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Pred voľbami v roku 2006 sa predstavitelia 
KDH predháňali v ľúbivých rečiach o tom, 
ako oni myslia na rodinu. Predstavili aj vlast-
né logo - bociana Kristiána. A teraz je zrazu 
všatko inak. Bývalý minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny Július Brocka sa čuduje, 
že v budúcom roku sa bude zvyšovať rodi-
čovský príspevok. Dlhé roky sa hovorí, že 
Slovensko vymiera. Viac ľudí zomrie, než sa 
narodí. Demografická kríza straší odborníkov 
už celé desaťročia. Práve z týchto dôvodov 
došlo k reforme dôchodkového sporenia. 
Presne na tomto princípe bazírovali aj od-
borníci z KDH, keď hovorili o potrebnosti pre 
Slovákov sporiť si v dôchodcovských správ-
covských spoločnostiach na jeseň života.
Ak sa našla vláda, ktorá neznižuje, ale posil-
ňuje sociálny status rodín, stáva sa tŕňom v 
oku tým, ktorí by im mali za to tlieskať. Veď 
KDH sa dlhodobo tvári ako prorodinná stra-
na. Teraz sa však skôr zdá, že šlo len o 
náter. Brocka ukazuje pravú tvár vlastnej 
politiky. Bocian Kristián niekam odletel, 
zjavne do nenávratná. Brocka tvrdí, že 
všetky opatrenia bývalej vlády Mikulá-
ša Dzurindu boli v prospech rodín. Ak 
si zaspomíname, dlhé roky dzurindovci 
nevalorizovali ani rodinné prídavky, hoci 
nároky na život rodín s deťmi stúpali as-
tronomicky. Každý rok Dzurindove vlády 
zavádzali nové a nové ekonomické ba-
líčky opatrení. A tie najťažšie dopadli na 
rodiny.
Rodiny s deťmi sú najviac postihnutou soci-
álnou vrstvou ekonomickými zmenami nielen 
v čase krízy. Každá pomoc pre nich je teda 
chvályhodná a predstavuje investíciu do bu-
dúcnosti. Investíciu, ktorá sa spoločnosti 
musí vrátiť v podobe novej, úspešnej generá-
cie. Ak však táto generácia nemá podmien-
ky na vlastný rozvoj, začne chradnúť a vytvorí 
sa celý rad negatívnych zmien. Poslanec 
za KDH Brocka mal byť radšej ticho, ak už 
nedokázal vládu ako opozičný poslanec po-
chváliť. Takto sa prezradilo, že logo bociana 
mala jeho strana len ako marketingový ťah na 
voličov, ale vážne to zjavne s podporou rodín 
u nich nikdy nemysleli.

STANISLAV HÁBER

marketingový ťah

Z prijatia generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO) Andersa Fogha Rasmussena 
(vpravo) predsedom vlády SR Robertom Ficom (vľavo) 22. októbra 2009 na Úrade vlády SR v 
Bratislave.  FOTO TASR - Pavel Neubauer

Predseda NR SR PAVoL PAšKA (na snímke hore) 
sa stretol s generálnym tajomníkom NATo Ander-
som Foghom Rasmussenom, zablahoželal mu k 
zvoleniu do funkcie generálneho tajomníka. Stal 
sa ním v období, keď aliancia prechádza zmena-
mi spojenými s adaptáciou na nové bezpečnostné 
prostredie vo svete a zároveň sa snaží posilniť svo-
ju vnútornú kohéziu tak, aby bola schopná aj na-
ďalej garantovať bezpečnosť svojich obyvateľov. 
Predseda NR SR zároveň ubezpečil generálneho ta-
jomníka NATO, že slovenský parlament považuje a 
bude považovať spoluprácu s NATO za jednu zo svojich 
najdôležitejších priorít. A. F. Rasmussen veľmi ocenil 
tento postoj a pripomenul, že sám pôsobil 31 rokov v 
parlamentnom prostredí. Rovnako zdôraznil, že spolu-
práca s parlamentmi jednotlivých krajín je mimoriadne 
dôležitá najmä v aktuálnej dobe prípravy Novej strate-
gickej koncepcie NATO. Súčasne vyzval aj jednotlivé 
výbory NR SR, aby sa podieľali na diskusii o tejto kon-
cepcii a sami prichádzali s podnetmi. Bližšie informoval 
predsedu NR SR o procese prípravy Novej strategickej 
koncepcie NATO, ktorá by mala byť predstavená už 
koncom roka 2010. Predseda NR SR ocenil, že Slo-
vensko sa môže podieľať na tvorbe strategickej kon-
cepcie nielen prostredníctvom jednotlivých výborov, 
ale aj prostredníctvom Stálej delegácie SR pri NATO a 
rovnako aj Stálej delegácie NR SR do Parlamentného 
zhromaždenia NATO.   TASR

Spolupráca prioritou

Slovenská republika má podľa premiéra Ro-
berta Fica záujem v nasledujúcich rokoch po-
silňovať svoje pozície v misii ISAF v Afganista-
ne. Vláda SR ale nie je naklonená vysielaniu tzv. 
bojových jednotiek do tejto vojenskej operácie. 
Predseda vlády SR to uviedol na tlačovej konfe-
rencii po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO 
Andersom Foghom Rasmussenom. „Chceli by 
sme však, aby naša ženijná jednotka mala 
viac možností na pôsobenie vo viacerých 
častiach Afganistanu. Súčasne by sme radi 

poskytli tejto našej jednotke ženistov vlastnú 
slovenskú ochranu. To by vlastne mohlo byť 
aj to posilnenie prítomnosti slovenských voja-
kov v Afganistane,“ povedal Fico.
Premiér ubezpečil šéfa aliancie, že napriek úspo-
rám v obrannom rozpočte SR na ďalší rok si naša 
krajina bude plniť všetky záväzky, ktoré jej z člen-
stva v NATO vyplývajú. „Máme spoločný názor, 
že pre Severoatlantickú alianciu je v súčasnosti 
najvýznamnejšou operáciou ISAF v Afganistane,“ 
vyjadril sa predseda vlády. Zároveň zdôraznil, že 

Slovensko si bude plniť aj svoje záväzky v Kosove. 
„A to aj bez akéhokoľvek vzťahu ku skutočnosti, 
že Slovensko neuznalo Kosovo ako samostatný 
štát a pravdepodobne sa tak skoro ani nestane,“ 
povedal Fico. Šéfa aliancie informoval, že SR pod-
poruje „politiku otvorených dverí NATO“, najmä vo 
vzťahu k niektorým krajinám, ktoré majú silné in-
tegračné ambície vo vzťahu k NATO. „Ide najmä 
o krajiny ako Macedónsko, Čierna Hora, Bos-
na a Hercegovina,“ priblížil.

Pokračovanie na 2. strane

Sr chce posilniť svoje sily v afganistane

od vzniku vyšších územných celkov, 
teda za osem rokov, stojí na čele 
Prešovského samosprávneho kraja 

MUDr. PETER CHUDíK. Boli to roky hľa-
dania, tvrdej práce, riešenia problémov a 
hľadania východísk. Zainteresovaní môžu 
byť spokojní. Najmä za posledné štyri 
roky Prešovský samosprávny kraj dosia-
hol výsledky, na ktoré môže byť patrične 
hrdý. Tieto však mohli byť ešte výraznej-
šie, keby ... Keby poslanci za pravico-
vé strany v regionálnom parlamente 
prejavovali úprimný záujem o rozvoj 
kraja a nie o politikárčenie. Prácu 
komplikovali bojkotovaním návrhov 
ľavicových i nezávislých poslancov a 
najmä predsedu PSK Petra Chudíka. 
V Prešovskom samosprávnom kraji sa 
skutočne ťažko presadzovali progresívne 
metódy riadenia i samotnej práce, veď zo 
62-členného zastupiteľstva až 41 poslan-
cov tvorí koaličný klub KDH-SDKÚ-DS. 

Pritom predseda PSK P. Chudík je 
nominantom strany SMER-SD, a po-
slanecký klub SMER-SD, HZD a ANo 
pozostáva iba z 13 poslancov. Buďme 
však konkrétni: pravici sa napríklad 
podarilo zmariť už pripravený zámer 
investovať do výstavby priemyselné-
ho parku v Prešove, kde PSK mohol 
za výhodnú cenu kúpiť pozemky a 
využiť ich na ucelený rozvoj s cieľom 
vytvorenia nových pracovných miest. 
Žiaľ, takýchto príkladov by sa našlo 
viac ...
Napriek tomu PSK dosiahol nejeden 
výrazný úspech a to i napriek súčasnej 
hospodárskej kríze i deštrukčnej politike 
poslancov klubu SDKÚ-DS-KDH. 

Pokračovanie na 2. strane

Za úspechmi PSK vidieť jednoznačne prácu jeho predsedu MUDr. Petra Chudíka

Pravica odmieta dobré návrhy
Politická neprofesionalita
Treba si možno a to platí v diplomacii dvakrát, dvakrát rozmys-
lieť, čo človek povie. Štátna tajomníčka MZV SR pani Diana 
štrofová povedala na pôde zahraničného výboru slovenského 
parlamentu, že otvorenie Benešových dekrétov českým pre-
zidentom je možno jeho (Klausov) spôsob ospravedlnenia za 
nepodpísanie Lisabonskej zmluvy. Pani štátna tajomníčka slo-
venskej diplomacie by mala vedieť aspoň minimum toho, čo 
tvrdí Václav Klaus. Ten totiž tvrdí, že Charta ľudských práv 
v spojení s Lisabonskou zmluvou môže byť v budúcnosti 
vykladaná a presadzovaná Európskym súdnym dvorom a 
súdmi v rôznych členských krajinách spôsobom, ktorý je 
pre ČR nebezpečný (teda aj pre SR). Tu nejde o retroaktivitu 
v tom klasickom slova zmysle, ale súdy v celom spoločenstve 
môžu také pojmy ako je diskriminácia alebo novo zavedené 
„európske občianstvo“ interpretovať spôsobom, ktorý sa dotý-
ka aj minulosti. A po rozhodnutiach takýchto súdov po podpise 
Charty a Lisabonskej zmluvy sa nebude kde brániť. Stačí jedno 
rozhodnutie súdu a lavína sa pohne. Slová pána Urbániho, že 
Slovensko naletelo Klausovi sú jednoducho politická nepro-
fesionalita. Pán poslanec by sa mal venovať len tomu, čomu 
rozumie.  DUšAN KoNČEK
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Nedávna výstavba Róm-
skeho múru v Ostrova-

noch je v podstate len po-
kračovaním dvoch tém. 
Jednou je polarizácia vzťa-
hov medzi rómskou mino-
ritou a väčšinovým oby-
vateľstvom, a tou druhou, 
vďačný priestor pre primi-
tívny populizmus. Vyjadre-
nia a stanoviská, ktoré nič 
neriešia. 

Jedným z posledných 
autorov takýchto prázd-

nych slov je poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej re-
publiky Štefan Kužma. Ten 
istý človek, ktorý ako vi-
ceprimátor Prešova hor-
livo podporoval výstavbu 
rómskeho geta a časova-
nej bomby známej ako Sta-
rá Tehelňa. Neskôr sa stal 
prednostom obvodného 
úradu a následne štátnym 
tajomníkom ministerstva 
výstavby a regionálneho 
rozvoja. V každej z pozícií 
mohol aktívne prispievať k 
systematickému riešeniu 
rómskej otázky. Ako komu-
nálny politik však prispel 
iba k aktivovaniu časovanej 
bomby. Ani svojim pôsobe-
ním v štátnych funkciách 
nepomohol. Teraz však chr-
lí nápady, ktorými len doka-
zuje, že nepozná problém a 
nevníma jeho širšie súvis-
losti. Rómska problemati-
ka nepotrebuje marketingo-
vé vyjadrenia a ľubozvučné 
stanoviská. Ľudia, ktorí tr-
pia kvôli vyčíňaniu nepri-
spôsobivých občanov si 
nezaslúžia reči, ale skutky. 
Pýtajme sa preto tých, ktorí 
teraz sypú z rukáva recep-
ty, prečo s nápadmi mlča-
li celých osem rokov po-
čas svojho vládnutia? Asi 
tie nápady neboli až také 
dobré, aby sa za nich opla-
tilo prevziať plnú zodpoved-
nosť. Zdá sa, že aj napriek 
tomu je pre SDKÚ – DS na-
ďalej atraktívne hovoriť o 
všetkom a nič neriešiť. Ani 
v prevencii, ani v represii.  

Naštrbeným vzťahom 
medzi minoritou a väč-

šinovým obyvateľstvom ne-
pomôže ani legislatívny po-
kus z dielne Dzurindovej 
partaje. Podľa neho by sa 
znížením trestnej sadzby 
vyriešil problém drobnej kri-
minality. Terajší právny po-
riadok je na tento problém 
nastavený zmysluplne. V 
tejto veci je potrebné ne-
kompromisne presadzo-
vať nulovú toleranciu a apli-
kovať aj tie najtvrdšie časti 
zákonov. Naša spoločnosť 
nepotrebuje siahodlhý zoz-
nam právnych predpisov, 
ale dôslednú aplikáciu exis-
tujúcich právnych noriem. 
Preto podporujem dôsled-
nosť a odsudzujem povrch-
nosť. 

Dokončenie z 1. strany
Reformné kroky, ktoré sa v rámci NATO pripravujú, majú podľa 
premiéra plnú podporu vlády SR. Rasmussena tiež informoval 
o tom, že naša krajina privítala zmenu plánov, pokiaľ ide o pro-
tiraketový štít, ktorý mal byť umiestnený v Poľsku a v Českej re-
publike. 
Generálny tajomník aliancie poďakoval SR za „nesmierne 
užitočný a dobrý príspevok“, ktorý vykonáva prostredníc-
tvom svojich vojakov v misiách NATo v Kosove a v Afga-
nistane. Zároveň vyjadril spokojnosť nad ohláseným úmys-
lom posilnenia operácie ISAF.
Podľa Rasmussena je dôležité uvedomiť si, že cieľom NATO v 
Afganistane je posilniť bezpečnosť. „Na druhej strane ľudia chcú 
vidieť nejaký pokrok, chcú vidieť svetlo na konci tunela,“ pozna-
menal s tým, že NATO v tejto krajine zostane tak dlho, ako to 
bude potrebné, avšak nezostane tam navždy. Šéf Severoatlan-
tickej aliancie preto pripomenul potrebu investovania do trénin-
gu a vybavenia afganských zložiek, ktoré by mali v budúcnosti 
prevziať zodpovednosť za dianie v krajine. (TASR)

Sr chce posilniť ...

Dokončenie z 1. strany
Peter Chudík pri bilancovaní práce za 
štvorročné obdobie môže hrdo, ale zá-
roveň skromne konštatovať: „Mám po-
cit, že napriek zložitej situácii, ktorú 
spôsobila aj svetová hospodárska krí-
za, sme v plnení programu ďalšieho 
rozvoja nášho kraja vykonali význam-
ný kus dobrej a užitočnej práce. Jej 
výsledky celkom konkrétne pociťujú 
občania v našich mnohých mestách 
a obciach. Uvedomujem si, že mnohé 
rozpracované veci 

TREBA DoKoNČIť. 
Som presvedčený, že v novom voleb-
nom období sa to vďaka kvalitnejšej 
a cieľavedomejšej práci nových po-
slancov bez straníckych podtextov 
podarí“. Keby už pre nič iné, tak kvôli 
preinvestovaným 153 miliónom eur (4,6 
miliárd SK). Veľká časť z týchto prostried-
kov smerovala do rekonštrukcie cestnej 
siete, veď takmer polovica z 2500 km 
ciest II. a III. triedy bola v nevyhovujú-
com, ba katastrofálnom stave. Ani jeden 
samosprávny kraj v republike neveno-
val toľko prostriedkov (v prípade PSK 
takmer  dve miliardy korún) na opra-
vu a údržbu cestných komunikácií. 
Azda sa nenájde ani jedna oblasť vzdelá-
vania, rozvoja kultúry, cestovného ruchu 
alebo zdravotníctva, ktorá za uplynulé 
štyri roky nepocítila finančnú i morálnu 
pomoc zo strany  predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja a jeho najbližších 
spolupracovníkov. Stovky miliónov korún 
smerovali na obnovu historických objek-
tov a pamiatok, konkrétne rekonštrukciu 

hradu v  Starej Ľubovni, renesančného 
kaštieľa s knižnicou v Humennom, skan-
zenu v Bardejovských kúpeľoch a hradu 
v Kežmarku.

NEZABUDLI NA šKoLY
Ani jednému samosprávnemu kraju na 
Slovensku sa nepodarilo presadiť toľko 
úspešných projektov na modernizáciu 
stredných škôl z prostriedkov Regio-
nálneho operačného programu (ROP). 
Veľké úspory sa dosiahli samotnou ra-
cionalizáciou škôl, teda efektívnejším 
spôsobom využiť existujúce budovy. Tak 
napríklad v Bardejove sa spojilo gymná-
zium s SOU strojárskym, Hotelová aka-
démia J. Andraščíka získala nové priesto-
ry, celkove PSK investoval do objektov 
stredných škôl okresu Bardejov takmer 
štyri milióny eur. Podobná situácia je v 
ostatných okresoch kraja. Zatepľovanie 
škôl, výmena okien s cieľom zníženia 
energetickej náročnosti sa stáva samo-
zrejmosťou nielen v okresných sídlach, 
ale aj v obciach.

MEDZINÁRoDNÁ SPoLUPRÁCA
Stáva sa pravidlom, že cezhraničná spo-
lupráca často začína a končí pri oficiál-
nom obede zahraničných hostí. Prešov-
ský samosprávny kraj je v tomto smere 
výnimkou. Programy INTERREG, Sused-
stva Maďarsko-Slovensko-Ukrajina, Cez-
hraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 
a najnovšie podpísaná dohoda o spo-
lupráci s ruskými partnermi môžu slú-
žiť príkladom neformálneho, vzájomne 
výhodného partnerstva na regionálnej 
úrovni pre ostatné samosprávne kraje 
na Slovensku. Doteraz sa na nich za šty-

ri roky využila miliarda eur.. Prešovský 
samosprávny kraj takmer v každom 
okrese venoval najviac finančných 
prostriedkov do modernizácie ciest II. 
a III. triedy, na opravy mostov, strojné 
vybavenie pre cestárov a v neposled-
nom rade na zvýšenie bezpečnosti 
cestnej premávky. Dôkazom toho je 
aj vybudovanie kruhových objazdov 
v Kežmarku, Medzilaborciach, až 
dvoch v Humennom a Poprade. Do-
tácie na výkony vo verejnom záujme 
predstavovali v poradí druhé najväč-
šie výdavky PSK. Išlo predovšetkým o 
dotácie pre štyri podniky SAD v kra-
ji – v Poprade, Prešove, Humennom 
a Starej Ľubovni. okrem toho PSK 
prispel aj na mestskú hromadnú do-
pravu v sídle kraja, ktorú zabezpečuje 
Dopravný podnik mesta Prešov. Cel-
kove na tieto účely PSK venoval 38,8 
mil. eur (až 1,2 mld. Sk).
I keď PSK nemá vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti ani jednu nemocnicu, nezišt-
ne  venoval finančné prostriedky na mo-
dernizáciu, resp. na zaplatenie dlhov šty-
roch nemocníc sumu 4,3 mil. eur (130 
mil. korún).

