, z dedinky Brehy, na-
rodil sa však vo Vyhniach. Patrí 
medzi otužilcov Ľadové med-
vede, je všestranným športov-
com a na kanál sa pripravoval 
dva roky. Dostal termín, Ang-
ličanom zaplatil a úlohu splnil 
za sprievodu troch kamarátov a 
rozhodcov. 

Alonso ide do Ferrari
Nielen vo futbale a v hokeji sa 
posilňuje za veľké peniaze. Fir-
ma Ferrari to urobila aj vo for-
mule 1. Výsledky totiž nezodpo-
vedali a tak sa šéfovia rozhodli, 
že získajú červené eso. Je ním 
Španiel Fernando Alonso (28 
r.) a utvorí tím z Brazílčanom 
Filipem Massom. Do červe-
ného talianskeho auta zasad-
ne od budúceho roka a úlohou 
dvojice bude, na Ferrari víťa-
ziť. Alonso nahradí v tíme Fína 
K. Räikkönena, ktorý sa vráti do 
McLarenu. Alonsa v Renaulte 
by mal zase nahradiť Poliak R. 
Kubica. Dvojnásobný majster 
sveta by mal zarábať u nového 
zamestnávateľa ročne (zmluva 
je na tri roky) 25 miliónov eur. 

Aj v Európskej lige berú
Peniaze sa dajú zarobiť aj mimo 
futbalovej Ligy majstrov a to v 
Európskej lige. Aspoň tam sa 
chcelo niektoré z našich muž-
stiev prebojovať - nevyšlo to. 
V skupinovej fáze je teraz 48 
mužstiev a každé z nich dosta-
ne 600 000 eur. Okrem toho 
za každý zo šiestich odohra-
ných zápasov 50 000 a záro-
bok stúpne na 900 000 eur. 
Okrem toho za každé víťazstvo 
je pre mužstvo 120 000, za re-
mízu 60 000 eur. Kto postúpi 
do šestnásťfinále dostane 180 
tisíc, do osemfinále 270 tisíc, 
do štvrťfinále 360 tisíc a do se-
mifinále 630 tisíc eur. Víťaz EL 
má pripravených 3 milióny eur, 
druhý finalista 360 000 eur.

Stranu pripravil IGOR MRÁZ

o Z V E n y

Nové olympijské mesto je sve-
toznáme. OH budú v štáte kávy i 
samby a pod sochou Krista, ktoré 
navrhlo termín od 5. do 21. au-
gusta. Samotné mesto je šesťmi-
liónové, s okolím dvanásťmilióno-
vé. Teda gigant, pretože aj OH sú 
gigantickým podujatím a menšie 
mestá  prakticky ani nemajú šan-
cu uchádzať, nezohnali by dosť 
peňazí. Usporiadanie hier pod-
porilo 84,5 percenta obyvateľov. 
Mottom bude: Život s vášňou. 
Samotná Brazília má 190 miliónov 
obyvateľov! Rozpočet na poduja-
tie je 2,82 miliardy US dolárov. K 
tomu treba prirátať ešte 170 milió-
nov na paralympijské hry. Do roz-
počtov sa rozhodli prispieť všetky 
vlády veľkej krajiny. Peňazí však 
bude treba ešte viac. Mimo OH 
je potrebných ďalších 11 miliárd 
USD, na dopravu, ekologické pro-
jekty, na bezpečnosť. 
Rio má už teraz desať súcich špor-