PoMoC MESTÁM A oBCIAM
Ďalšou kapitolou pomoci mestám a ob-
ciam, ktoré nemali dostatok vlastných fi-
nančných prostriedkov na realizáciu svo-
jich zámerov, bolo združovanie investícií 
PSK spoločne s mestami a obcami. Do 
týchto spoločných vkladov PSK prispel 
takmer tromi miliónmi eur (86 mil. Sk). 
Takto sa dalo postaviť centrum služieb 
v Hervartove, lávku cez rieku Dunajec v 

Červenom Kláštore, cyklistický chodník 
Prešov – Veľký Šariš ...
Prešovský samosprávny kraj v rámci 
svojich možností bol skutočne ústre-
tový aj k rôznym občianskym zdru-
ženiam a ďalším neziskovým organi-
záciám, ktoré vlastnými finančnými 
zdrojmi nedokázali realizovať mnohé 
svoje zaujímavé zámery, slúžiace na 
podporu a rozvoj Prešovského kraja. 
PSK preto z vlastných príjmov každoroč-
ne prideľuje dotácie týmto organizáciám 
prostredníctvom neziskového fondu ale-
bo všeobecne záväzného nariadenia. 

ZA ToTo VoLEBNé oBDoBIE 
to bolo až 3,1 mil. eur (vyše 93 mil. Sk). 
Žiaľ, prírodné katastrofy si nevybera-
jú miesta a ani čas a v Prešovskom 
kraji to boli predovšetkým ničivé po-
vodne. PSK postihnutým obciam po-
skytol 200 000 eur (6 mil. Sk).
Len pre zaujímavosť – najväčšia investí-
cia PSK od jeho zrodu pred ôsmimi rok-
mi – 7,2 mil. eur (takmer 218 mil. korún) 
dostala sféra sociálneho zabezpečenia, 
konkrétne rekonštrukcia Domova sociál-
nych služieb v Petrovanoch (okr. Prešov), 
ktorý sa presťahuje do Okrucian (okr. Sa-
binov). 
Uvedené, aj mnohé ďalšie fakty, 
jednoznačne dokumentujú, že pred-
seda Prešovského samosprávneho 
kraja svojou prácou počas dvoch vo-
lebných období mierou vrchovatou 
prispel k ďalšiemu rozvoju regiónu. 
Už dvakrát získal dôveru voličov, kto-
rá má dlhodobý charakter trvania. 

(r)  

Za úspechmi PSK vidieť jednoznačne prácu jeho predsedu MUDr. Petra Chudíka

Pravica odmieta dobré návrhy

Na programe 42. schôdze Národnej rady SR 22. októbra 2009 v Bratislave bola okrem iného aj 
revízia tohtoročného štátneho rozpočtu, ktorý prerokuje parlament v skrátenom legislatívnom 
konaní. Podľa návrhu z dielne Ministerstva financií (MF) SR bude štát v tomto roku hospodáriť 
so schodkom 3,154 miliardy eur (95,017 miliardy Sk) oproti pôvodne plánovaným 1,009 miliardy 
eur (30,397 miliardy Sk). Na snímke dole v popredí podpredseda vlády Robert Kaliňák a v hor-
nom rade zľava predseda NRSR Pavol Paška, minister financií Ján Počiatek.  FOTO TASR - Štefan Puškáš

NO PASARAN - nuž po slovensky to nie je, ale je to mož-
no najpríhodnejšie heslo, ktorými by sa mali Slováci, 
vláda i slovenskí poslanci v slovenskom parlamente 
riadiť. Treba očakávať doslova maďarské manévre ohľad-
ne jazykového zákona. V takomto dôležitom zákone pre 
Slovákov jednoducho nemožno ustúpiť. Ani o piaď. Každý 
ústupok by bol prezentovaný ako naša prehra a naša sla-
bosť. Nátlak bude silnieť a razanciu začne naberať kon-
com tohto a začiatkom budúceho roka. Proti Slovensku 
sa rozohrala hra a slová P. Csákyho že chce rokovať, sú 
len ľsťou, ktorou chce zakryť celú hernú mašinériu. Prá-
ve P. Csáky s M. Durayom a s maďarskou nacionalistic-
kou galériou z Budapešti túto hru rozohrali. Pre nich je to 
hra vabank. Ako povedal P. Csáky, použijú všetky možné 
prostriedky... Prehra by bola pre nich zvon, ktorý ich od-
prevadí do večnosti a večného zabudnutia. Z toho, čo sa 
deje, jasne vyplýva, že im nejde o maďarskú menšinu, ale 
len o seba samých. Keby im totiž išlo o maďarskú menšinu 
žijúcu na Slovensku, tak ju neťahajú do prehratých bitiek a 
do jazykového geta. DUšAN KoNČEK

maďarské manévre
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Konferenciu Hospodárska kríza vo svete a na Slovensku usporiadali Ministerstvo hos-
podárstva SR a Ekonomický ústav SAV v Bratislave 23. októbra 2009. Na snímke minis-
ter hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek (uprostred), štátny tajomík ministerstva finacií 
SR Peter Kažimír (vpravo) a vedúci kacelárie prezidenta SR Milan Čič. FOTO TASR - Štefan Puškáš

Je priam nechutné, ak vidíme bývalých 
vládnych pravičiarov v opozícii presadzovať 
sociálne istoty pracujúcich ľavicovým slov-
níkom. Keď boli pri vláde, znižovali sociál-
ne štandardy ľudí. Teraz sa napríklad Ivan 
Mikloš bije ako lev o predĺženie podpory v 
nezamestnanosti, hoci práve za vlády Mi-
kuláša Dzurindu, v ktorej mal vysoký post 
podpredsedu pre ekonomiku, sa naopak 
podpora v nezamestnanosti skracovala. 
A to bola oveľa vyššia miera nezamestna-
nosti na Slovensku ako dnes, čo mu do očí 
povedala v televízii Joj ministerka práce, 
sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová.
Kto videl ich zvájomný duel De facto v piatok 2. 
októbra nemohol sa zbaviť pocitu, že Mikloš sa 
správal ako podľa hesla, keď sa topiaci chytá 
slamky. Zjavne si je vedomý, že ľudia si pamä-
tajú jeho vládne výkony, ale vidina unikajúceho 
miesta na politickom výslní bola preňho tak zú-
falo dôležitá, až bol schopný rozprávať o stra-
tách v miliardách a plytvaní vo vládnej agende, 
hoci práve jeho chyby nás v minulosti stáli oveľa 
viac.
Ak spomínal tendre na výstavbu diaľníc, bol to 
práve on s Dzurindom, ktorí zastavili výstavbu 
diaľníc po roku 1998, čo má dopady až dote-
raz, keďže chýbajúca infraštruktúra prehlbuje 

krízu v regiónoch Slovenska. Nepoistením ban-
kových obchodov pri výpredaji Slovenského 
plynárenského priemyslu, čo bola chyba pria-
mo Mikloša, Slovensko prišlo o takmer deväť 
miliárd korún. Koľko by sa dalo za to financovať 
nezamestnaným podpora na rok, o čom toľko 
dnes básni?
Nehovoriac o tom, že po roku 1998 boli sľu-
by, že sa posilnia stavebné kapacity pri výstav-
be domov na úkor znižovania výstavby diaľníc. 
Tie sa zastavili na dlhých osem rokov a teraz 
sa nám po troch rokoch nedarí ich naštartovať, 
lenže stavebné kapacity neboli pripravené na 
výstavbu bytov a ani s nimi sa veľa toho nezme-
nilo. Lenže omyly Mikloša splácame doteraz, 
takže jeho rady sú nám dnes nanič.
Už dnes je jasné, že ak by sa podarilo naozaj 
spustiť výstavbu diaľníc, prácu môže získať až 
40 tisíc ľudí. O 30 tisíc miest sme prišli po roku 
1998 nezmyselným zastavením budovania diaľ-
ničnej siete a teraz ich môžeme nanovo získať 
pre slovenské hospodárstvo. A toho sa opozí-
cia bojí. Majú obavy, že ak by sa podarilo vlá-
de Roberta Fica spustiť verejné projekty, ľudia 
pocítia zlepšenie postavenia veľmi rýchlo. S 
čím by potom opozícia strašila? A tak sa snažia 
využívať hospodársku krízu na vlastnú volebnú 
kampaň. STANISLAV HÁBER

kríza ako kampaň zadarmo

Predseda vlády Robert Fico na tlačovej 
konferencii 21.10.2009 okrem iného pove-
dal: 
Návrh opozície na odvolanie Igora štefanova 
nemôže získať podporu. A opakujem, ak Naj-
vyšší kontrolný úrad skonštatuje hrubé poruše-
nie pri nakladaní s finančnými prostriedkami, 
poďme sa o tom baviť. Táto opozícia nie je roz-
hodca, to takto nemôže fungovať. Všetci pove-
dia, že tender je v poriadku vrátane Úradu 
pre verejné obstarávanie, na čele ktorého 
stojí Maďar, vysoký politický predstaviteľ 
opozície, ale opozícia, rozhodca a sudca 
povie, že nie je v poriadku. Takto nemôže 
fungovať právny a demokratický systém. 
Majú právo takýto návrh podať. Opäť to 
vyvolá búrku v pohári, lenže úplne zbytočnú. 
Zodpovednosť v konečnom dôsledku bude na 
mne, pretože ja budem hodnotiť správu, ktorú 
mi predloží Najvyšší kontrolný úrad, zdôraznil 
premiér. Dodal, že mimoriadna schôdza na 
odvolávanie ministra výstavby bude predsa len 
na niečo dobrá. „Dobrá bude na to, že konečne 
budeme môcť povedať, koľko napríklad denník 
SME minul na reklame, koľko minul denník 
Pravda na reklame, koľko televízia JoJ minula 
na reklame, koľko televízia Markíza a Hospo-

dárske noviny minuli na reklame. Koľko Nový 
čas a Plus jeden deň. To sú miliónové sumy.
Robert Fico ešte povedal, že mu začína 
prekážať miera farizejstva, ktorú vidíme od 
rána do večera zo strany opozície. 
„Poviem len jeden príklad za všetky a to je 
asi najkrajší príklad toho, o akom farizej-
stve hovorím. Zoberte si pána Freša a jeho 
výroky na adresu Bratislavského hradu. 
Bola schôdza národnej rady, kde jej pred-
seda obhajoval rekonštrukciu Bratislavské-
ho hradu, ale spomeňte si, čo všetko naroz-
prával pán Frešo na adresu rekonštrukcie 
hradu, aká to je krádež, aký to je nezmysel. 
Dokonca hrad dali na ich stránku ukradli.
sk. 
Čo si dal pán Frešo na svoj billboard v 
Bratislave ako jeden z kandidátov na post 
predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja? Pozrite sa na to! Pán Frešo nemá 
hanbu a dokonca všetko, čo narozpráva, si 
vycapí na billboardy. Keďže chce byť zvole-
ný, vycapí sa práve pred zrekonštruovaný a 
ním tak kritizovaný Bratislavský hrad. Toto 
je typická politika súčasnej opozície. My im 
asistovať nebudeme, podčiarkol predseda 
vlády.  (krs)

Nekonečné opozičné farizejstvoVyhrali sme arbitráž 
Slovenská republika vyhrala arbitrážne konanie, v ktorom 
Austrian Airlines AG neúspešne žalovala Slovensko o 15 
miliónov EUR (451,89 milióna Sk). Dňa 20. októbra 2009 
bolo ministerstvu financií doručené konečné rozhodnutie 
arbitrážneho tribunálu v spore Austrian Airlines AG c/a 
Slovenská republika zo dňa 9. októbra 2009. Tribunál v 
jurisdikčnej fáze sporu rozhodol v prospech Slovenskej 
republiky a konanie definitívne zastavil. 
Spor s Austrian Airlines je historicky tretí ukončený spor, ktoré-
mu musela pred medzinárodnými arbitrážnymi tribunálmi čeliť 
SR na základe uzatvorených bilaterálnych investičných dohôd. 
V decembri 2008 bol rovnako v prospech Slovenskej republi-
ky ukončený arbitrážny spor Branimir Mensik c/a SR, v ktorom 
žalobca neúspešne požadoval náhradu škody 11.056.761 
EUR (333,096 milióna Sk). Konanie v tomto spore bolo roz-
hodnutím tribunálu zrušené 9. decembra 2008.
V roku 2005 za bývalej vlády Mikuláša Dzurindu bol v nepro-
spech Slovenskej republiky ukončený spor s Českosloven-
skou obchodnou bankou, a.s.. Slovenská republika podpísala 
dohodu o urovnaní a žalobcovi bolo vyplatených viac ako 25 
miliárd Sk (830 miliónov EUR).  (krs)

Biotechnológie majú budúcnosť
Spôsoby ako naštartovať biotechnológie hľadali na odbornej 
konferencii vedeckí pracovníci zo slovenských univerzít, vyso-
kých škôl a výskumných ústavov. Na pozvanie predsedu ĽS-
HZDS Vladimíra Mečiara sa ich stretlo minulý týždeň v bratislav-
skom hoteli Apollo viac ako 20.
„Urobili sme si inventúru toho, čo v biotechnológiách 
ešte na Slovensku ostalo. Toto odvetvie môže vyproduko-
vať viacej ako len spaľovanie odpadu. Ak sa biotechnoló-
gie, nielen v poľnohospodárstve, za pár rokov rozbehnú, 
prínos môže byť väčší ako pri strojárstve. Toto je môj od-
kaz, kadiaľ treba ísť, čo by za 20 - 30 rokov mohlo ťahať 
túto spoločnosť,“ povedal V. Mečiar. 
Akademici ocenili, že sa hovorilo o konkrétnych veciach a vy-
slovili nádej, že sa to naplní. Veľmi konkrétne to pomenoval Ján 
Melník zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý dis-
kusiu viedol: „Bez politickej podpory to nejde. Vedci si od 
stretnutia sľubujú nové projekty či zdroje.“
Peter Siekel z Výskumného ústavu potravinárskeho pripomenul, 
že podobné snahy boli už v roku 1997 za vlády V. Mečiara, kedy 
sa rozbehol národný program v oblasti biotechnológií. Keď sa 
vymenila vláda a premiérom sa stal M. Dzurinda, tak sa program 
skončil. 
Minister pôdohospodárstva Vladimír Chovan si od bio-
technológií sľubuje naštartovanie našej ekonomiky v tejto 
kríze.  Vláda mu pridelila vyše 6,6 milióna eur z budúco-
ročného rozpočtu, aby mohol biotechnológie vo svojom 
rezorte rozbehnúť. „Sú to peniaze, s ktorými sa reálny štart 
dá urobiť,“ povedal. Pomôžu naštartovať napríklad projek-
ty, ktoré využívajú mikroorganizmy pri výrobe potravín, 
úprave pitnej vody či ochrane prírody. -jš-

Deficit ako hrom
Podľa finančných exper-
tov sa deficit rozpočtu 
USA takmer strojnásobil 
a k 30. septembru tohto 
roka dosiahol úctyhodnú 
sumu 1,4 trilióna dolárov. 
Deficit v uplynulom roku, 
ktorý bol tiež rekordný, 
predstavoval sumu 459 
miliárd dolárov. Úctyhodný 
deficit je výsledkom zvýše-
ných štátnych h výdavkov, 
787 miliardovým balíčkom 
na stimuláciu ekonomi-
ky, štátnym programom 
pri kúpe problematických 
aktív a tiež záchranou hy-
potekárnych gigantov – fi-
nančných korporácií Fan-
nie Mae a Freddie Mac. 
Zaujímavé je, že okolo 
tohto deficitu sa nespus-
tila taká hrmavica ako na 
Slovensku o budúcoroč-
nom rozpočte. Američania 
sú realisti a romantici záro-
veň. My nie sme ani jedno 
a ani druhé.  (dk)

V štátnom rozpočte sa preto 
tiež aj na Slovensku ráta so 
zvyšovaním platov učiteľov. 
Investícia do vzdelania je 
najlepšou cestou z krízy, 
len zdá sa, pre SDKÚ to tak 
nie je. Rovnako sa valorizujú 
platy v policajnom zbore. Ve-
rejný poriadok môžu zabez-
pečovať len takí ľudia, ktorí 
dostanú za svoje nasadenie 
aj zaplatené. 

Neustále počúvame o tom, 
ako polícia nekoná na rôz-
nych úsekoch. Ako sa darí 
šedej ekonomike, o čom rád 
rozpráva práve Ivna Mikloš. 
Teraz sa však SDKÚ nepáči 
zvyšovanie platov týchto zlo-
žiek?
Kritika SDKÚ je jednoznačne 
len účelová. Ani Eugen Jur-
zyca ako známy ekonóm 
tieto pochybnosti vstupom 

medzi rady dzurindovcov 
nezmiernil. Skôr sa zdá, že 
prišiel druhý Mikloš, teda člo-
vek, ktorý vníma len vlastné 
argumenty, hoci by boli ako-
koľvek pritiahnuté za vlasy. 
Počiatek veľmi mierne rea-
goval na Miklošom riadenú 
kampaň tzv. „ukradli.sk“, kde 
sa píše o sumách dosahujú-
cich až 90 miliárd korún, ale 
v skutočnosti ide o skôr žela-
né, ako skutočné sumy. 
Minister financií to jasne 
pomenoval príkladom bra-
tislavského hradu, ktorý nik 
ukradnúť nemohol. Stojí na-
ďalej na svojom mieste. A pre-
investovalo sa na ňom oveľa 
menej, než tvrdia experti tímu 
na obnovu Slovenska.
Je jasné, o čo v tejto kritike 
ide. Mikloš a spol sa v Dzurin-

dovej strane snaží tváriť, že 
existuje alternatíva terajšie-
mu vývoju v slovenskej spo-
ločnosti na vládnej úrovni. 
Tá alternatíva je však prešpi-
kovaná klamstvami a klono-
vaním jedného druhu ekono-
mického myslenia. 
Pritom ide o myslenie, ktoré 
už na Slovensku niekoľko-
krát prinieslo krízu v čase, 
keď vo svete ešte o hospo-
dárskej kríze nik nechyro-
val. Preto to nie je alterna-
tíva, ktorá by bola schopná 
niekoho osloviť. Iba ak zno-
va niekoho oklamať. 
Preto by mohli Mikloš a spol 
porozmýšľať o zmene názvu 
ich internetovej stránky na 
pravdivejšie pomenovanie: 
oklamali.sk...

STANISLAV HÁBER

Alternatíva prešpikovaná klamstvami
Šéf tímu na obnovu Slovenska, ktorý založila SDKÚ, 
Eugen Jurzyca sa predstavil vo svojej prvej politickej 
funkcii naozaj svojsky. Čudoval sa totiž verejne, prečo, 
ak vláda šetrila v návrhu štátneho rozpočtu na minister-
stvách, nešetrila aj na platoch vo verejnej správe. Mi-
nister financií Ján Počiatek na to nemal dôvod v STV 
4. októbra v relácii O 5 minút 12 odpovedať, lebo ide o 
objektívne nároky. Vyspelé štáty sveta často riešili svoju 
krízu zvyšovaním vzdelanosti svojho obyvateľstva. Len 
vzdelaní ľudia môžu získať výrobu s pridanou hodnotou.
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SVEToVÁ RoHoŽKA
Veľakrát si naivne myslíme, 
že stačí niečo povedať ale-
bo napísať po anglicky a už 
sme svetoví. Tak napríklad 
v jednom z objektov Mest-
ského úradu v Prešove 
majú v budove za vchodo-
vými dverami obrovskú ro-
hožku so vtkaným textom 
WELKoME (Vitajte!). Nuž 
keby to ešte bolo pred kan-
celáriou primátora, kde si 
podávajú kľučku jedna za-
hraničná návšteva za dru-
hou, tak by sa to ešte dalo 
pochopiť. Čo však hovo-
rí toto oslovenie tým, kto-
rí prichádzajú do kancelá-
rie prvého kontaktu, ťažko 
povedať. Zrejme nič, ale 
Mestský úrad v Prešove 
má určite dobrý pocit, že 
pre svetovosť Prešova opäť 
niečo urobil ... 

NEPoCHoPITEĽNé 
RoZDIELY
Už roky u nás vládne názor, že 
čím ďalej ide človek od Brati-
slavy na východ, tým menej za-
rába. To však vôbec nie je prav-
da, i keď rozdiely v priemernej 
výške mzdy jednotlivých profesií 
sú často nepochopiteľné. Bez 
ohľadu na to, či ide o obyvateľa 
Malaciek, Michaloviec, Popradu 
alebo Moldavy nad Bodvou. Tak 
napríklad podľa oficiálnych šta-
tistických údajov stolár v Micha-
lovciach zarobí v priemer o 80 
eur mesačne viac než jeho ko-
lega v Trnave. Naopak, krajčírka 
v Pezinku alebo Malackách má v 
porovnaní s krajčírkou v Rožňa-
ve alebo Trebišove dvakrát vyšší 
plat! Na veľké prekvapenie ro-
botníci pri montážnych linkách 
najviac zarábajú v Košickom 
kraji (asi zásluhou U. S. Stee-
lu, inakšie si to neviem vysvetliť), 

najmenej v Prešovskom, Ban-
skobystrickom a Žilinskom kraji. 
Rozdiel v priemernej mesačnej 
mzde strojára z Košického kra-
ja a Trnavského je až 590 eur v 
prospech východniara. Nuž, po-
chopte často nepochopiteľné ...

NAoZAJ To NEVEDIA?
Už od čias antického Ríma pla-
tí, že neznalosť neospravedlňu-
je. Platilo to a platí aj dnes. Naj-
mä v súdnictve, administratíve 
a predovšetkým pri dodržiava-
ní rôznych predpisov, zákonov a 
nariadení. Práve preto je nepo-
chopiteľné, že mnohé zo svojich 
povinností – poznať predpisy – 
neovládajú ani košickí policaj-
ti. Ako je to možné? Nuž ... Ne-
dávno jeden môj blízky príbuzný 
prišiel o občiansky preukaz. Má 
vyše 70 rokov a tak mu to môže-
me odpustiť, pretože doteraz sa 
mu to nikdy nestalo. Po nahlá-

sení straty, resp. krádeže tohto 
dôležitého dokumentu mu na 
oddelení polície v košickej mest-
skej časti SEVER povedali, že za 
vystavenie nového musí zaplatiť 
takmer 14 eur, priniesť rodný list 
a pri jazde autom môže používať 
iba vystavené potvrdenie o stra-
te s dočasnou platnosťou. Iba o 
niekoľko minút vzdialenom ob-
jekte, v ktorom vydávajú občian-
ske preukazy totožnosti mu však 
oznámili, že nebude platiť žiad-
ne poplatky, pretože je dôchod-
ca, cestovný pas mu pri jazde v 
automobile plne nahradzuje „ob-
čiansky“ a rodný list na vystave-
nie nového identifikačného pre-
ukazu nepotrebuje, stačí keď im 
oznámi svoje rodné číslo ... Čo k 
tomu dodať? Azda iba to, že ťaž-
ko môže niekto od radového ob-
čana požadovať znalosť predpi-
sov, keď ich sám neovláda.

VLADIMíR MEZENCEV

GLOSÁR Slovenského rozhľadu

MILÁČIK ZÁPADU
V zrazených nohaviciach 
ohlásil svojim chlebodar-
com, že Slovákom zrazí hre-
bienok.

MoRALISTA
Keď nemlčí ako Indián, tak 
odhovára ako páter.

BASKERWILLSKÝ 
KAPITALIZMUS
Nežijeme v spoločnosti 
oceňovania, ale podceňo-
vania.

ZARUČENé PRAVIDLo
Najprudšie stúpa nahor ten, 
kto ako zbytočnú záťaž od-
hodí morálku.

VÝVoJ SLoVENSKéHo 
BANKoVNíCTVA
od veľkých osobností s ma-
lými platmi k malým persó-
nam s veľkými platmi.

MILÁČIK BoHoV I MéDIí
Jeho život bol plný odha-
lených slečien a neodhale-
ných podvodov.

HUMÁNNA ARMÁDA
Je to humánna armáda! Má 
o centimeter kratšie útočné 
nože.

ZELENé A INé BARETY
Bleskurýchlym zlomením 
väzu bránia slobodu, hu-
manitu, toleranciu, ľudské 
práva a iné nedotknuteľné 
hodnoty.

GRANÁTNICI DEMoKRACIE
Útokmi pri východe slnka 
šíria po svete západné hod-
noty.

VÝHoDA
Pivné brucho unesie pod-
statne viac metálov ako ab-
stinentské.

MILÁČIK šťASTENY
V mladosti odpisoval od 
spolužiakov, v dospelosti 
mu odpisovali z daní.

POLITICKÉ 
SENTENCIE

MILAN KENDAPhDr. MILAN PIoVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Ľudia sa radi zaoberajú zále-
žitosťami iných než svojimi 
vlastnými.
Ak o nich hovoríme v neprí-
tomnosti zainteresovaných, 
môžeme to pri prekročení is-
tých hraníc nazvať klebetou.
Samozrejme, v debate nemu-
sí vždy ísť o cielenú klebetu, 
ale pri troche nesústredenosti 
možno do nej poľahky skĺz-
nuť.
Klebety sú negatívny jav a 
odrážajú sa v mnohých príslo-
viach a porekadlách.
Všeobecne sa medzi ľuďmi 
hovorí, že kto nemá roboty, 
začne si klebety. To by sa v 
podstate dalo ako-tak pocho-
piť, kým klebeta nie je výlučne 
škodlivá a nekazí povesť oby-
čajne nie zlého, ale bezkon-
fliktného človeka.
Holanďania majú na klebetu 
prozaický názor. Keď pri de-
bate nie je človek, o ktorom 
sa hovorí, povedia, že umyl 
mu hlavu, hoci pri tom nebol.
No Šalamún má poetickejšie 
prirovnanie pre tohto „koníčka 

reči“: Niekomu chutí chlieb 
falše, ale potom bývajú jeho 
ústa naplnené pieskom.
Starí Slovania zasa charakteri-
zujú klebetu takto: Kto o kom 
za chrbtom vraví, iste sa ho 
bojí. Slováci z iného kúta na-
šej vlasti vravia: Do očí brat, 
krem očú had.
Pascal sa zamýšľa zasa takto: 
Málo priateľstiev by ostalo, 
keby každý vedel, čo o ňom 
za chrbtom hovorí jeho priateľ.
Náš názor tomu kontruje: Kto 
o kom pred tebou, o tebe za 
tebou.
Skúsený znalec charakterov 
Mark Twain hovorí o tom ob-
šírnejšie: Váš nepriateľ i pria-
teľ spolu pracujú na tom, aby 
ranili vaše srdce: jeden vás 
ohovára a druhý vám tie kle-
bety donáša.
No už spomínaní Holanďania 
sú v tomto struční: K príbehu 
sa vždy niečo pridá. Odbor-
ník na „informácie“, ktorý na-
miesto podpisu napísal iba 
NN, sa vyjadril: Klebeta je jedi-
ný hlas, ktorý je rýchlejší než 
zvuk.
Ukončime tieto filozofické 
úvahy anonymom na stene 
školy: Jožo je somár, aj keď to 
zotrie. V ďalšom mesiaci sa ku 
klebetám ešte vrátime.

NEDôVERYHODNÉ VÝSKUMY
Nedávno jedna z agentúr priniesla výsledky výskumu verejnej mienky 
– ako dopadnú výsledky parlamentných volieb v roku 2010? Podľa vý-
sledkov ani jedna z tzv. maďarských politických strán sa nedostane do 
NR SR, pretože nezíska potrebných 5% hlasov. Osobne si myslím, že 
tento výskum, pokiaľ sa skutočne uskutočnil, tak priniesol veľmi skres-
lené výsledky. Som však presvedčený, že zámerne. Tak napríklad 
ešte sa nestalo, aby SMK a predtým tri takéto strany, ktoré 
združovali občanov maďarskej národnosti, nezískali aspoň 10% 
všetkých odovzdaných hlasov. Tak to vždy bolo a bude, bez ohľadu 
na to, koľko získa SMK a koľko Híd-Most. Možno iba jedno percento 
voličov, ktorých materinský jazyk je maďarčina, dá hlas iným stranám. 
Preto minimálne jedna z „maďarských“ strán sa do parlamentu určite 
dostane. Možno i dve. Práve preto si myslím, že tento „výskum“ má 
vyburcovať občanov „maďarskej národnosti k tomu, aby nedošlo ku 
(z ich pohľadu) katastrofickému scenáru, že obyvatelia SR maďarskej 
národnosti nebudú mať zastúpenie v NR SR. Tomu však na Slovensku 
nik neverí. Celý výskum asi sledoval iba jedno: upozorniť priaznivcov 
„maďarských“ strán, aby sa mobilizovali už teraz a nezabudli ísť voliť. 
To sa však nestáva. Príslušníci majoritného národa, teda Slováci, si 
v tomto od svojich spoluobčanov, môžu vziať príklad. I keď Slováci, 
predsa sa len musia zamyslieť nad tým, komu dajú svoj hlas. Občania 
maďarskej národnosti, ktorí využívali iba jednu možnosť, majú teraz 
„až“ dve. Až tak veľa sa teda pre nich nezmenilo ...

V ŠALI AZDA STRAŠÍ?
Máme stálu čitateľku v šali, ktorá sa nám pravidelne ozýva. S 
pohotovými informáciami a komplimentami na našu adresu. 
Slovenský rozhľad najčastejšie kupuje v šalianskom Kauflande. 
Vždy keď tam príde, tak ho nájde niekde zahrabaný za rôznymi 
inými titulmi. Vyberie aktuálne číslo, jedno si vezme, kúpi a od-
nesie domov. ostatné nechá tak, ako ich sama položila, teda 
na viditeľnom mieste. Nasledujúci deň sa opäť ide pozrieť do 
oddelenia s tlačou a na veľké prekvapenie Slovenský rozhľad 
opäť nájde niekde zastrčený za inými titulmi. Situácia sa takto 
opakuje zo dňa na deň. Akosi si na to nevie zvyknúť a láme si 
hlavu: Robí to niekto naschvál alebo je to „iba“ náhoda, či sú 
za tým nadprirodzené sily? ťažko povedať, ale možno v odde-
lení s tlačou v Kauflande v šali skutočne straší a pokiaľ tomu 
nechceme veriť, tak asi platí prvá zo spomenutých možnosti  ...

ANGLICKÍ ŽRALOCI?
V susedných krajinách sa nám tak trocha smejú. Konkrétne médiám, 
ktoré z neznámych príčin chcú azda najznámejších slovenských „žra-
lokov“ dostať na úroveň najuznávanejších svetových bánk. Finančná 
spoločnosť J&T je zaregistrovaná na Slovensku a má aj slovenský 
názov. Volá sa preto „Jé end té“, ale naši kolegovia tvrdošijne tvrdia, 
že ide o „Džei end tí“. Veď predsa všetci musia vedieť, kto sa za tými-
to značkami skrýva. Sú Slováci a vždy to aj zdôrazňujú. Jednoducho 
sa za svoj pôvod a národnosť nehanbia. Vedia veľmi dobre, že „Džei 
end tí“ z nich ešte svetových neurobí. Koľko predsa bolo a je vo svete 
bánk a finančných inštitúcií s originálnymi anglickými menami a nič 
im to nepomohlo. Ani v minulosti ani teraz, v časoch hospodárskej 
krízy. VLADIMíR MEZENCEV

Ostrá kritika vlády a pravidelné odvolávanie ministrov v parlamente predstaviteľom SDKÚ-
DS Janišovi, Dzurindovi a Miklošovi úspechy neprináša. Nevedia ako ďalej... 

Text a foto: Martin Petrenko

Expremiér Dzurinda vraj chce 
vytvoriť sociálny štát. Za osem 
rokov jeho vládnutia sme sa o 
tom mohli rukolapne a životu 
nebezpečne presvedčiť. Jeho 
reči o sociálnom štáte, akom-
si inom, liberálnom, je naozaj 
ilúzia. Ešte nikdy konzervatívni 
liberáli nevytvorili sociálny štát. 
Lepšie povedané neokonzerva-
tívni, pretože hrali sa na piesku 
G. Busha. „Na kolená“ nielen 
fyzicky ale aj psychicky položili 
väčšinu národa, nikdy im väčši-
na ani nefandila a ani ich nevo-

lila. Svoje vládnutie si rozohrali 
na veľkej koalícii tých, ktorí sa 
chceli podieľať na moci, aby si 
dosiahli svoje ciele (napríklad 
SMK, KDH). „Ja na bráchu, brá-
cha na mně“, tak to fungovalo, 
Európa a svet, teda tí, čo mali 
dosť a ešte chceli viac, ich tľap-
kali po pleci, div ich nenosili na 
rukách, lebo im z tej ruky zoba-
li. Úzka elita bola spokojná, aj 
tí, čo ich oslavovali dostali za 
hrsť, a väčšine zostala obrazne 
povedané iba ryža. M. Dzurinda 
tvrdí, že R. Fico je zúfalý. Zúfa-

lý je však ten, čo sa hrá, raz na 
neokonzervatívca, inokedy na 
liberála a potom div, že nie na 
samaritána. Len dve správy zo 
štvrtka 22. októbra – preziden-
tovi, poslancom a ministrom 
sa nezvýšia plat - poslanci od-
súhlasili zvýšenie rodičovské-
ho príspevku. A podobných už 
bolo a aj bude, hoci nás kvári 
kríza. Predstava, že by v ta-
komto období bol premiérom 
M. Dzurinda a vládol by s Miklo-
šom je ako z najčernejšieho 
sna. DUšAN KoNČEK

Z konzervatívca a liberála samaritán

Mohutné zadlžovanie?
Mohutné zadlžovanie Slovenska, oznámil nedávno Dzurin-
da, keď prezentoval novinárom názor jeho strany k návr-
hu štátneho rozpočtu. Ako ozvena zopakovali tieto slová v 
médiách komentátori, opoziční politici a ďalší kritici, ktorí 
nevedia prísť vláde na meno. Zadĺžení sme až po uši, tvrdí 
ďalší expert, lebo súčasný verejný dlh Slovenska predstavuje asi 
30 percent hrubého domáceho produktu. Ak rozpočítame dlh 
verejnej správy na občanov, zistíme, že každý obyvateľ dlhuje 
takmer 4 000 eur. Sú to hrozivé čísla, najmä keď stoja osamote 
a nie sú porovnávané so situáciou ostatných štátov eurozóny, 
pretože v súčasnej hospodárskej a ekonomickej kríze sa zvyšu-
je dlh aj tých najsilnejších ekonomík.
Pozrime sa konkrétne aký je podiel verejného dlhu v Európe v 
roku 2009 na HDP: Taliansko 113 %, Grécko 103,4%, Belgic-
ko 95,7%, Francúzsko 79,7%, Portugalsko 75,4 %, Nemecko 
73,4%, Rakúsko 70,4%, Malta 67%, Írsko 61,2%, Holandsko 
57%, Španielsko 50,8%, Cyprus 47,5%, Fínsko 39,7%, Slo-
vensko 32,2%, Slovinsko 29,3%, Luxembursko 16 % atdˇ. Slo-
vensko je až na 14 mieste (z 23 krajín eurozóny).
Ak sa bez predpojatosti pozrieme na zoznam, môžeme konšta-
tovať, že Taliansko, Grécko a Belgicko sú zadĺžené „vyše hlavy“ 
a ďalšie tri, štyri štáty „po uši“. Keď niekto tvrdí že aj Slovensko 
je zadĺžené „po uši“, tak potom má svoje uši na úrovni svojho 
kolena.  JoZEF šUCHA

SVETOVÁ 
ROHOŽKA

Veľakrát si naivne myslíme, 
že stačí niečo povedať alebo 
napísať po anglicky a už sme 
svetoví. Tak napríklad v jednom 
z objektov Mestského úradu 
v Prešove majú v budove za 
vchodovými dverami obrovskú 
rohožku so vtkaným textom 
WELKOME (Vitajte!). Nuž keby 
to ešte bolo pred kanceláriou 
primátora, kde si podávajú 
kľučku jedna zahraničná náv-
števa za druhou, tak by sa to 
ešte dalo pochopiť. Čo však 
hovorí toto oslovenie tým, ktorí 
prichádzajú do kancelárie pr-
vého kontaktu, ťažko povedať. 
Zrejme nič, ale Mestský úrad v 
Prešove má určite dobrý pocit, 
že pre svetovosť Prešova opäť 
niečo urobil ...   (mez)
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DANIEL LIPšIC, poslanec KDH
Dnešný stav justície nie je problém pre právny 
štát, len pre právny štát, je problém pre ekono-
miku a pre nové investície. Kto keď kríza skončí 
príde na Slovensko s novými investíciami, keď 
bude pod hrozbou toho, že naše súdy ho o jeho 
investíciu pripravia? Kto dá ľuďom prácu, predse-
da vlády alebo my alebo noví investori? Pred viac 
ako tromi rokmi som označil nastupujúcu vládu za 
vládu mafia frendli. Ale to nepovažujem v dnešnej 
situácii za to najhoršie. Vládu budú môcť voliči o 
niekoľko mesiacov vymeniť, ale rozvrat v justícii 
- ten zostane. Za vlády Roberta Fica Slovensko 
prestáva byť právnym štátom a stáva sa štátom 
bezprávnym. 