tovísk pre OH. Ďalších osem bude 
potrebné renovovať. Šesť treba 
ešte pre hry vybudovať a šesť ďal-
ších športovísk plánujú vybudovať 
ako dočasné, ktoré po OH zmiz-
nú. OH by sa mali skoncentrovať 
do štyroch častí mesta. Mimo 
neho  sa majú hrať iba futbalové 
zápasy, v Belo Horizonte, Brasílii, 
Salvadore a v Sao Paolo. Otvore-
nie i záver hier bude na slávnom 
štadióne Maracaná. Všetky miesta 
olympiády majú byť dosiahnuteľné 
dopravou najviac do 50 minút, 14 
z nich do 10 minút. V olympijskom 
parku vo štvrti Barra sa bude sú-
ťažiť na jednom mieste v 14-tich 
športoch. Tu bude aj Olympijská 
dedina na rozlohe 75 hektárov a 
bude mať 12-poschodové budovy. 
Olympionikom vyhradia aj mor-
skú pláž. Neslobodno zabudnúť, 
že v Brazílii budú v roku 2014 aj 
majstrovstvá sveta vo futbale, 
teda ďalšie veľké podujatie, ktoré 

vlastne organizácii OH pomôže, 
pretože napr. infraštruktúru či uby-
tovacie kapacity bude musieť org. 
výbor tiež budovať. Ekonomika 
štátu dostane teda riadne zabrať 
a Brazília je v tomto slabším štá-
tom, než napr. USA či Japonsko. 
V plánoch oboch organizačných 
výborov je, že účastníkov ubytujú, 
najmä turistov, na veľkých lodiach 
v Atlantickom oceáne. Rio de 
Janeiro už organizovalo viaceré 
veľké podujatia, skúsenosti teda 
bude dosť, napr. z veľkých kar-
nevalov či z Panamerických hier 
2007. Krajina samby, karnevalov 
a pláží  teda nemá veľké starosti 
a verí, že všetko zvládne k spokoj-
nosti. Presvedčila o tom aj v deň 
definitívneho hlasovania v Koda-
ni. Vyvrátila všetky obavy, vrátane 
ekonomických či bezpečnostných 
rizík. Diváci a turisti sa budú hrnúť, 
veď mesto je exkluzívne, patrí k 
najkrajším na svete a má neoby-
čajne dobrý zvuk. 
Veľmi zanieteným mužom v prí-
prave bol brazílsky prezident Luis 
Inácio Lula da Silva, ktorý nevedel 
po vyhlásení udržať slzy. „Toto je 
najvzrušujúcejší deň môjho života. 
Nikdy som nebol viac hrdý na to, 
že som Brazílčan. Chceme uspo-
riadať najlepšie hry v histórii,“ po-
vedal. Kandidatúru podporoval aj 
futbalový kráľ Pelé, ako aj bývalý 
predseda futbalovej FIFA a rodák 
z Ria Joao Havelange. V roku hier 
by mal práve sto rokov.

Brazília vyhrala v hlasovaní nad Španielskom, Japonskom i USA

0H 2016 budú v brazílskom Riu
Uchádzači boli v závere štyria, lebo ďalších konkurentov vyradili 
už predtým. Chicago (USA), Rio de Janeiro (Brazília), Tokio (Ja-
ponsko) a Madrid (Španielsko). Znalci tejto problematiky tvrdi-
li, že súboj bude vyrovnaný a neodvážili si tipovať ani favorita. 
Keď sa však zvážili všetky tromfy, menšie i väčšie, predsa len 
vyčnievali dve mestá: Rio de Janeiro a Madrid. Najviac zrejme 
zavážilo, že v Amerike už bolo niekoľko olympiád, no v Južnej 
časti tohto kontinentu, v Južnej Amerike, ani jediná. A tak prijal 
celý športový svet víťazstvo Ria de Janeiro s uspokojením. Keď 
bola predvlani v Pekingu prvá Ázia a Peking, prečo by nemohla 
a nemala byť pre rok 2016 Brazília a Rio de Janeiro. Tak sa aj 
stalo. V prvom kole vypadlo Chicago, v druhom Tokio a v treťom 
vyhralo Rio nad Madridom presvedčivo 66:32.