VIERA PETRíKoVÁ, podpredsedníčka 
vlády a ministerka spravodlivosti SR
Dovoľte mi, aby som tu pred vami zaujala stanovis-
ko k návrhu na moje odvolanie. Skôr než začnem, 
chcem vás ubezpečiť, že ak by som niekedy ko-
nala v rozpore so zákonom a s morálkou, určite 
by som sama podala demisiu. Nepatrím medzi 
ľudí, ktorí si nevedia priznať chybu. Vždy som 
však dodržiavala zákony, ctila si ústavu a žila 
bez škandálov. Priznám sa, že keď som si pre-
čítala návrh a najmä dôvody, prečo by som 
mala byť odvolaná, zostala som zaskočená. 
Naozaj poslanci, ktorí ste sa podpísali pod moje 
odvolanie viete, čo sa v uvedenom texte nachádza 
a hlavne, dal si niekto z vás tu námahu a overil si, 
či ide o 

NAoZAJ PRAVDIVé TVRDENIA? 
Začnem poporiadku. Dôvodom môjho odvolania 
je, že som využila svoje zákonné právo a na ná-
vrh predsedu súdu som pozastavila výkon funkcie 
sudkyne Dubovcovej za to, že sudcovsky talár vy-
menila za politiku. Viem, že pán poslanec Lipšic je 
za absolútnu slobodu prejavu, pokiaľ sa to nedo-
tkne jeho osoby. Vtedy podáva trestné oznámenia 
na hovorcu ministerstva spravodlivosti. Ale sud-
covia majú obrovskú zodpovednosť, rozhodujú o 
osudoch ľudí, firiem. Toto, čo predviedla pani 
Dubovcová, nie je prípustné v žiadnom štáte 
a to v rozpore so zákonom a etickým kóde-
xom sudcu. Sudca nemôže vyvíjať politickú 
činnosť nikde v demokracii.
Ak sa Dubovcová chystá vo farbách Lipšica kandi-
dovať do parlamentu, musí si najskôr prerušiť vý-
kon funkcie a tak robiť predvolebnú kampaň svoj-
mu chránencovi. Nie robiť politiku z talára. To nie 
je prípustné, sudcovia majú veľmi prísne normy na 
spôsob vyjadrovania.
Čo ma v návrhu naozaj zarazilo, je očividné 
a preukázateľné klamstvo. Citujem z návrhu: „v 
prípade sudkyne Dubovcovej ministerka spravod-
livosti Petríková neváhala ani jeden deň, rozhodla 
sa 

oKAMŽITE PoZASTAVIť 
jej výkon funkcie sudcu“. Koniec citátu. Nuž, dátu-
my nepustia. Návrh od predsedu Okresného súdu 
v Banskej Bystrici mi bol doručený 16. septembra 
2009 a po preštudovaní návrhu som sa rozhodla 
dňa 25. septembra 2009 o dočasnom pozasta-
vení funkcie sudkyne Dubovcovej. Takže ubehlo 
9 dní. Ale to by už nebolo natoľko mediálne dobre 
a tak malé klamstvo, ako pracovná metóda pána 
Lipšica je bežné, takže načo sa nad tým vzrušo-
vať? Pán Lipšic, vy klamete úplne bežne. Chcete 
ďalší dôkaz? Uvádzate, že v prípade sudkyne 
Sninskej, stíhanej pre korupčný trestný čin, rezort 
spravodlivosti jej nepozastavil výkon funkcie na 2 
roky. Ale ja som vo funkcii tri mesiace. A len čo 
bola prijatá obžaloba na Sninsku Špecializovaným 
trestným súdom, ihneď som pozastavila jej výkon 
funkcie ako sudkyne. Veď, vážení, ja som to ne-
mohla urobiť skôr, než som sa stala ministerkou 
spravodlivosti!
Zaráža ma, že pokiaľ iní poslanci vrátane opo-

zičných, napríklad pána Dzurindu, sú pod drob-
nohľadom médií, vy pán Lipšic, môžete všetko. 
Prešli vám diktafóny, ktoré ste dlho nevracali 
Ministerstvu spravodlivosti, predražené ná-
kupy na Ministerstve spravodlivosti, priesku-
my verejnej mienky pre vaše politické účely a 
na účet štátu a čerešničkou na torte je vaša 
justičná skúška, ktorú ste si sám odporúčali 
na Ministerstve spravodlivosti. O vás nájsť nie-

čo negatívne, alebo preverenie či držíte sľuby, nie 
je možné. Stále vás predstavujú ako politika novej 
generácie. To by bol koniec slušnosti v tejto kra-
jine. Ste iba mediálny hráč. Klamete. Nemôžem 
ubrániť pocitu, že celé posledné dianie v justícii je 
pod taktovkou pána Lipšica a škodí tejto krajine. 

MÁME 1340 SUDCoV. 
Nezamysleli by ste sa, prečo iniciatívu okolo pani 
Javorčíkovej nepodporili aj ďalší? Napríklad sud-
covia, ktorí sú dlhoročnými kritikmi pána Harabí-
na. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Tak ako bež-
ní občania, ani vy asi neviete, kto je kto v danej 
kampani. Ale my, sudcovia, sa poznáme. Ak sa 
pozriete na zoznam, ide o sudcov, ktorí boli 
v minulosti predsedovia alebo podpredsedo-
via súdov, mali svoje výhody, boli vojenskými 
sudcami, špeciálnymi sudcami a samozrejme 
sudcovia disciplinárne postihovaní. Predstavím 
vám dvoch lídrov a potom ešte pár prípadov stíha-
nia. Pani Javorčíková, hlavná predstaviteľka Piatich 
viet, sa ešte pred nedávnom volala pani Stránska. 
Verejnosti sa zviditeľnila tým, že ako jediná pred-
sedníčka senátu rozhodla v neprospech štátu v 
kauze tzv. Duckého zmeniek, ktoré opozícia ne-
ustále kritizovala. Štát by mal podľa nej za zmenky 

ZAPLATIť PoL MILIARDY KoRÚN. 
Dovolím si použiť slová človeka, ktorý už nie 
je medzi nami a ja si ho osobne za jeho prácu 
vážim. Ide o pána Jána Langoša, ktorý získal 
informácie o tejto sudkyni, postavil sa voči nej 
a podal 1. júla 2006 na ňu trestné oznámenie 
práve za kauzu Duckého zmeniek. K rozhod-
nutiu dospel, keď videl úplný záznam rozhovorov, 
ktoré poskytla sudkyňa Stránka a obhajca Union 
banky Anton Bláha v Slovenskej televízii. Citujem 
tlačovú besedu Jána Langoša, Citát: „v týchto kon-
troverzných výpovediach je dostatok dôkazov pre 
podozrenie z trestného činu prijatia úplatku“, ko-
niec citátu. Je pravdou, že prokuratúra nezačala 
stíhať sudkyňu, ale pani Stránska chcela, aby stí-
hali Langoša, čo tiež skončilo v koši. Dnes to už 

nikomu neprekáža. Sudcovia vedia pravdu, ale ve-
rejnosti ju politici predstavia ako líderku, hlavne, že 
kritizuje vládu, Harabína.
Preto sa k tejto politickej iniciatíve sudcovia nepri-
dávajú. Dovolím si vám ešte predstaviť pána dok-
tora Ing. Gavalca. Sudcovia nemajú radi kolegov, 
ktorí sa hrajú na autority bez skúseností. Pán Gava-
lec odštartoval kariéru ako stážista na legislatíve re-
zortu spravodlivosti, potom sa stal sudcom, pričom 
len tri roky bol na Okresnom súde Bratislava III. a 
odtiaľto raketovo, bez toho, aby bol na krajskom 
súde čo len jeden deň, sa stal sudcom najvyššieho 
súdu. Preto u kolegov vzbudzuje skôr úsmev ako 
morálny rešpekt. To je, ako keby ste nováčika leká-
ra nechali robiť transplantáciu srdca.

Iniciatíva Päť viet dala krídla sudcom, ktorí si neplnia 
svoje povinnosti. Je tam napríklad podpis dôchod-
cu Škorpila z Krajského súdu v Banskej Bystrici. 
Tento pán sudca dostal v roku 1999 jeden z naj-
väčších prípadov podvodov na dani. Štát mal prísť 
podľa obžaloby o približne 150 miliónov korún. V 
tom čase to bolo a aj dnes to je obrovská suma 
peňazí. Pred súdom sa malo posadiť na lavicu šesť 
obžalovaných. Títo nikdy pred súdom nestáli. Pán 
Škorpil odišiel v roku 2007 do dôchodku, prípad 
má odvtedy na stole sudca Juraj Babjak, známy to 

KRITIK PoMERoV V JUSTíCII, 
verný pisateľ do médií. Avšak pán Babjak sa stále 
nemá do pojednávania, nemá čas, musí riešiť svoju 
kampaň a pritom vie, že ak by ho začali stíhať za 
prieťahy, ohlási sa, že on je obeť totality, ale prípad 
preverujem vďaka denníku Sme a nezľaknem sa, 
lebo šiesti obžalovaní si užívajú spokojne slobodu 
už desať rokov. Hlavne, že ich sudcovia sa cítia 
ohrození na slobode slova.
Je celosvetová ekonomická kríza, ktorá za-
siahla každú oblasť nášho života. občania Slo-
venska potrebujú pomoc. Vidím to najmä na 
východnom Slovensku, kde žijem. Ľudia po-
trebujú právnu pomoc, pomoc aj od vás, páni 
poslanci. Mrzí ma, že ste niektorí nabehli na 
túto politickú hru namiesto skutočného rieše-
nia problémov.
Nedá mi nepovedať niečo osobné, ale politika je 
o ľuďoch a je taká, akí sú v nej ľudia. Teraz ne-
budem hovoriť ako politik. Osobne som najviac 
sklamaná z jedného poslanca, ktorého otec mi 
dal veľmi veľa. Bol mojím školiteľom na súde, keď 
som bola justičnou čakateľkou, vštepil mi zákla-
dy sudcovského povolania, svoju morálku, čest-
nosť a úctu k právu. Ja som tieto princípy nikdy 
nezradila. Hrdo sa hlásim, že mojím školiteľom 
bol, už teraz nebohý, otec poslanca Ivana Miklo-
ša. Preto ma z celého tohto cirkusu pána Lipšica 
ľudsky mrzí iba jedno, že Mikošov syn sa zmenil 
na politika, ktorý neposudzuje ľudí podľa práce a 

skutkov. Ako ministerka spravodlivosti som žiadnu 
chybu neurobila, stav v justícii je stabilizovaný, ale 
do justície nemožno vnášať politiku.

VLADIMíR MEČIAR, poslanec HZDS
Zbytočne sa domáhate toho, aby vláda sa zaobe-
rala otázkami, ktoré patria súdnej samospráve. 
Ústava to vláde zakazuje. Politizujete problém, 
ktorý je vecný. Ak vám ministerka povie, že sud-
cov nikto neprenasleduje za názor, ale za konanie, 
ktoré je v rozpore so zákonom a etikou sudcov, 
tak ich bránite. Prečo? Tie jej výhrady sú vecné, 
fakticky podložené a odôvodnené. Vy chcete po-
trestať toho, kto vyžaduje plnenie povinností? 
Človek, ktorý je tak potrestaný od Pána Boha 

ako je Lipšic, je trestom sám pre seba, ale bol 
by trest pre ľudí, ak by sa takíto ľudia ešte 
púšťali k moci. Keď začal vystupovať pán po-
slanec Bárdos, sľúbil, že povie pár myšlienok. 
Počúval som a nepočul som ani jednu.
Keď sa držím faktického stavu tak vidím, že mi-
nister Harabín v roku 2006 dal návrh na tri kárne 
opatrenia, v roku 2007 ani jedno, v roku 2008 ani 
jedno. Váš vtedajší kolega Lipšic dal 49 návrhov 
na kárne opatrenia. 76 alebo 78 % neodôvodne-
ných a zamietnutých, lebo sa skutky nestali, za 
škody ktoré tým spôsobil, boli vyplatené viac ako 
4 milióny korún. To vám nevadilo, nerobili ste bor-
del a teraz ho robiť chcete. Neboli ste zásadoví a 
teraz ste? Tak ako páni? Veď vy porušujete vlastné 
normy, ktoré ste prijali, vlastné uznesenia, vlastné 
rozhodnutie. Prosím vás nechcete si overiť či ste 
chlapci a či dievčatá? 
Popierate sami seba, svoje rozhodnutie, svo-
je slová, svoje skutky, veď už si nerobte takú 
srandu z ľudí. Pokiaľ ide o dnešné rokovanie, 
považujem ho za hodné poľutovania a jedno 
z najhanebnejších. Prosím vás, ak chcete od-
sudzovať ministerku, čo viete o nej? O jej skut-
koch o jej práci? Dva mesiace ste sa slnili kade- 
tade, oddychovali, ministerka celé dve mesiace 
robila a pripravovala rozhodujúce zmeny práve na 
ovplyvnenie samosprávy. Na zmeny v zákonoch a 
kopu iných vecí. Na nastavenie rozpočtových pra-
vidiel. Čo vy o tom viete? Postavíte sa tu zagága-
te a máte dojem, že ste sa dobre narobili a máte 
pekný deň za sebou. 
Pokiaľ ide o osobné invektívy voči mne, tak po-
užijem Ezopa v niektorých podobenstvách. Mám 
psa, veľkého psa, som rád, že ho mám. A keď ide 
po ulici a skáču naňho všelijakí pudlíkovia, mopslí-
ci, nikdy neotočí hlavu a nikdy neštekne. Prečo? 
Pretože je to veľký pes. A to sú len malí pudlíci. 
Rozmýšľajte, pán Palko.

Zo záznamu rokovania NR SR bez 
redakčnej a jazykovej úpravy vybral (jk) 

Na snímke zľava poslanec KDH Daniel Lipšic, ministerka spravodlivosti SR Viera Petríková a predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar počas mimoriadnej 
schôdze NR SR, ktorej jediným bodom programu bol návrh na odvolanie ministerky 15. októbra 2009 v Bratislave.  FOTO TASR - Tomáš Halász

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky VIERA PETRíKoVÁ ostáva vo funkcii

Dubovcová vymenila talár za politiku
Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka vlády Viera Petríková ostáva 
vo svojej funkcii. opozičným poslancom sa na mimoriadnej schôdzi parla-
mentu nepodarilo presadiť vyslovenie nedôvery ministerke, ktorú podržali 
všetky tri vládne strany. V diskusii okrem iných prehovorili:
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Dotĺklo šľachetné srdce
V pondelok 26. októbra 2009 mno-
ho priateľov, kolegov a spolupra-
covníkov prišlo do bratislavského 
krematória na poslednú rozlúčku s 
popredným redaktorom a publicis-
tom Imrichom Gräffingerom. Na-
plnení hlbokým žiaľom, pohnutím 
a bolesťou sme stáli nad rakvou 
zosnulého obloženou množstvom 
kvetov a viac než kedykoľvek pred-
tým sme si uvedomili, akú užitoč-

nú prácu vykonal a čo všetko vo svojom bohatom a 
plnohodnotnom živote dokázal.
Jeho životná cesta, z ktorej odišiel vo veku 87 rokov je 
poznačená veľkou obetavosťou, profesionalitou a neustá-
lym bojom za veci potrebné, užitočné a spravodlivé. Bol 
a ostane vynikajúcim novinárom, vzdelaným pracovitým 
človekom. Svoje rozsiahle vedomosti a presvedčivý pub-
licistický talent dal do služieb slovenskému národu, jeho 
vzdelanosti a kultúre. Podstatnú časť svojho novinárskeho 
života prežil v podnikových novinách STAVOINDUSTRIA v 
Bratislave ako ich dlhoročný šéfredaktor. Pod jeho vede-
ním vyrástlo mnoho popredných redaktorov. Veľký kus 
práce odviedol aj v novinárskych organizáciách. V rokoch 
1994 až 1998 bol kancelárom Združenia slovenských 
novinárov, potom tajomníkom aj podpredsedom Únie slo-
venských novinárov – seniorov a v rokoch 2003 až 2007 
bol podpredsedom Únie slovenských novinárov. Vždy je 
človeku ťažko, keď sa lúči so svojím blízkym s ktorým roky 
prežil prepojený putom úprimného priateľstva, s ktorým 
sme sa zblížili z vlastnej vôle, dobrovoľne. So zosnulým 
Imrichom Gräffingerom som mal prvú príležitosť spolupra-
covať na pôde novinárskej organizácie v bývalom Zväze 
československých novinárov v roku 1971 v Prahe. A od tej-
to chvíle až do posledných dní jeho života. Stretávali sme 
sa mnoho rokov a spolupracovali v novinách Všestranný 
informačný servis, Politika, Nový deň a Slovenský rozhľad. 
Vždy pomohol dobrou radou, optimistickým slovom a po-
vzbudením. Už nepríde medzi nás. Kdesi v nenávratne sa 
stratil jeho obdivuhodný elán, nadšenie a nesmierna vôľa 
žiť a tvoriť. Smrť je definitívnou bodkou. Ostanú po nej 
spomienky a dokumenty o jeho živote a novinárskej prá-
ci zvlášť. Vzdali sme poslednú poctu vzácnemu človeku v 
presvedčení, že bude žiť v našich srdciach a v diele ktoré 
vytvoril. JoZEF KUCHÁR,

predseda Únie slovenských novinárov

generál Skalina odišiel
V minulých dňoch z ďalekého 
Portlandu v USA došla smut-
ná správa: Vo veku nedoži-
tých 102 rokov nás navždy 
opustil slovenský generál vo 
výslužbe Koloman SKALINA, 
ktorý od šesťdesiatych rokov 
minulého storočia žil za At-
lantickým oceánom v Ame-
rike. Rodák z Gemera, čestný 
občan mesta Jelšava – svojho 
rodiska – zasvätil svoj život vo-
jenskej kariére. Za vlasť bojoval vtedy, kedy to najviac potre-
bovala – v rokoch II. svetovej vojny. Bol účastníkom bojov v 
západnej Európe, konkrétne vo Francúzsku, neskôr dobro-
voľne odišiel na východný front a stal sa príslušníkom I. čs. 
armádneho zboru v ZSSR. Vo funkcii veliteľa práporu bo-
joval o Dukelský priesmyk, pomáhal oslobodzovať Svidník, 
Stropkov a ďalšie mestá na Slovensku.
Po oslobodení republiky pôsobil určitý čas na minister-
stve národnej obrany v Prahe, v časoch tzv. politických 
čistiek musel z armády odísť iba preto, lebo bojoval 
aj na západnom fronte. Prenasledovanie a zaznávanie 
ho prinútili k emigrácii, ale so Slovenskom bol neustá-
le spojený prostredníctvom príbuzných, ktorí zostali 
doma. Pri príležitosti jubilejných stých narodenín ho 
prezident SR Ivan Gašparovič povýšil do generálskej 
hodnosti. Generál Koloman Skalina bol však dlhé roky 
ťažko chorý a choroba mu znemožňovala aj návštevu 
rodného Slovenska, ktoré mu tam za oceánom tak 
chýbalo.

VLADIMíR MEZENCEV

Po absolvovaní Piaristického gymnázia v 
Trenčíne vyštudoval dejepis na Filozofic-
kej Fakulte Univerzity Komenského v Bra-
tislave, kde pracoval od roku 1956. Uni-
verzitným profesorom sa stal v roku 1987.
Vydal deväť kníh, približne 160 vedec-
kých štúdií, množstvo odborných článkov.
Mimoriadny čitateľský úspech zazname-
nali jeho diela Pater Patriae (1981), Slo-
vensko v dobách stredovekých (1985), 
Postavy Veľkomoravskej histórie (1987) a 
Slovensko na prahu novoveku (1993).
Od júna 1992 bol poslancom Federálne-
ho zhromaždenie ČSFR, od septembra 
toho istého roka ministrom školstva, mlá-
deže a športu.
V októbri 1993 sa stal mimoriadnym a 
splnomocneným veľvyslancom Sloven-
skej republiky v Chorvátskej republike a 
v Republike Bosna a Hercegovina. Od 
septembra 1998 do apríla 2002 bol ge-
nerálnym riaditeľom Slovenského národ-
ného múzea v Bratislave. Prednáša dejiny 
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Podľa Malej encyklopédie Slovenska je 
profesor Matúš Kučera slovenský historik, 
exminister školstva a vedy Slovenskej re-
publiky, ktorý sa zaoberal hospodárskymi 
a sociálnymi dejinami Slovenska v období 
feudalizmu a Veľkej Moravy (Slovensko po 
páde Veľkej Moravy, Veľká Morava).
Dnešné hodnotenie hovorí o Matúšo-
vi Kučerovi ako o špičkovom sloven-
skom historikovi európskeho mena. 
Do povedomia Slovenska sa zapísal 
nielen ako 

TALENToVANÝ SPISoVATEĽ, 
ale aj národovec. Poznáme ho ako 
autora kníh Postavy Veľkomoravskej 
histórie, Slovensko v dobách stredo-
vekých, Slovensko na prahu novoveku 
a ďalších. V súčasnosti mu vyšli Slo-
venské dejiny I., ku ktorým pribudnú 
ďalšie tri zväzky. Zakrátko si budú 
môcť čitatelia prečítať jeho knihu Bra-
tislava a starí Slováci. S dielom tohto 
autora sa budú naši čitatelia stretávať 
častejšie, napríklad s prácou Sloven-
sko okolo roku 1000 sa zoznámime aj 
v týždenníku Slovenský rozhľad. 
Spomínaná práca sa venuje dejinám spo-
ločnosti usadenej na strednom Dunaji v 
období 6. až 10 storočia. Sústreďuje sa 
na poznanie historickej minulosti predkov 
Slovákov od doby ich usadenia sa v tejto 
oblasti až po vybudovanie mocného štátu 
tradične nazývaného Veľká Morava. Uka-
zuje, čo všetko zo svojho organizačného, 
politického, hospodárskeho i kultúrneho 
života zanechala nástupníckym štátom, 
ktoré sa formovali na jej území. Autor si 
menovite všíma počiatky formovania sa 
mnohonárodnostného uhorského štátu, 
a najmä podielu starých Slovákov pri jeho 
ranostredovekom vývine. Pôvodnú prácu, 
ktorú o týchto historických dobách napí-
sal, nazval Slovensko okolo roku 1000. 

Práca sa však nikdy nedostala na knižný 
trh a len náhodne sa k nej dostali niektorí 
návštevníci, ktorí videli veľkú európsku vý-
stavu „Europas Mitte um 1000“, inštalova-
nú na Bratislavskom hrade, v Budapešti, 
Berlíne či Prahe. 
Skôr, ako sa budeme zoznamovať s prá-
cou profesora Matúša Kučeru, treba po-
vedať, že jeho 

PoKoJNÚ A TVoRIVÚ 
prácu neraz strpčovali ataky, ktoré mu 
znepríjemňovali život i činnosť. Pri dnes 
už jasne osvetlenom Bratislavskom hrade 
si zaspomínal, ako sa mu snažili znechutiť 
i jeho snahu oživovať historický Bratislav-
ský hrad, ktorý by mnohí vtedajší činitelia 
boli radšej videli ako zrúcaninu, než ako 
veľkolepé dielo našich predkov, ktoré 
má veľa povedať i súčasnosti a v dnešnej 
podobe hrdo hlási do sveta, že tento ná-
rod má svoju slávnu históriu i budúcnosť 
v modernej Európe. Potvrdili to napokon 
aj posledné významné nálezy na Bratislav-
skom hrade, ktoré prekvapili európskych 
archeológov a historikov.
Profesor Matúš Kučera si nostalgicky 
zaspomínal aj na študentské časy, na 
to, ako ho vyhadzovali z Filozofickej 
fakulty, ako nemal miesto medzi his-
torikmi, ba nechceli ho na hrade ani 
za robotníka-kopáča za pár korún. Aby 
mohol uživiť ženu a deti, musel mať 
protekciu. opravovať hrad sa v tom 
nežičlivom čase pokladalo pomaly za 
ilegálnu činnosť. Ale mnohé ťažkosti 
sa prekonali a dnes možno konštato-
vať, že hoci sa veľká časť historických 
dokumentov na Bratislavskom hrade 
ničila i zničila, dnes stojí slávnostne 
nad mestom a hlása svetu svoju slávu 
i slávu ľudí, ktorí pod ním žijú. A kaž-
dý, kto sa z neho zahľadí do diaľky, 
vidí naše hlavné mesto rozložené na 
európskej veľrieke - Dunaji. Aby sme 
svoju históriu lepšie poznali, profesor 
Matúš Kučera nás povedie významný-
mi udalosťami našich bohatých dejín.

PhDr. MILAN PIoVARČI,
podpredseda Únie slovenských novinárov

Práve dnes, 28. októbra 2009, uprostred náročnej každodennej 
práce, v dobrom zdraví, plný optimizmu a rôznych plánov si pripo-
mína sedemdesiatesiedme narodeniny prof. PhDr. Matúš Kučera, 
DrSc. oslávenec patrí k najvýznamnejším slovenským historikom, 
vedcom, pedagógom, spisovateľom a publicistom.

hiStorik eUrÓPSkeho FormÁtU

Aby toto uchopenie bolo vôbec 
možné, je nevyhnutné vytvoriť 
akýsi základný slovný substrát, 
slovné tkanivo, ktoré by bolo 
pevnejšie ako dlhodobo rozprá-
vaním a ústnym sprostredkova-
ním ustavične sa meniaca štruk-
túra príbehov, legiend a mýtov, 
ktoré sú závislé od individuálnej 
alebo kolektívne obmedzenej 
pamäti? Lebo práve táto úst-
ne sprostredkovaná pamäť 
obmedzeného počtu danej 
komunity môže časom zly-
hávať, ba aj zaniknúť. Každé 
spoločenstvo, osada, kmeň, 
ale i etnikum preto postup-
ne hľadá a objektivizuje svoj 
zážitkový, zvykový i rituálny 
substrát a snaží sa ho petri-
fikovať. Uchopiť skúsenosť 
generácií do pevného tvaru, 
do možnej a opakovateľnej 
prenosnosti, ktorá by mu 

zaručovala stálosť v rovine 
sémantickej, estetickej a 
mravnej.
Takýmto prvolezeckým po-
kusom je rozhodne aj druhá 
prozaická knižka Ľudovíta Di-
diho Cigánkina veštba (Slo-
vart, Bratislava 2008). Didi v 
nej prehlbuje svoju prozaickú 
skúsenosť z predchádzajúcej 
knižky Príbehy svätené vetrom 
z dielne toho istého vydavateľa. 
Súčasne kladie aj vážny uholný 
kameň do základov rómskej li-
teratúry na Slovensku. Po váž-
nom vstupe Dezidera Bangu v 
oblasti poézie, Eleny Lackovej 
v oblasti rozprávok a povestí, 
ale v poslednom čase i Ladisla-
va Tavaliho, dotvára Didi žánro-
vú paletu rómskej literatúry o 
žáner poviedky a románu. Didi 
tak v predchádzajúcej knižke 
Príbehy svätené vetrom, ako aj 

v prítomnom románe prezen-
tuje svet Rómov nielen z pozí-
cie ich autentického sveta, ale 
posúva ho do interaktivity so 
svetom „gádžov“, poukazuje 
na vážne sociálne väzby medzi 
rómskou komunitou a majorit-
nou spoločnosťou. Vníma aj 
možné diskrepancie, vyplý-
vajúce z odlišnosti oboch 
kultúr a predostiera nám 
ich s množstvom protireče-
ní, ktoré nám môžu ozrejmiť 
mentalitu rómskej komunity 
hlbšie než akékoľvek štatis-
tické údaje.
Dva základné póly Didiho prí-
tomného prozaického textu os-
cilujú v dvoch najzákladnejších 
románových motívoch: v láske 
a smrti. Pričom všetko je sýte-
né obrovskou presilou až vizu-
álnej farebnosti. Reálny svet je 
pospletaný so svetom nielen 
vizualizovaných snov, ale sny 
sú posunuté priamo do reality, 
často hmatateľnej, niekedy aj 
krutej. Láska nemáva priveľmi 
ďalekú cestu od nadzemského 
šťastia a nehy ku krutosti, nená-
visti a násiliu. Didiho hrdinovia 
akoby neprijímali pokoru, dosť 

často sú náchylní k rýchlym 
riešeniam konfliktov a premýš-
ľajú o veciach až vtedy, keď sa 
tieto veci stanú. Silvestrov ži-
vot sa odvíja v rovine ohňa, 
ktorý sa ohňom aj zákonite 
končí. Fakticky zažíva chvíle 
šťastia, ale roky múk. Iskra 
nádeje však prebleskuje vo 
vyhliadke, že po ňom zostá-
va niečo z neho v jeho syno-
vi, čo prekračuje fatálnosť 
cigánkinej veštby.
Odhliadnuc od tohto fatálneho 
rámcovania celého príbehu a 
od trocha nejasných časových 
súradníc (čo sa malo zachytiť 
pri dôslednom redigovaní tex-
tu) je Didiho prozaický výkon 
vážny a naozaj prvolezecký. 
Sme radi, že sa zaradil svo-
jou tvorbou k zakladateľským 
zjavom rómskej literatúry a 
rovnako vítame aj jeho neza-
meniteľný hlas v rovine sloven-
skej prózy. Sme radi, že je plat-
ným a plnohodnotným členom 
nášho Spolku slovenských spi-
sovateľov.

PhDr. JÁN TUŽINSKÝ, PhD., 
predseda Spolku slovenských 

spisovateľov

Didiho stavebnica paralelného sveta
Nielenže všetky slová sú tajné, ale tajomný je 
najmä svet, ktorý sa z týchto slov skladá. Hoci 
práve mimo slov je každý svet pre nás načisto 
nedostupný. Akoby zakliaty sám v sebe. Existujú-
ci nielen mimo hraníc poznania, ale aj prostého 
ľudského dotyku.
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Predseda vlády Robert Fico 
informoval o tom, ako jeho vlá-
da musí naprávať hrubé chy-
by spôsobené pri privatizácii 
Slovenských elektrární pred-
chádzajúcou vládou Mikuláša 
Dzurindu.
Robert Fico uviedol, že na via-
cerých rokovaniach so súčasným 
majiteľom Slovenských elektrární, 
talianskou spoločnosťou Enel, 
veľmi otvorene aj s ministrom hos-
podárstva novým majiteľom po-
vedali, že mali šťastie, že tu bola 
Dzurindova vláda, pretože táto 
vláda by nikdy zo Slovenských 
elektrární nepredala ani jedno je-
diné percento. „Dzurindova vláda 
to urobila. Urobila to, ak máme 
dobré informácie, asi za 870 mili-
ónov eur, teda asi za nejakých 26 
miliárd Sk. Zaujímavé je, že keď 
sme hovorili o možnosti odkúpe-
nia týchto akcií naspäť, pravicoví 
analytici odhadli hodnotu SE na 
150 miliárd Sk. Keď predávala 
Dzurindova vláda, 30 miliárd Sk 
bola perfektná cena pre všetkých. 
Ale už keď sme to my chceli od-
kúpiť od Enelu, zrazu 150 miliárd 
bola cena, ktorú by vraj vláda mala 
zaplatiť. Tak potom aká to bola pri-
vatizácia, keď podľa pravicových 
expertov je to 150 miliardová hod-
nota, ale SR dostala za tieto akcie 
iba 30 miliárd Sk?“, opýtal sa pre-

miér. „My sme nikdy nechceli túto 
privatizáciu a trpíme ju. Tak ako tr-
píme privatizáciu SPP. A napráva-
me hrubé chyby, ktoré napáchala 
predchádzajúca vláda. Vy veľmi 
dobre viete, že Enel spustil 
proti vláde SR kampaň, ktorá 
sa týkala akéhosi doplatku, že 
ešte vraj vláda má niečo do-
platiť –  naša vláda - Enelu za 
túto privatizáciu. Hovorilo sa o 
sume asi 2,4 miliardy Sk. Taká-
to suma dokonca aj vypadla z 
nejakého auditu, ktorý bol na 
tento účel vytvorený. Navyše, 
predchádzajúca vláda sľúbila 
talianskej spoločnosti Enel, 
že im vyplatíme 3,4 miliardy 
slovenských korún z tzv. Fon-
du Dunaj. My naprávame hrubé 
chyby, ktoré napáchal pán Mikloš 
a jemu podobní pri privatizácii 
Slovenských elektrární, pretože 
dnes nebudeme nič doplácať 
alebo vracať z kúpnej ceny Ene-
lu, to je tých 2,4 miliardy korún. 
A tých 3,4 miliardy korún, ktoré 
sú vo Fonde Dunaj, zostáva SR 
ako štátu. Podčiarknuté a zhrnuté 
– 5,8 miliardy korún sme ušetrili 
pre túto republiku a napravili sme 
hrubé chyby, ktoré napáchala 
predchádzajúca vláda. Takáto je 
pravda o privatizácii Slovenských 
elektrární spoločnosťou Enel“, 
zdôraznil Robert Fico. (rs)

PravDa o PrivatiZÁCii

Máme pekné slovenské príslo-
vie, že chudoba cti netratí. Je 
to pravda potiaľ, pokiaľ sama 
chudoba túto česť stratiť ne-
chce dobrovoľne, aby nebola 
chudobná. A tak sme od roku 
1989 svedkami úpadku mra-
vov. Po roku 1998, kedy zača-
la slovenská nezamestnanosť 
nebývalo rásť, sa situácia rie-
šila svojsky. Vývozom našej 
pracovnej sily. Jednoducho, 
ľudia zo Slovenska pred krízou 
spôsobenou vládami Mikuláša 
Dzurindu utekali do zahraničia. 
Dnes sa odtiaľ pre celosvetovú

 KRíZU VRACAJÚ DoMoV. 
Lenže tu ich prepúšťajú zo za-
mestnania opäť tí istí – zahra-
niční investori. Jednoducho, po 
vyčerpaní výhod, aké mali za 
Dzurindových vlád, zavrú brány 
fabriky a idú ďalej.
Takto sa nám v čase krízy spätne 
vypomstili kroky ekonomickej re-
formy podľa riadenia Ivana Miklo-
ša, keď zahraničný investor bol 
pre Dzurindovu vládu dôležitejší 
než domáci. Na tieto nerovnopráv-
nosti dlhoročne do roku 2006 
poukazoval Klub 500 najvýznam-
nejších zamestnávateľov Sloven-
ska. A márne. Po roku 2006 sme 
teda svedkami toho, ako sa nám 
krátkozraká politika Mikloša a 
Dzurindu vracia. Ak z opozície pri-
chádzajú hlasy, že už vyše troch 
rokov nie sú pri moci a teda sa nik 
už nemá na ich vládnutie vyhová-
rať, je to čudné posolstvo. Práve 
naopak, dnes v čase globálnej krí-

zy postihujúcej najmä chudobu si 
musíme naliať čistého vína.
Chudoba tratí svoju česť, lebo jej 
ju lámu podmienky na život. Ak sú 
neznesiteľné a vieme, ako vznik-
li, prečo by sme mali byť ticho? 
Nik po roku 2006 nepísal čierne 
knihy. Nevytváral zoznamy nepo-
hodlných ľudí. Nedržal sa týchto 
zoznamov a najmä nevyhadzoval 
podľa nich 

CELé SKUPINY ĽUDí 
z práce. To všetko sa však dialo 
po roku 1998! Boli to dve Dzurin-
dove vlády, ktoré sa donekonečna 
vyhovárali podľa nimi napísaných 
čiernych kníh na svojich pred-
chodcov. A pravda predsa bola 
iná.
Ak dnes niekto vyčíta predsedovi 
vlády a ministrovi financií rekordný 
deficit štátneho rozpočtu na rok 
2010, zabúda na vlastné hospo-
dárenie v rokoch 1998 až 2006. 
Vtedajšie dve vlády vytvorili vý-
predajom strategického mono-
polného priemyslu sumu 350 
miliárd korún, teda takmer 12 
miliárd eur. A napriek tomu, že 
okrem ôsmich rozpočtov mali je-
den rozpočet navyše, štátny dlh za 
ich vládnutia stúpol dva a pol krát! 
Zo 180 miliárd korún, teda 6 mi-
liárd eur v roku 1998, sa dostal na 
úroveň takmer 550 miliárd korún, 
teda takmer 20 miliárd eur v roku 
2006. Kam zmizlo privatizačných 
12 miliárd eur? Prečo sa neobjavili 
v znížení štátneho dlhu? A to sme 
na Slovensku v tom čase necítili 
vplyvy svetovej hospodárskej krízy.

Preto rozhodnutie vlády SR nezľa-
viť zo sociálnych istôt v budúcom 
roku je tou najlepšou správou, 
akú mohol Robert Fico oznámiť 
občanom. Chudoba totiž láme ľu-
ďom chrbticu a tí sa potom ľahšie 
vzdávajú aj vlastnej cti, len aby ich 
blízki prežili so všetkým, čo ľudia 
k životu potrebujú. Predstavme si, 
že by Ficova vláda mala k dispozí-
cii spomínaný výnos Dzurindových 
vlád z čias výpredaja monopol-
ných podnikov. To by Slovensko 
prežilo hospodársku krízu ako vo 
vatičke. Prečo sme si tak však ne-
žili za Dzurindových vlád, je otázka 
pre Dzurindu s Miklošom. 

PENIAZE ZMIZLI 
a zahraničný dlh sa napriek tomu 
zvýšil. Minister financií Počiatek 
pripomína,  že takmer o 340 mi-
liárd korún, teda viac ako 11 mi-
liárd eur.
Ak by sme si tieto sumy zrátali, 
dostaneme sa k astronomic-
kým takmer 700 miliardám ko-
run, teda okolo 23 miliárd eur. 
To je suma výnosov zo strategic-
kej privatizácie zrátaná so sumou 
rapídneho nárastu štátneho dlhu 
za osem Dzurindových vládnych 
rokov. Vyčítať preto dnešnej vláde 
deficit v návrhu štátneho rozpočtu 
na rok 2010 je viac ako nemiest-
ne. Je však pochopiteľné, prečo 
to Mikloš s Dzurindom a spol teraz 
robia. Nechcú, aby sa ľudia začali 
pýtať na ich bývalé hospodárenie, 
lebo potom by im nepomohlo ani 
sa červenať.