Zdalo sa, že slovenská cyklistika sa pomaly dvíha z 
pozície priemernosti vyššie. Majstrovstvá sveta na 
ceste to však nedávno nepotvrdili. Spoliehali sme 
sa najmä na bratov Velitsovcov a na mladého Juraja 
Sagana do 23 rokov, no čakali sme, že aj niekto iný 
by mohol z osemčlenného kádra prekvapiť. Nič také 
sa však neudialo. V kategórii do 23 rokov na 180 km 
trati prišiel do cieľa len Martin Mahďar z Dukly Tren-
čín na 45. mieste. Ostatní - Juraj Sagan, Peter Sagan, 
P. Tybor a J. Novák preteky nedokončili. Snaha, ani 
umenie nestačili, takmer všetci sa sťažovali na kŕče v 
nohách. Najväčšia nádej, Juraj Sagan, sa ocitol hneď 
v jednom z prvých pádov. Preletel cez jedného z pa-
dajúcich jazdcov, menili mu predné koleso, stratil 
najmenej minútu a strácal potom sústavne. Celkovo 
výsledok znamenal pre všetkých, že záloha pre ka-
tegóriu mužov je pre vrcholové preteky stále slabá.
Medzi mužmi na 262 km trati sa trápila ďalšia naša trojica: 
Martin Velits i ešte kvalitnejší jeho brat Peter, ďalej Ján 
Valach, už štvornásobný účastník MS. Zvládol z trate iba 
170 km (13 z 19. okruhov) a zosadol zo sedla. Velitsovci 
sami povedali, že sa nemajú čím chváliť. Dve kola pred 
koncom, keď pelotón zrýchlil a začali vážnejšie boja o me-
daily a dobré umiestenie, naši už nestačili. Bolo z toho 90. 
miesto pre Martina a 100. pre Petra, s jedenásťminútovou 
stratou za víťazom. Na štarte bolo 202 pretekárov, no do 
cieľa prišlo iba 108 a medzi odpadlíkmi boli aj viacerí vý-
borní. Dvaja naši teda prišli v samom závere pelotónu, čo 
nie je potešujúce. Videli sme, že takých borcov, ktorí by 
sa mohli uchádzať o prvých okolo 30 miest nemáme. Ani 
bojovníkov, ani umelcov, ani tak natrénovaných. Cyklistika 
na samom vrchole bola tentoraz mimo nás a musíme sa 
len utešovať, že Velitsovci, Sagan či Mahďar ešte pocho-

pia, čo všetko im ku skutočnej špičke medzi elitou v eta-
pách, časovke či jednorázových pretekoch chýba.
Na čele najlepších sa nám predstavil 32-ročný Cadel 
Evans z Austrálie, žijúci však v Európe, dokonca blízko 
trate MS, v Mendrisiu. Iste mu aj to pomohlo, poznal 
cestu ako svoju dlaň, tam našiel odvahu. Nikto by ho ne-
bol tipoval medzi favoritov, hoci to nieje neznámy jazdec 
belgického tímu Silence-Lotto. Veď bol predvlani aj vlani 
druhý na Tour de France! Ako junior dosiahol úspechy 
v horskej cyklistike, ukazoval sa ako dobrý etapový jaz-
dec, no teraz prekvapil súperov aj v pretekoch jednot-
livcov. Pustil sa do samostatného útoku päť kilometrov 
pred cieľom a nikoho už pred seba nepustil. Kolobnev z 
Ruska, Rodriguez zo Španielska, jeho krajan Sanchez, 
Cancellara zo Švajčiarska, Gilbert z Belgicka, Breschel z 
Dánska, Cunego z Talianska, Valverde zo Španielska ho 
márne naháňali, ostali so slávnejšími menami v jeho tieni. 
Prekonal ich o 27 sekúnd. Rodák z austrálskej Catherina 
(14. 2. 1977), ženatý, bývajúci vo Švajčiarsku sa stal hrdi-
nom cyklistického ročníka, keď dosiahol najväčší úspech 
kariéry. Bol zároveň prvým v tejto kategórii pre krajinu 
protinožcov vôbec. 
Ako bývalý horský cyklista dobre využil kopcovitú 
trať a jej detailný profil. Víťazstvo ho dojalo k slzám. 
Dlhoročná drina priniesla konečne svoje ovocie, veď 
prvú medailu na ceste, z časovky na juniorských MS 
- bronzovú, má spred trinástich rokov. Teraz si zapí-
sal titulom majstra sveta satisfakciu za nie celkom 
vydarené výsledky na Tour de France a španielskej 
Vuelte. Nikto nesmie zabudnúť, že o rok budú maj-
strovstvá sveta na ceste v Austrálii a to je pre maj-
stra ďalšia výzva, bude menej vo Švajčiarsku a viac 
na domácich cestách.