STANISLAV HÁBER

CHUDObA TRATÍ čESť

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Podpredseda vlády SR a poverený minister 
životného prostredia DUšAN ČAPLoVIČ 13. 
októbra rokoval s českým ministrom životného 
prostredia Ladislavom Mikom. 
Podľa vicepremiéra ide o ďalšie stretnutie, 
ktoré „dokazuje medzinárodnú akceptáciu slo-
venského rezortu životného prostredia.“ Spo-
lu s ministrom ČR diskutovali o spoločných 
témach, na ktorých môžeme participovať 
ako susedné štáty a členovia rovnakých 
medzinárodných organizácií. Dušan Ča-
plovič považuje za takúto spoločnú tému 
problematiku povodní. Na jej margo zdô-
raznil, že Slovensko aj Česko potrebujú 
úzku spoluprácu a postup hlavne v mapin-
gu povodňových zón a v účinnej prevencii. 
Ďalšou oblasťou spoločného rokovania bolo 
plnenie programu Natura 2000. Do konca 
tohto roka budeme mať vyhlásené všetky chrá-
nené vtáčie územia, čím Slovensko úspešne 
plní jeden z cieľov. Podobne postupujeme aj 
s územiami envoronmentálneho významu. Slo-
vensko chce chránené územia a lokality nielen 
ako ekologický ale aj ekonomický faktor.

Obaja ministri našli spoločnú zhodu aj v pohľa-
de na komplexné riešenie environmentálnych 
problémov v kontexte európskej integrácie. 
Prioritou je prijímanie takých prístupov, ktoré 
nebudú poškodzovať krajinotvorbu a budú mať 
v tripartite ekonomický, energetický a ekolo-
gický význam. 
Vicepremiér prijal na rezorte životného prostre-
dia švédskeho ministra životného prostredia 
Andreasa Carlgrena. V nadväznosti na toto 
stretnutie vicepremiér a poverený minister zdô-
raznil: „Švédsko ako predsednícka krajina na-
báda členské štáty Európskej únie, aby inten-
zívne rokovali o budúcom režime spolupráce 
pri riešení globálneho problému zmeny klímy. 
Základnou otázkou je, aký cieľ znižovania emi-
sií bude EÚ pripravená prijať ako svoj medzi-
národný záväzok v novej globálnej dohode po 
roku 2012. Súčasná pozícia EÚ vychádza 
zo záverov Európskej rady v marci 2007 
a z výsledkov rokovaní ku klimaticko-e-
nergetickému balíčku v decembri 2008. 
Priemyselne vyspelé štáty ako napríklad 
švédsko, Dánsko, Holandsko, či Veľká 

Británia, chcú presadzovať zakotvenie 
30-percentného záväzku Európskej únie 
znížiť do roku 2020 objem emisií oproti 
hodnotám roku 1990. Na druhej strane nové 
členské štáty EÚ považujú už 20-percentný 
záväzok za dostatočne ambiciózny. Slovenská 
republika chce samozrejme prispieť k úspe-
chu kodaňského samitu a očakáva, že toto 
svetové fórum dá nielen základnú odpoveď na 
klimatické zmeny, ale naštartuje aj intenzívnu 
globálnu spoluprácu na transformovanie sve-
tovej ekonomiky.“ 
Po návšteve českého kolegu sú pripravené 
ďalšie rokovania s partnermi z iných štá-
tov. Na rokovaniach bude dominovať spo-
ločný postup vo vzťahu k environmentalis-
tike, pretože poverený minister životného 
prostredia považuje životné prostredie za 
oblasť, ktorá iba málokedy pozná hranice, 
je súčasťou formovania komplexnej vedo-
mostnej spoločnosti 21. storočia a je prio-
ritnou oblasťou európskych politík. 
 MICHAL KALIňÁK, 
 hovorca podpredsedu vlády SR 

Životné prostredie málokedy pozná hranice

radostné reakcie
Podľa očakávania sme informá-
ciou, že od 21. októbra 2009 
sa Slovenský rozhľad z dvoj-
týždenníka stal týždenníkom, 
spôsobili radosť azda všetkým 
našim pravidelným čitateľom. 
Akurát sme nečakali také množ-
stvo telefonátov a SMS-iek, 
ktoré k nám prichádzali a stá-
le prichádzajú. Ale ako vidieť, 
mnohým ani to nestačí. Tak na-
príklad pani Horáková zo Šale 
nám napísala: „Bola by som 
rada keby ste raz boli aj denní-
kom! Lebo nedá sa nič čítať!“.
Pani Mária Tarabová z Bratisla-
vy: „Konečný týždenník! Prečo 
však nezvýšite cenu Sloven-
ského rozhľadu? Je skutočne 
smiešna a myslím si, že prevaž-
ná väčšina čitateľov je ochotná i 
pripravená zaplatiť za každé vy-
dané číslo viac už aj preto, aby 
redakcia mohla pracovať čo s 
najmenšími finančnými problé-
mami“.
Nuž, ďakujeme za (nielen uve-
rejnené) návrhy, ale všetky listy 
a telefonáty, ktoré sme dostali v 
súvislosti s našim prechodom 
na týždenník. Opäť však zdô-
razňujeme: každé ocenenie na-
šej práce nás viac a viac zavä-
zuje vydávať Slovenský rozhľad 
ešte kvalitnejší a pútavejší.

(red)

Dobrá správa
Politické strany SMK a Most- 
Híd sa podľa posledného 
prieskumu agentúry MVK po-
hybujú na hranici zvoliteľnosti 
(Most-Híd 5,4% a SMK 5,1 %). 
Dezorientácia voličov maďar-
skej národnosti je očividná, z 
čoho potom ťaží SDKÚ-DS. Ale 
tej zasa uberá hlasy Sloboda 
a Solidarita (SaS). Bude to na 
tejto strane politického spektra 
ešte veselé. KDH síce pribudli 
preferencie, ale do volieb ich 
aj ubudne, lebo nové vedenie 
ide naďalej po starých chodníč-
koch a to voliči KDH „ocenia“. 
Na druhej strane politického 
spektra, posledné kauzy SNS 
jej ubrali voličov, ktorí sa zatiaľ 
nepridávajú k nikomu, ani Sme-
ru-SD ani k ĽS-HDZS. SNS je 
si vedomá týchto strát a tak na 
svojej webovej stránke spustila 
internetovú televíziu, ktorá je 
viac jednostrannou informáciou 
SNS, nič viac.

DUšAN KoNČEK

HORÍME ZVEDAVOSťOU
Nemožno sa čudovať, že poniektorí horíme zvedavosťou 
a nevieme sa dočkať akéhosi dejepisu Slovákov a Maďa-
rov, ktorý nám tu nakomandovala bruselská byrokracia. 
Zvedavosť sme si však vyliečili tohto roku prvým dielom 
Dejín Slovenska od pán profesora Kučeru, čo je skvelé 
dielo a nielen preto, že ho kritizovala aj maďarská komu-
nita a ešte ďalšie sa pridali. 
Málokto však chápe, ako môže existovať spoločný dejepis Slo-
vákov a Maďarov, čo je to isté ako keby ste chceli dať dohro-
mady oheň a vodu. Len taký príklad, ak pre Slováka je Kossuth 
(jeho matka bola Slovenska, brat bol riaditeľ Rimamuránskej 
spoločnosti) zradca a janičiar, pre Maďarov je hrdina. Ako ho 
tento „dejepis“ zaradí? Z kuloárov sa však možno dozve-
dieť, že gestori tejto nie veľmi zmysluplnej publikácie 
ochotne pristupujú na požiadavky maďarských autorov. 
Kto bude toto veľdielo financovať? Ak Brusel, tak potom nech 
skúpi celý náklad a distribuuje si ho sám. Po skúsenostiach z 
minulosti s tzv. československými dejinami, ktoré boli tiež na-
komandované, nemožno čakať, že takýto dejepis Slovákov a 
Maďarov niekto na Slovensku prijme za oficiálny zdroj. A zostá-
va dúfať, že sa nedostane do slovenských škôl. Jedného v za-
hraničí žijúceho slovenského historika sme už zo škôl vypudili, 
div sme jeho knihu verejne neupaľovali.  DUšAN KoNČEK

Zodpovednosť a plnenie sľubov nie sú len cha-
rakterové vlastnosti, ale aj predpoklady úspeš-
nej spolupráce a partnerstva. Presne to, čo Pre-
šov dlhodobo potrebuje. Radnica musí prijímať 
rozhodnutia pre ľudí a nie proti nim. Ak ich igno-
ruje, potom jej nezáleží na úprimných názoroch 
a skutočných problémoch.
Podľa medializovaných informácií sa „vedenie mesta 
rozhodlo vyhlásiť súťaž o najlepší návrh na riešenie 
statickej dopravy v meste Prešov.“ Radnica najskôr 
ignorovala neúspešnú prosbu ľudí o zastavenie vý-
stavby predajne Karmen na Sekčove. Neskôr sa 
vykašľala na tých, čo bývajú na Družstevnej ulici. Vo-
dičom spoplatnila parkovanie a vytvorila čudný kšeft 
so spoločnosťou VINCI, no a teraz predstupuje pred 
ľudí s ponukou na súťaž o riešenie dopravy. Akoby 
si vyberala, kedy ju názory ľudí zaujímajú a kedy 
nie. Okresná rada strany SMER-SD zdôrazňuje, že 
v tomto prípade vôbec nejde o dôkaz partnerstva 
medzi vedením radnice a občanmi, ale iba o faloš-
nú ponuku, ktorá odkrýva neschopnosť primátora 

plniť megalomanské sľuby. Radnica už v minulosti 
spustila niekoľko podobných akcií, ktorými klamala 
ľudí a dávala im falošné nádeje. Najskôr odskočila 
od parkovacích domov a vytvorila alternatívu. Ľudia 
dostali možnosť prenajať si na určitú dobu pozemok 
a z vlastných zdrojov si zaplatiť vybudovanie parkova-
cieho miesta. Aj tento nesystémový a viac marketin-
gový zámer zlyhal. Ak by primátor viac komunikoval s 
ľuďmi a venoval sa správe vecí verejných, potom by 
nemusel robiť súťaže ale vystačil by si s názormi, aké 
bežne zaznievajú v uliciach Prešova a vo výboroch 
mestských častí.
Primátor Prešova zrejme veľmi neskoro pochopil, že 
nemá na to aby splnil svoje volebné sľuby a tak sa na-
ďalej pokúša hodiť bremeno zodpovednosti na Pre-
šovčanov. Tí nemôžu za to, že uverili sľubom. Zlyhal 
ten, kto bezhranične sľuboval. Preto Okresná rada 
strany SMER - sociálna demokracia vníma primátora 
Pavla Hagyariho ako primátora, ktorý evidentne za-
blúdil v slepej uličke a snaží sa, aby ho v tom nasle-
doval Prešov. Okresná rada strany SMER-SD v Prešove

PREŠOV  V SLEPEj ULIčKE
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Scenár kongresu bol dokonalý. Delegá-
tov privítal aj primátor Rimavskej Soboty 
pán Cifruš, ktorý sa predstavil ako István 
(hoci si všade píše Štefan). Zdôraznil, že 
je nezávislý. Tým chcel naznačiť, že je pre 
nich prijateľný aj v budúcich komunál-
nych voľbách. Takže v Rimavskej Sobo-
te budú voliť na budúci rok aj Czifrusza, 
takzvane nezávislého, ktorý s dojatím pri-
vítal všetkých delegátov SMK. Nevedno 
či bude úspešný, lebo kongres nevzbudil 
v Rimavskej Sobote nijakú pozornosť zo 
strany obyvateľov, hoci inak je tu maďar-
čina frekventovaná všade. Asi sú už všetci 
na moste...
od začiatku až do konca nešlo o nič 
iného, iba o vystúpenie Viktora orbá-
na, s vysokou pravdepodobnosťou 
budúceho maďarského premiéra. 
Novinári nedostali ani prejav P. Csá-
kyho v preklade do slovenčiny, ani 
vstúpenie Z. Németha a ani prejav V. 
orbána, čo by malo patriť k základom 
slušnosti menšinovej politickej strany. 
Ale všetci delegáti sa tvárili, ako keby 
boli stranou väčšinovou a mnohí si asi 
mysleli, že sú na Uhorskom sneme.
 
Vo svojom vystúpení s leitmotívom „Boli 
to tri tvrdé roky“ sa Pál Csáky venoval 
predovšetkým situácii v strane, odchodu 
niektorých jej predstaviteľov a rozkolu, 
ktorý sa ešte zrejme neskončil. P. Csáky 
chce zmenu a dostať sa „za každú cenu“ 
do vlády. A SMK sa chce stať takou poli-
tickou silou na Slovensku, „bez ktorej na 
Slovensku nie je možné zostaviť demokra-
tickú a efektívnu vládu“. Vonku poprchá-
valo a snívanie v daždi P. Csákyho bolo 
pre neho celkom určite príjemné, tak ako 
aj pre delegátov SMK.

Nuž a potom už začal koncertovať Viktor 
Orbán, právnik, ktorý si „rozšíril vzdela-
nie“ na Univerzite v Oxforde za peniaze z 
nadácie Soros Foundation. Jeho prejav 
bol koncertom, z ktorého by mal G. So-
ros radosť, tak ako delegáti, ktorí urobili V. 
Orbánovi standing ovacion. Niekoľkokrát, 
ako keby do nich niekto vlial Egri bikavér. 
To, že Slovensko tituloval felvidék sa sa-
mozrejme čakalo: „Maďarsko vám od-
kazuje, že je s vami, je s felvidékom“. 
Komentáre slovenských novín po kongre-
se sa venovali jeho úvahám. Zdá sa, že 
v Európe vychádza z módy pojem národ-
nostná menšina a namiesto toho sa viac 
hovorí o národnostných spoločenstvách, 
ktoré sú prirodzenými národnostnými prv-
kami. A tak podľa Orbána by aj Maďari mali 
byť vnímaní ako štátotvorné spoločenstvo. 
Štát v štáte, slúžny Csáky a premiér Or-
bán. O tom mnohí snívajú. Orbán totiž po-
vedal aj viac: „Ak dostaneme dôveru od 
maďarských voličov, navrátime stra-
tenú dôveru v Maďarsko a maďarskú 
vládu, začneme spoločné plánovanie 
budúcnosti Maďarov žijúcich v Kar-
patskej kotline a slovensko-maďarské 
vzťahy položíme na nové základy...“

A toto je zdá sa najdôležitejšie, „nové 
základy“ znamenajú zbúrať staré, teda aj 
doterajšiu slovensko-maďarskú zmluvu aj 
posledné rokovanie Fico - Bajnai. Podľa 
jeho vyjadrenia, každé spoločenstvo v 

Európe má právo aj na autonómiu, ktorá 
je široko akceptovanou európskou hod-
notou. A slovenský jazykový zákon je pre 
Orbána „kultúrna agresia voči európ-
skym hodnotám“. Cynický predseda 
SMK to komentuje tak, že nás, teda SMK, 
prišiel navštíviť priateľ, aby mi (teda Csá-
kymu) prejavil podporu. Tento človek sa 
po kongrese vtrepe na obrazovku a 
klame, až sa hory zelenajú. V. Orbán 
prišiel a vystúpil až potom, keď Csákymu 
odhlasovali dôveru. Nehovoriac už o tom, 
že keď Orbán skončil, Palinko utekal ku 
schodom z pódia a takmer ho odniesol na 
stoličku. Zaujímavé, že „šedá eminen-
cia“, teda Miklóš Duray, ktorý scenár 
kongresu vraj napísal, bol takmer ne-
viditeľný. Nuž, tomuto predstaveniu zo 
strany SMK a jeho hostí na Slovensku 
poslali pozdravné posolstvá Mikuláš 
Dzurinda v mene SDKÚ-DS a Ján Figeľ 
v mene KDH. Toto by si voliči mali zapa-
mätať nielen pri voľbách do VÚC, ale aj 
do budúcoročných parlamentných. To, že 
neprišli osobne, P. Csáky zdôvodnil hra-
vo: tak sa dohodli, že si na kongresy 
chodiť nebudú... Kto neverí, nech hodí 
po mne kameňom, mal dodať P. Csáky.

Slovenská politológia, ktorá je vlast-
ne vo väčšine názorovým vyjadrením 
Soros Foundation pokladá vystúpe-
nie V. orbána v Rimavskej Sobote za 
predvolebnú rétoriku, čo je hlúposť na 
druhú, pretože nevystúpil v Zalaeger-
szégu ale na Slovensku, v Rimavskej 
Sobote. Tam, kde svojho času Š. M. 
Daxner povedal, čo si o maďarských po-
litikoch a maďarskej politike myslí. Alebo 
slovenskí politológovia  (zo Soros Foun-
dation) si myslia, že Rimavská Sobota je 
súčasť Maďarskej republiky?
A okrem toho naplánoval spoločnú 
budúcnosť Maďarov v Karpatskej kot-
line.
Tu sa však treba spýtať : KOHO? Pretože 
Maďarov niet ani v Maďarsku, nie to ešte 

v Karpatskej kotline. Také sú výsledky 
prieskumu známeho genetika z veľko-
plošnej genetickej štúdie zo Stanfordskej 
univerzity (USA), profesora Cavalli–Sfor-
zu, ktorú uskutočnil na území dnešného 
Maďarska (1991). Dosiahnuté výsledky 
zhodnotil Cavalli–Sforza takto: „Maďar-
sko je v Európe anomáliou, jazyk je 
ázijský, ale obyvateľstvo európske, 
väčšinou slovanské. Absolútna väč-
šina obyvateľov tejto republiky nie je 
etnicky maďarská, je prevažné slovan-
ská a kontinuálne európska. Zostalo 
iba maďarské meno a aglutinujúci 
jazyk (jazyk, ktorý pridáva sufixy ku kore-
ňom a často vytvára dlhé slová). Maďar-
ských génov niet.“ 
V deväťdesiatych rokoch minulého storo-

čia to vyvolalo doslova chaos. Veľkoploš-
ná štúdia sa zopakovala a zapojili sa aj 
maďarskí genetici a znova sa dopracovali 
k tým istým výsledkom. Maďarskí genetici 
potvrdili aj ďalšiu teóriu Cavalli – Sforzu, 
že absolútna väčšina Maďarskej republiky 
nie je etnicky maďarská, ale slovanská. 
Aj podľa maďarských genetikov, viac ako 
50 percent súčasnej populácie v Maďar-
sku má slovanské gény. Zvyšok tvoria 
germánske a valašsko-románske, či iné 
gény, Maďarov je len necelých 5 percent.

To znamená, že Maďari v súčasnom 
Maďarsku nie sú vôbec Maďarmi! A už 
vonkoncom nie v Karpatskej kotline, kde 
plánuje budúcnosť Maďarov Viktor Orbán. 
Je zaujímavé, že Karpatská kotlina 
sa rozprestiera od Zakarpatska, cez 
Slovensko, Rumunsko až po Vojvodi-
nu, teda podľa Viktora orbána a jeho 
slovenského pobočníka Duraya (na 
Gemeri sa v niektorých prípadoch po-
užíva toto slovné spojenie „ty si ale du-
raj...“). Inak na Gemeri vieme, že tak 
Košút ako aj Petöfi mali slovanský, či 
slovenský pôvod, tak ako takmer celé 
obyvateľstvo dnešného Maďarska, až 
po Miškovec a potom ešte ďalej sme-
rom na východ, západ a juh. Na toto 
poznanie nebolo treba ani takej ná-
kladnej genetickej štúdie.

Deviaty kongres SMK prijal aj neslaný a 
nemastný dokument, ktorý je vraj akýmsi 
bedekrom SMK do ďalších 20-tich rokov 
a vyhlásenie: „Sme nespokojní so sta-
vom vecí verejných na Slovensku“. Sú 
vlastne len litánie, ktoré P. Csáky opakuje 
v televíznych reláciách, kde ho pozývajú 
najčastejšie z politikov a tak mu naháňajú 
preferencie. Podľa posledných by sa jeho 
strana, tak ako aj Most-Híd, do slovenské-
ho parlamentu nedostali, hoci sú to podľa 
štúdie genetickí Slovania... len jazyk majú 
ázijský. 

DUšAN KoNČEK

Viktor orbán vtiahol do Rimavskej Soboty v sobotu a spustil politický čardáš

Budúcnosť maďarov v kotline
Deviaty kongres Strany maďarskej koalície bol v Rimavskej Sobote vraj pre-
to, lebo táto časť Gemera má vysokú nezamestnanosť a žije tam veľa voličov 
SMK. To je jeden uhol pohľadu, ten Csákyho. Kongres bol v Rimavskej Sobote, 
v sobotu, na Hedvigu, aj preto, lebo odtiaľťo odišlo do Bugárovej novej strany 
najviac voličov SMK a práve tu chcel predseda Csáky demonštrovať jednotu a 
celistvosť svojej strany. Samozrejme, za asistencie tak Zsolta Németha, pred-
sedu zahraničného výboru maďarského parlamentu a člena Fidesz-u ako aj 
predsedu Fideszu Viktora orbána, ktorý to mal z Maďarska naozaj len na skok. 
Zaujímavé, že pred kongresom tvrdili, že príde ako podpredseda Európskej 
strany ľudovcov. Ale na kongrese to už bol len a len predseda Fideszu. A tak 
si mohol dovoliť Pál Csáky odhlasovať aj dôveru zo strany delegátov, ktorých 
bolo takmer tristo a len dvadsiatka nebola za neho. 

Pál Csáky, Viktor Orbán a Miklóš Duray v jednom šíku ...

Ponúknime malú dohodu
Bývalý maďarský premiér Viktor orbán na kongrese SMK 
vyhlásil, že Maďarsko je s Felvídekom. Tak sa označovalo 
Slovensko za Uhorska. orbán preukázal opäť dávku provo-
kácie, keď v Rimavskej Sobote 17. októbra predstavil vízie 
budúcnosti Maďarov v Karpatskej kotline. Hovoril o národ-
nom spoločenstve, ktoré má právo na svoj štátny útvar, 
vraj už treba zabudnúť na národnostné menšiny v okolitých 
krajinách. Po budúcoročných voľbách v Maďarsku, keď sa 
má vratiť do kresla premiéra, vraj bude orbán v Budapešti 
pokračovať na víziách, aby Maďari mali v Karpatskej kotline 
spoločnú budúcnosť.
Od návštevy Orbána neustále túži Pál Csáky potom, aby diskuto-
val ako predseda SMK 

V EURóPSKoM DIALóGU. 
Túžil potom v relácii STV, aj v televízii Markíza na druhý deň 18. 
októbra. Pritom označoval svojich diskutérov, že sú nervózni a 
jemu ide o európsku diskusiu. Nuž Orbán nezačal v predpremiére 
vo funkcii premiéra Maďarskej republiky šťastne. Minister vnútra 
Róbert Kaliňák Csákymu vysvetlil, že v slovenských diskusiách sa 
vôbec nehovorí o právach na čo len centimeter zeme za hranica-
mi s Maďarskom. A v tom tkvie problém. Slováci nevznášajú 
nároky na maďarské územia a mohli by. Stačí si spomenúť 
na Miskolc, teda Miškovec, ktorý bol v roku 1918 prevažne 
slovenský a zostal v maďarskom obkľúčení. Stačí si spome-
núť na fakt, že hranica po prvej svetovej vojne medzi Slo-
venskom a Maďarskom bola stanovená tak, aby na každej 
strane zostala približne rovnaká veľká národnostná menši-
na druhého štátu.
Koľko žije občanov slovenskej národnosti dnes v Maďarsku? A 
koľko žije opačne občanov maďarskej národnosti na Slovensku? 
Už toto porovnanie stačí, aby nám bolo jasné, kto koho asimiloval 
a za aký čas. To sú staré známe argumenty, na ktoré v Maďarsku, 
samozrejme, nikto nereaguje. Kaliňákov argument, že Slováci v 
žiadnych diskusiách 

NESPoCHYBňUJÚ ÚZEMNÚ CELISTVoSť 
Slovenska, je však rovnako podstatný a mal by si ho Orbán všim-
núť. Nech budúci maďarský premiér skúsi citovať akékoľvek pro-
vokácie slovenského prezidenta na maďarskom území? Ktorý 
bývalý, či súčasný slovenský premiér, prípadne budúci predseda 
vlády, kedy chodil do Maďarska na kongresy občanov slovenskej 
národnosti a sľuboval im spoločnú budúcnosť s pôvodným sloven-
ským národom?
Predstava, že by Nemci organizoval Fórum poslancov nemeckej 
národnosti v európskych parlamentoch, je absolútne nemysliteľ-
ná. Pritom také fórum by malo značný počet členov. Ako pozna-
menala europoslankyňa Monika Flašíková – Beňová, vznik takého 
fóra by nenechal Európsku úniu chladnou. V prípade Maďarska 
však únia viac – menej mlčí. Už si zvykla na sťažnosti Maďarov 
na Slovákov? Kedy sa Slovensko dočká toho, že európski politici 
začnú aktivity jeho južného suseda

 oDSUDZoVAť A VEREJNE KRITIZoVAť? 
Kým budú mať maďarskí politici podporu v zahraničí, prípadne aj 
takú, že bude na ich aktivity ticho, dovtedy budú snívať svoj veľ-
komaďarský sen. Slovensko by preto malo vyvíjať úsilie získavať 
spojencov v tomto zahraničnom súboji. Aspoň zo strán malej do-
hody z predvojnových čias, teda z krajín Rumunska a dnešného 
Srbska.
Malá dohoda nakoniec nezabránila tejto hrozbe a v 2. sve-
tovej vojne sa Maďari zmocnili častí okolitých krajín svojich 
susedov. Teraz by mohla fungovať v inom postavení. Ako 
nadregionálne združenie, v ktorom by členstvo mohlo byť 
pokojne ponúknuté aj Maďarsku. Takéto spoločenstvo by 
totiž vzniklo s cieľom deklarovať zvrchovanosť jednotlivých 
štátov a nemennosť ich hraníc. Ak by Maďarsko do toho zo-
skupenia vstúpilo, bol by to dôkaz, že si ctí susedov a su-
verenitu okolitých štátov. Ak by však Maďarsko do zosku-
penia odmietlo vstúpiť, samé by sa vyčlenilo nielen v rámci 
regiónu strednej Európy, ale aj celej únie ako štát, ktorý má 
mocenské výbojné chúťky. Takýto jednoduchý test by dal na 
mnohé otázky odpoveď. STANISLAV HÁBER

Ďalší poštár SMK
Hneď po skončení IX. kongresu SMK v Rimavskej Sobote, ani 
sa doma poriadne neohrial, utekal po Patakim ďalší poštár SMK 
do Washingtonu, aby zvestoval tam žijúcim krajanom, že Buda-
pešť sa v spore o slovenský jazykový zákon teší medzinárodnej 
podpore. Na kongrese SMK v Rimavskej Sobote pôsobil skôr 
nenápadne, slovenské média si viac všímali Viktora Orbána. Ale 
tento pán je predseda zahraničného výboru maďarského parla-
mentu a vybíjaný politik strany V. Orbána. Vo Washingtone oro-
doval, samozrejme po intervenciách SMK, že Slovensko treba 
podporiť „silnému tlaku“ s tvrdil, že jazykový zákon je dôsledkom 
dlhého vývoja nacionalistickej politiky v SR. Nepriamo vyzval 
Spojené štáty americké, aby sa pripojili k medzinárodnej kritike 
jazykového zákona a spomenul podobné vyjadrenia G. Patakiho 
na Slovensku. Podľa P. Csákyho na Slovensku majú prísť „ďalší 
poštári“ z USA, ktorí budú roniť slzy nad jazykovým zákonom. Je 
to pre nich tá povestná slamka, ktorej sa chytili, aby mohli tvrdiť, 
že SMK existuje. Keby nebola táto slamka, nájdu si inú. (dk)
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krízové zvýšenie
Pod zvyšovanie dôchodkov 
začiatkom budúceho roka sa 
podpísala svetová kríza a tak ne-
bude percento zvyšovania také, 
ako po minulé roky. Vlastne o 
polovicu menej. To znamená, že 
drvivá väčšina slovenských dô-
chodcov bude patriť k sociálne 
najslabšej vrstve spoločnosti a 
len so závisťou sa môže poze-
rať na to, ako sa po Slovensku 
prevážajú nemeckí či belgickí 
dôchodcovia ako turisti. Tí si 
podobné cesty môžu dovoliť, 
slovenský dôchodca musí zno-
va obracať v ruke každý cent na 
výdobytky demokracie, teda slo-
bodné cestovanie sa mu naozaj 
nezvýši. Za Dzurindovej vlády si 
dôchodcovia museli uťahovať 
opasky ako prví, svetová kríza 
tiež dopadne predovšetkým na 
ich uťahovanie opaskov. Sme 
síce v Európe, ale slovenský dô-
chodca v nej nie je a ani sa tam 
dlho nedostane. Kedy súčasná 
vládna koalícia pochopí, že ne-
systémové opatrenia v podobe 
vianočného príspevku sa tvári 
akože sociálne, ale nič nerieši. 
Na to už prišli aj samotní dô-
chodcovia a tak tento vianočný 
koláčik už nemá takú sociálnu 
výstuž, akú si od nej sľubujeme. 
Čo si potom budeme sľubovať 
od tejto pomerne silnej skupiny 
obyvateľstva pri voľbách. Veľa 
asi nie.

vieme svoje
Z výsledkov prieskumu Štatistic-
kého úradu Európskeho spolo-
čenstva Eurostat vyplynulo, že 
tri štvrtiny Maďarov neovládajú 
žiadny cudzí jazyk a tým sa Ma-
ďarsko ocitá naozaj na spodku 
krajín európskeho spoločen-
stva. To však na druhej strane 
hovorí aj o tom, že Maďari sú 
tvrdí vlastenci a svoj zvláštny 
jazyk svojho času chceli nanú-
tiť aj iným národom. Kto však s 
čím zachádza, s tým aj schádza, 
možno tvrdiť na ich prípade. 
Svedčí to však aj o čomsi inom, 
o akomsi ortodoxnom naciona-
lizme, ktorý ich charakterizuje 
celé stáročia. Na Slovensku o 
tom vieme svoje. A aj preto si 
v budúcnosti bude treba dávať 
pozor na našich južných suse-
dov, ktorí už majú na Slovensku 
dve „piate kolóny“ a jedna sa 
snaží vytvárať dojem, že je mos-
tom. Mostom možno aj, ale pod-
mínovaným....

Či ozaj, naozaj?
* NBS povedala, že vianočný 
príspevok je nesystémové 
opatrenie. Nepovedala však, 
aké by bolo systémové. Mi-
nisterka práce, sociálnych 
vecí a rodiny povedala, že via-
nočný príspevok je systémo-
vé opatrenie, ale nepovedala, 
aké by bolo nesystémové.

* Reportáž STV „Reportéri“ bola 
odvysielaná. Chlieb nezlacnel a 
ani pivo. V hodnotení združenia 
Reportéri bez hraníc by sme 
sa mali vrátiť zo 44. na siedme 
miesto. Alebo ešte niekto nie-
čo cenzuroval? Obmedzovaní 
slovenskí novinári, padli hlbo-
ko, lebo ich kritizuje premiér, 
ale píšu o dušu proti nemu ešte 
viac, bez hraníc. Nemali by sme 
byť na prvom mieste? Čo na to 
SSN, prečo sa neohradí, v du-
chu Voltaira?

Stranu pripravil 
DUšAN KoNČEK

Kresba: PhDr. Peter Gossányi

Veľká väčšina slovenských voličov nie je nad-
šená územným členením na takzvané vyššie 
územné celky a dáva prednosť trom krajom. 
Realita je však taká, ale ignorovať tieto voľby, 
nie je celkom na mieste. Predovšetkým preto, 
lebo sa bytostne dotýkajú voličov, hlavne na 
vidieku, kde by sa dalo dosiahnuť pre rozvoj 
vidieka cez poslancov VÚC, viac ako doteraz. 
Voličov nemožno viniť, za to, že príliš málo 
vedia o činnosti VÚC, o aktivitách či skôr ne-
aktivitách jeho poslancov. Ale na vine sú aj sa-
mosprávy, prepojenie samospráv s VÚC je príliš 
slabé a vinou neprofesionality starostov aj chabé. 
Volič nie je informovaný ani o tom, čo sa v tom, či 
onom vyššom územnom celku deje, ak sa náho-
dou nevynorí nejaká kauza, ktorá je voličovi ukrad-
nutá, pretože ho trápia cesty v dezolátnom stave. 
Trápi ho aj nezamestnanosť, nevie ani nič o 
perspektíve, o tom čo ho čaká v budúcnosti. 
Toto treba jednoducho zmeniť, dať tomu ne-
jaký zmysel a určite to chce zmenu k lepšie-
mu a kvalitnejšiemu územnému členeniu. Toto 
územné členenie stvorili Dzurindovci, aby každý 
ich koaličný partner bol spokojný. Teraz budú aj 
tieto voľby súbojom súčasnej koalície s opozíciou. 
Aj preto treba ísť 14. novembra k urnám, je totiž 

celkom pravdepodobné, že súčasná koalícia pre-
hodnotí územné členenie, pretože nám netreba 
toľko predsedov a toľko úradníkov, neviditeľných 
poslancov. Zvlášť keď toto storočie bude storo-
čím kríz a treba nielenže šetriť, ale uvažovať ako 
viac priblížiť verejnú správu k občanovi. Doterajšia 
volebná kampaň je postavená na tom, kto bude 
predseda, čo pre voliča nič neznamená. Mala 
by sa postaviť na tom, kto bude poslancom 
VÚC, či je to človek, ktorý bude presadzovať v 
tomto systéme svoj región, jeho potreby, jeho 
bolesti a starosti. Aktivita parlamentov krajov 
by mala byť osnovou tohto systému a tam by 
mal klásť volič dôraz cez svoj hlas. Nie na-
opak. Lebo inak je kampaň postavená z nôh 
na hlavu a to nie je osnovou týchto volieb. Je 
totiž celkom jedno, či bude županom Bešeňovský 
alebo Potocký, systémový rozvoj územného cel-
ku by mal závisieť od poslancov, ich aktivít, ich 
bojovného ducha za voliča. Štrnásteho októbra 
naši futbalisti postúpili na MS v JAR, štrnásteho 
novembra by mohli voliči ukázať, že tiež vedia za-
bojovať, jedno s druhým určite súvisí, veď keď fut-
balisti vo vládnom špeciály skandovali po stretnutí 
s Poľskom „zrušiť dane“, premiér pripustil debatu 
o ich znížení. Hľa, čo dokáže futbal...

Bola tu taká nádej, že nový 
predseda KDH predsa len 
bude iný ako bol jeho pred-
chodca. Ján Figeľ ešte pred-
tým, než ho odpratali do 
Bruselu, nepôsobil dojmom 
kresťanského sekerníka. A 
potom vo funkcii komisára 
mu pribudli aj šediny, ktoré by 
mali znamenať tak múdrosť 
ako súdnosť. Nasadol však v 

KDH do vlaku, kde je viac rušňo-
vodičov i kuričov a tak sa ničím 
od nich nelíši. Vyfarbil sa hneď 
a ak si niektorí prívrženci KDH 
mysleli, že za jeho šéfovania 
to bude iné KDH, presvedčil 
ich, že sa tak neudeje. Sa-
mozrejme potom netreba mať 
ani ilúzie, že tejto kresťanskej 
strane, ktorá sa skompromitova-
la vo vláde Dzurindu, budú rásť 

preferencie. Znova sa ťahá k 
Dzurindovi a jeho SDKÚ a ča-
som sa možno „pomiluje“ aj s 
Csákym či novým Bugárovým 
Mostom. Do parlamentných 
volieb zostáva už len nece-
lý rok a teda KDH ani v tom 
budúcom ruže zrejme nepo-
kvitnú. Kým Ján Figeľ pocho-
pí, čo je tomu príčinou, bude 
zrejme neskoro.