Zrkadlo našej cyklistiky

V Los Angeles bol opäť súboj boxerských su-
perťažkých váh. Stále je to veľká udalosť pre 
odborníkov, fanúšikov, ale aj pre množstvo ce-
lebrít, ktoré sa vo vychýrenom meste schádzajú. 
Tentoraz nastúpili proti sebe Ukrajinec Vitalij Klič-
ko, obhajca titulu vo verzii WBC a vyzývateľ, Ameri-
čan Cristobal Arreola. Prvý má 38 rokov, druhý 28. 
Jeden má teraz za sebou  40 profesionálnych bojov 
s bilanciou 38 víťazstiev (z nich 37 k.o. a dve prehry), 
druhý má za sebou 28 duelov, 24-krát svojich súpe-

rov knokautoval, no teraz po prvý raz prehral! Prvá 
prehra, prvé k.o. a takto dobitý. To ešte nezažil, ani 
sa nikdy nevzdal. Z vyhlasovaného zabijaka sa stal 
žiačik, ktorý si poriadne ani neudrel, hoci súper sa 
často ani nekryl. Svoju prehru vyhlásil za ponižujú-
cu. „Zbil ma - povedal krátko. Je koniec pivám, 
musím ísť opäť do posilňovne. Takto sa už nikdy 
zbiť nenechám.“ Vitalij Kličko iba potvrdil, že je v 
ringu suverénom a v súčasnej forme takmer nepo-
raziteľný.

Hrá sa už aj v nHl
Koncom minulého týždňa sa začalo hrať aj v zá-
morskej hokejovej NHL. Hráči aj odborníci si od 
nej sľubujú viac bojovnosti aj zaujímavosti. Je to to-
tiž olympijská sezóna a nedotknuteľná NHL sa preruší, 
aby mohli v kanadskom Vancouveri hrať najlepší hokejisti 
sveta. Bude to pre hráčov náročné, lebo vedenie NHL 
im nedá ani jeden voľný deň. Odohrajte a hneď sa vráťte 
do klubov, znie príkaz. Prerušenie bude od 15. februára 
do konca mesiaca. NHL sa až nezdravo sleduje aj na 
Slovensku, hoci z roka na rok máme v prvých mužstvách 
menej a menej hráčov. Svedčí to o skutočnosti, že zo 
Slovenska prichádza stále menšia kvalita a skauti nemajú 
veľmi z čoho vyberať. Tentoraz sa dostalo do základných 
kádrov štrnásť našich hokejistov: Boris Valábik v Atlan-
te, Zdeno Chára v Bostone, Andrej Sekera v Buffale, 
Peter Budaj a Marek Svatoš v Colorade, Marián Hossa 
a Tomáš Kopecký v Chicagu, Ľubomír Višňovský v Ed-
montone, Michal Handzuš v Los Angeles, Marián Gábo-
rík v N. Y. Rangers, Jaroslav Halák v Montreale, Andrej 
Meszároš v Tampa Bay, Pavol Demitra v olympijskom 
Vancouveri, Milan Jurčina vo Washingtone. Viacerí sa 
do najlepších kádrov nedostali, no majú možnosť bojoval 
vo farmárskych kluboch, samozrejme, len za učňovské 
peniaze. Takých hráčov je však tiež málo, iba deväť, sú 
mladí a o svoju šancu budú musieť zabojovať. Sem patrí 
aj T. Tatar, J. Mikúš, T. Marcinko, V. Mihálik...
Obaja finalisti minulého ročníka, Detroit a Pittsburg sa po 
prvýkrát stretnú až 31. januára 2010. Termín výmien a 
prestupov sa končí až 3. marca 2010 a kto má peniaze, 
môže sa ešte posilňovať. Po rôznych zmenách v súťa-
ži sa NHL vyrovnala. Kým niekedy boli favoritmi tri-štyri 
mužstvá, dnes je ich oveľa viac. V základnej časti každé 
mužstvo odohrá 82 zápasov do 11. apríla. Víťaz Stanley-
ho pohára bude známy najneskôr 18. júna 2010.

desať stredísk pre mládež
Vláda sa skutočne stará o podmienky športovania pre obyvateľov, najmä 
mladých. Milióny dala do výstavby reprezentačných štadiónov vo futbale 
a v hokeji, pomohla vystaviť stovky malých ihrísk na všestranné športo-
vanie pre mládež. Podporuje i školskú telesnú výchovu. Od septembra 
m. r. začali pri desiatich vybraných školách pracovať Centrá olympijskej 
prípravy (COP). Majú napomôcť najmä olympijským športom pri repre-
zentácii vlasti. Certifikáty odovzdal riaditeľom škôl minister školstva SR 
Ján Mikolaj. Podporu dostalo 18 športov. Projekt bude stáť tento rok 
2,5 milióna eur, t. j. 75,3 milióna Sk. Športové gymnázium Bratisla-
va sa bude zaoberať atletikou, džudom, plávaním, gymnastikou, st. te-
nisom a zápasením. Trenčianske gymnázium cyklistikou, hádzanou 
dievčat, kanoistikou, volejbalom chlapcov a vzpieraním. Košické gym-
názium basketbalom dievčat, hádzanou chlapcov, st. tenisom, streľ-
bou, vzpieraním a zápasením. Trnavské gymnázium gymnastikou, 
džudom, streľbou. Banskobystrické gymnázium atletikou, basketba-
lom dievčat a lyžovaním. Nitrianska Spojená škola volejbalom dievčat, 
atletikou a st. tenisom. Žilinská spojená škola lyžovaním a vodným 
slalomom. Gymnázium v Dubnici atletikou. Súkromné gymnázium 
v Podbrezovej biatlonom a Spojená škola Poprad lyžovaním a plá-
vaním. Prvých šesť škôl má certifikáty na štyri roky, ďalšie štyri na dva 
a predĺžia im ho na základe dosiahnutých výsledkov po dvoch rokoch. 

na mmm víťaz z Kene
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, jeho 86. ročník, sa vydaril. 
Pekné počasie, množstvo divákov okolo trate a výborné výsledky jeho 
úspech iba umocnili. Medzi mužmi bol na najvyššom stupni už ôsmy raz 
za sebou Afričan. Tentoraz vystriedal Etiópčana D. Yirdaweho Keňan 
Chesire časom 2:10:59 h. Nepodarilo sa mu prekonať rekord trate, 
hoci na obrátke to mal výborne rozbehnuté. Druhý bol Etiopčan Leges-
se za 2:11:36 h a tretí jeho krajan Fikadu za 2:11:39 h. Čierni chlapci 
udávali tón behu od začiatku. Titul majstrov Slovenka obhájili Imrich 
Pástor a Ingrid Petnuchová. Pástor skončil na peknom 10. mieste, P. 
Tichý hneď za ním. Petnuchová bola medzi ženami šiesta. Túto kate-
góriu vyhrala Ukrajinka O. Burkovská za 2:30:50 h., čím prekonala 20 
rokov starý traťový rekord Češky A. Peterkovwej 2:31:28 h. Za víťazkou 
dobehli Adlová-Robová z Etiópie a Chepkuruiová z Kene. Vo všetkých 
kategóriach bežalo takmer 5000 účastníkov z 38 štátov, v maratóne 
takmer tisíc. 

Kličko je takmer neprekonateľný

Rio de Janeiro - organizátor oh 2016.