Relácia LAMPA, ktorá putuje 
televíziami zakotvila na JoJ 
plus. Redaktor Hríb do nej 
pozval slovenského premiéra 
a ten neodmietol. Hoci vedel, 
že moderátor Hríb (nejedlý) 
sa aj tak nebude držať témy 
a bude svoje čudné dedukcie 
servírovať na obrazovke na-
ďalej. Viesť dialóg je naozaj 
umenie. Rozhovor je žurna-
listický žáner, ktorý je naoko 
jednoduchý, ale dobrý rozho-
vor je naozaj umenie. 
Vedeli to voľakedy redaktori Mla-
dého svéta a skutočne to robili 
profesionálne a divákov zaujali. 
Dialóg v podaní moderátora Hrí-
ba nemá ani len porovnateľnú 
úroveň. Keď mu premiér vysvetlil 
svoj postoj k Novembru 1989 
spadla mu sánka, pretože veľmi 
rýchlo zbadal, že tadiaľto cesta 
k dehonestácii premiéra na ob-
razovke nepôjde. Určená téma, 
politologické debaty o ľavici a 
pravici nie je Hríbová parketa a 

tak si hľadal zástupné témy, Ma-
linová, františkáni, Rehák and 
Valko, či ako sa kradne za toho - 
onoho. Vzadu sediaci pomocník 
si tak mohol akurát pospevovať: 
Horela, lipka, horela, keď videl 
svojho dokrkvaného kolegu, ob-
lečeného ako tramp na Sázave, 
ktorý raz horel, raz sa zasa topil 
a ťažko preglgal vecnú argumen-
táciu Roberta Fica. Bolo zaují-
mavé aj to, ako sa kamera sna-
žila sústreďovaním sa na mimiku 
pomáhať Hríbovi, hlavne vtedy, 
keď mu už chýbali argumenty a 
začal hľadať, s čím by sa znova 
vrátil do hry, ktorú chcel s pre-
miérom hrať. 
Od začiatku bolo jasné, že s 
tou taktikou, ktorú si zvolil a je 
mu vlastná, nepochodí. Premiér 
preukázal vzácnu trpezlivosť a 
nenechal sa vyprovokovať. A 
tak sa nakoniec Hríb zmenil na 
účastníka v SuperStar, keď radil 
premiérovi, aby sa viac usmieval 
a spýtal sa prečo nás (porotcov-

novinárov nemá rád). Divák už 
len očakával, že mu pochváli 
kravatu. A ešte čosi k slušnosti. 
To, že Hríb povedal, že neželá 
R. Ficovi a strane SMER, aby 
vyhrali voľby je jeho vlastný ná-
zor a nikto mu ho neberie. 
Ale slušný novinár by povedal, 
ja vám to želám, aj keď s vami 
alebo s vašou politikou nesú-
hlasím. Nie celkom chápem, 
že niektorí novinárski pobrati-
movia moderátora Hríba, ktorí 
sa tvária ako najdemokratic-
kejší novinári na svete, neve-
dia a nechcú povedať a napí-
sať, že to, čo robí, nie je nijaký 
žurnalizmus, ale je to skôr vý-
smech žurnalizmu. Teda aj ich 
samých. 
Lampa sa nedokázala roz-
svietiť, panuje pod ňou stále 
večná tma. štefan Hríb by sa 
nemal venovať politike, má 
jednu slabosť – je jednostran-
ný, jednosmerný a tým pádom 
aj nedôveryhodný.

LAMPA: VEčNÁ TMA

íri nakoniec povedali Lisabonskej zmluve svo-
je áno. Teraz sa čaká na Čechov, kde prezi-
dent ešte tento dokument neratifikoval. Český 
prezident Václav Klaus, známy to euroskeptik nie 
je Lisabonskou zmluvou nadšený a a Európsku 
úniu už dokonca prirovnal k bývalému Sovietske-
mu zväzu. Českí politici majú na tento dokument 
svoj názor. (Pred niekoľkými dňami bývalý premiér 
Mirek Topolánek pre noviny El Mundo doslova po-
vedal, že Praha musí prijať tento hlúpy dohovor a 
nezabudol západné krajiny strašiť Ruskom, ktoré 
vraj nechápu, lebo ho nezažili. Lisabonská zmlu-
va nie je ideálny dokument, predovšetkým preto, 
lebo Európska únia sa tu naďalej javí „ani ryba, ani 
rak“ ani dnes, ani po ratifikácii Česka to inak ne-
bude. Česká republika sa však snaží vytĺcť z tejto 
situácie čo najviac pre seba, aby sa zlepšilo jej 

postavenie v EÚ, kde je jasné, že EÚ komandujú 
Francúzsko a Nemecko. Na Slovensku napríklad 
Bruselu ľudia veria, možno viac ako domácim 
ústavným inštitúciám. Aj keď nás to stojí istú časť 
suverenity. Ale ľudia vedia, že sme malý štát a mô-
žeme vyskakovať len do svojej veľkosti.
Aj to je daň za demokraciu, lebo nie je to len vláda 
zákona , ale aj obetí. Ďalší moment, ktorý je v hre 
po prípadnej ratifikácii Lisabonskej zmluvy Čes-
kom, je voľba prezidenta Európskej únie. Po ír-
skom „áno“ sa začala kampaň na post prezidenta 
EÚ za Tonyho Blaira. Možno práve Česi by mohli 
svoju ratifikáciu podmieniť tým, že krajiny EÚ od-
mietnu kandidatúru Tonyho Blaira, ktorý sa dosť 
skompromitoval s politikou G. Busha ml. Nehovo-
riac už o tom, že zvolenie Tonyho Blaira by bol naj-
lacnejší spôsob ako „predať“ EÚ Veľkej Británii...

VLÁDA ZÁKONA Aj ObETÍPríliš veľký tresk
Niekto chcel v slovenskej justícii vyvolať „veľký tresk“. Dá sa 
pomerne rýchlo vystopovať, kto a ktorá politická strana ho má 
vo svojom slovníku. Podarilo sa jej to Piatimi vetami, ktoré sle-
dovali presne tento cieľ. A predpokladali, že sa objaví aj „anti-
charta“, aby ten tresk bol ešte oveľa silnejší. Tých viac ako 
tisíc sudcov mohlo pokojne ignorovať tú stovku, ktorí sa na 
vyvolanie „tresku“ v slovenskej justícii prepožičala. A Päť viet 
by skončili naozaj jednou vetou. Zdá sa však, že v slovenskej 
justícii niekto zagága a gagot sa začne ozývať z celého kŕd-
ľa. Určite tento „husinec“ slovenskej justícii nepomôže, tak 
Päť viet ako aj anticharta. Kopy nevyriešených prípadov na sú-
doch, množstvo podaní v Štrasburgu na prieťahy v konaní, to 
je skutočná robota pre sudcov. Politizácia súdnictva a justície 
je skôr cestou do pekla, na čo doplatia predovšetkým ľudia. 
A tí budú nespokojní. Ale Päť viet malo zrejme práve toto na 
mysli. A anticharta sa k tomu nechtiac pridala.

Hľa, čo dokáže futbal

vyfarbené ilúzie kresťanskej strany

Vytĺkajú politický kapitál
Niektorí vyskoč novinári a žiaľbohu aj viacerí politici (aspoň 
vieme akú majú úroveň) potom čo slovenský premiér Robert 
Fico zareagoval na požiadavku českého prezidenta ohľadne 
Benešových dekrétov a Lisabonskej zmluvy, doslova vyskočili 
z kože. Ani náhodou im nedošlo, že to je legitímne a správne 
a že to premiér povedal v českej televízii. Mikuláš Dzurinda, 
Vladimír Palko a podobní politici už i z toho začali vytĺkať po-
litický kapitál, hoci aj Brusel bol zaskočený, ale hneď potom 
pochopil. Naši novinári a ani politici to nepochopili. Naozaj 
si myslia, že to sa stalo len tak pre nič zanič? Nevšimli si, že 
prezident Václav Klaus bol v tom čase, keď nekomunikoval s 
Bruselom, v Moskve? A to sú tak nedovzdelaní a neinformova-
ní, že im nedošlo, že echo Klausa prišlo na Slovensko? To, čo 
povedal slovenský premiér v českej televízii bolo pragmatic-
ké, normálne a legitímne. A nevšimli si ani to, že z Rakúska a 
Maďarska sa ozvali hlasy, že túto požiadavku budú blokovať. 
Nemci sú zatiaľ ticho, ale urobia všetko precízne a aj múdro. 
Len na Slovensku je to inak. o slovenských novinároch škoda 
reči, ale o opozičných politikoch treba jasne povedať, že sú 
aj v tomto prípade až príliš neobjektívni. A aj to vie väčšina 
obyvateľov a je načase, aby ich vymenila.

Ešte je síce do parlamentných 
volieb dosť času, ale občianske 
združenia a tzv. neziskové orga-
nizácie už začali svoje skúšky 
akcieschopnosti, aby si naladili 
struny na predvolebnú kampaň. 
Treba vedieť, že finančník Soros, 
hoci je kríza, na ktorej vraj zaro-
bil venoval východnej a strednej 
Európe slušný balík dolárov, aby 
tak upokojil Havel and company, 
ktorá sa sťažuje na nezáujem 
amerického prezidenta Obamu 
o strednú a Východnú Európu. A 
finančné injekcie sa už začínajú 
prejavovať, samozrejme nie inak, 
ako útokmi na vládu či vládnu ko-
alíciu na Slovensku. A za miloda-
ry Sorosa pravdepodobne vzni-

kajú nové akčnejšie združenia 
ako sme mohli vidieť aj nedáv-
no „bla-bla-bla“ v podaní istého 
Beblavého. Podnety na Slotové 
lietanie sú tiež z toho súdka. Do 
konca roka a začiatkom ďalšieho 
bude podobných činov „z tvorivej 
dielne“ mimovládnych organizá-
cií pribúdať. Nie je totiž pravda, 
že americký prezident kašle na 
strednú a východnú Európu, len 
tých zdrojov nie je tak veľa ako 
voľakedy. Ale bude, lebo na-
príklad neokonzervatívci v USA 
nestratili mnoho zvolením de-
mokratického kandidáta. Pravda 
je však aj to, že dolár už nie je 
taký silný a euro podobných „vie-
rozvestov“ podporovať nebude.

Skúška akcieschopnosti
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• Aké boli Vaše predsavzatia a 
prvé kroky v službách občanom 
mestskej časti Bratislava Ruži-
nov?
Usilujem sa od začiatku nadviazať 
na požiadavky občanov, ktoré sme-
rovali k zlepšeniu v oblasti územné-
ho plánovania výstavby v Ružinove. 
V rámci svojich kompetencií som 
presadzoval aj presadzujem zmenu 
už prežitého územného plánu Hlav-
ného mesta Bratislava tak, aby sa 
zabránilo neriadenej výstavbe naj-
mä na našich sídliskách Štrkovec, 
Pošeň, Trávniky a Ostredky. Starý 
územný plán totiž umožňuje, podľa 
mňa, neriadené získavanie povolení 
na výstavbu objektov. 
Aj preto dochádza k neprimerané-
mu zahusťovaniu mestskej časti 
mnohokrát na úkor zelene, ako aj 
ďalšieho voľného priestranstva vy-
užívaného na športovanie a oddych 
občanov, nehovoriac o znižovaní 
počtu parkovacích miest v okolí 
obytných domov. 
Už počas prvého roka môjho pô-
sobenia vo funkcii starostu sa nám 
podarilo naštartovať proces prípra-
vy zonálnych štúdií, rekonštrukcie 
detských ihrísk, školských zariadení 
a ďalších mnohých iných aktivít vo 
verejnom záujme. Podarilo sa nám 
aktivizovať obyvateľov v oblasti dodr-
žiavania verejného poriadku. Zlepši-
la sa čistota v okolí bytoviek, zelené 
plochy na sídliskách a v parkoch vy-
tvárajú príjemný priestor na oddych 
či už pre mamičky s deťmi, ako aj 
pre ostatných obyvateľov. 

• Už pri letmej návšteve Ruži-
nova je zrejmé, že pozitívne vý-
sledky dosahujete pri ochrane 
zelených a pokojných vnútro-
sídliskových plôch pred neregu-
lovanou výstavbou. Ako sa vám 
darí v tomto smere zosúladiť po-
žiadavky bytovej výstavby v Prie-
voze a v Trnávke?
V starej časti Trnávky sa usilujeme 
zachovať ráz rodinných domov, pri-
čom ďalšiu bytovú zástavbu realizu-
jeme v súlade s urbanistickými štú-
diami tak, aby nové bytové komplety 
funkčne aj esteticky nadviazali na 
starú zástavbu, vrátane zachovania 
primeranej zelenej plochy. V novšej 
časti, takzvanej priemyselnej zóne, 
podporujeme výstavbu obchod-

ných centier, priemyselných, ako aj 
zábavných podnikov. Obdobne po-
stupujeme v Prievoze. Na miestnom 
zastupiteľstve sme schválili zadanie 
pre vypracovanie urbanistickej štú-
die polyfunkčného areálu v lokalite 
Dunajské predmestie v časti Nivy. 

• Ako sú na tom občania Ružino-
va z hľadiska občianskej vybave-
nosti, čo všetko pre nich robíte?
Len s ťažkým srdcom priznávam, 
že aj s ohľadom na malú schopnosť 
konkurovať obchodným centrám 
niektoré menšie predajne vo vnút-
roblokoch obytných domov nám 
zanikajú. Domnievam sa však, že 
takmer primeranou náhradou v rám-
ci našej mestskej časti sú najmä 
niektoré veľkopredajne potravín, 
vzhľadom na ich nižšie spotrebiteľ-
ské ceny. V rámci starostlivosti o 
verejné priestory venujeme zvýšenú 
pozornosť rekonštrukcii a udržiava-
niu detských ihrísk a športovísk pre 
našu mládež. Významným a úspeš-
ným projektom bola rekonštrukcia 
zimného štadióna Vladimíra Dzuril-
lu, kde dnes už hosťuje klub Slovan 
Bratislava a súčasne sú tam veľmi 
dobré podmienky aj pre korčuľova-
nie verejnosti. 
Za nie menej dôležité považujem 
sociálny rozmer pôsobenia miestnej 
samosprávy v podobe poskytovania 
sociálnej pomoci občanom v núdzi 
a ich deťom. Naši seniori oceňujú 
aj výlety a dovolenkové pobyty or-
ganizované s finančnou podporou 
mestskej časti.
 
• Čo môžete sľúbiť Ružinovča-
nom, že pre nich zabezpečíte v 
najbližšom období?
Za svoju veľmi dôležitú úlohu po-
važujem riešenie rekonštrukcie 
a opráv budov základných a ma-
terských škôl v Ružinove. Mnohé 
z nich už nahlodal zub času. Na 
základe výsledku auditu o stave 
týchto budov sme v zastupiteľstve 
rozhodli o čerpaní úveru na ich re-
konštrukciu. Pristúpime k zateple-
niu, opravíme poškodené strechy, 
vymeníme okná a zmodernizujeme 
sociálne zariadenia. Mnohokrát už 

dožívajúce kotolne nahradíme no-
vými – úspornejšími. Takto ušetre-
né finančné prostriedky budú môcť 
materské a základné školy využiť na 
modernizáciu a nákup vyučovacích 
pomôcok a celkovo na zlepšenie 
vyučovacieho procesu vrátane za-
platenia kvalitných pedagógov. 
Považujem tiež za veľmi dôležité 
podporovať výstavbu športovísk v 
nevyužitých veľkých areáloch ru-
žinovských škôl. Novopostavené 
športové haly by mohli slúžiť dopo-
ludnia školákom, pred začiatkom 
vyučovania a poobede športovým 
oddielom, večer na komerčné účely 
a tak by si privyrobili na svoju pre-
vádzku.
Dôležité miesto v mojom programe 
má aj riešenie dopravy na území na-
šej mestskej časti. Máme tu všetky 
štyri druhy komunikácií. Cestnú, že-
lezničnú, leteckú i vodnú. Ako po-
slanec mestského zastupiteľstva a 
v prípade zvolenia aj ako poslanec 
Vyššieho územného celku Brati-
slava budem usilovať o dôsledné 
integrovanie ružinovskej dopravy 
s infraštruktúrou nášho hlavného 
mesta, ako aj Bratislavského kraja.

• Podľa akých kritérií by sa pod-
ľa vás mali rozhodovať voliči pri 
voľbách do orgánov vyššieho 
územného celku (VÚC)? Prečo 
by ani účasť na týchto voľbách 
nemali podceniť?
Keďže komunálne voľby nie sú len 
o voľbe strán, domnievam sa, že 
by sa naši občania mali dôkladne 
oboznámiť s volebným programom 
danej strany a koalície strán, s dô-
razom na program konkrétneho 
kandidujúceho poslanca. Volič má 
pritom oproti parlamentným voľbám 
do Národnej rady SR výhodu v tom, 
že daného kandidáta väčšinou po-
zná aj z osobného kontaktu. 
Vo voľbách do VÚC občania majú 
jedinečnú príležitosť svojou osob-
nou účasťou zvoliť si takých zástup-
cov, u ktorých je reálny predpoklad, 
že budú v rámci vyššieho územ-
ného celku obhajovať ich záujmy. 
Preto by sa mali na voľbách do VÚC 
zúčastniť v maximálnom počte.

Ružinovský starosta v nadchá-
dzajúcej volebnej kampani chce 
svojich voličov presvedčiť svojim 
sociálne orientovaným progra-
mom. Za prioritu svojej činnosti 
pritom považuje najmä spokoj-
nosť obyvateľov mestskej časti 
Ružinov. 

Starosta mestskej časti Bratislava Ružinov – Ing. Slavomír Drozd

Spokojnosť obyvateľov prvoradá Pred tromi rokmi oslovil voličov svojim volebným programom. Získal 
podporu obyvateľov dvadsaťtisícovej mestskej časti Bratislava Rača roz-
prestierajúcej sa priamo pod Malými Karpatmi. Prejavenú dôveru usiluje 
sa opätovať bezodkladným riešením všetkých problémov, s ktorými sa 
naňho obyvatelia Rače obracajú. Ako poslanec slovenského parlamentu 
má pritom výhodu, že oprávnené požiadavky občanov má možnosť bez-
prostredne prenášať aj na pôdu NR SR. 

• Pán starosta, ako vnímate vaše dvojjediné poslanie poslanca NR SR a 
starostu mestskej časti? 
Stať sa poslancom Národnej rady SR je asi túžbou a snom každého politika. 
Mne sa tento sen splnil. V národnej rade som členom výboru pre zdravotníctvo 
a v mojej zákonodarnej iniciatíve a práci využívam svoje dlhoročné skúsenosti 
lekára, pedagóga a vedeckého pracovníka. Funkcia starostu je o každodennej 
robote a styku s občanmi. Je veľmi konkrétna, človek je pod drobnohľadom 
svojich voličov a akákoľvek chyba sa mu hneď vráti.
• Ako sa zmenil váš život poslanca NR SR po vstupe do komunálnej po-
litiky? 
Ak som predtým mal málo voľného času, tak teraz nemám žiadny. Ale je to 
ohromná skúsenosť, ktorú chcem využiť v 
budúcnosti. Určite sa mi rozšíril rozhľad a 
na mnohé veci mám nový, reálnejší názor.
• Pomáha vám postavenie poslanca 
slovenského parlamentu pri výkone 
funkcie starostu? 
Skôr naopak. Skúsenosti z komunálnej 
politiky prenášam do zákonov, ktoré sa 
týkajú regiónov, miest a obcí a do po-
zmeňujúcich návrhov. Viem konkrétne ar-
gumentovať aké riešenie je dobré a aké 
nevhodné a prečo. Komunikácia s inými 
poslancami mi pomáha nájsť najlepšie 
legislatívne riešenie problémov v samo-
správe.
• Aké sú, vo funkcii starostu, vaše pri-
ority pre najbližšie obdobie? 
Dokončiť všetky rozpracované projek-
ty. Začať s revitalizáciou ulíc Detvianska, 
Alstrova. Dobudovať obchodnú sieť vybudovaním obchodného centra Rače. 
Naďalej venovať pozornosť školám, rekonštruovať budovy škôl a školských za-
riadení, ktoré sú v pôsobnosti obce, zlepšovať ich materiálne vybavenie, aby 
vyhovovali čoraz náročnejším potrebám vzdelávania. Presadzovať ďalšiu moder-
nizáciu vyučovania, ktoré musí byť efektívne a racionálne. Vybudovať ďalšie trie-
dy v materských školách, aby sme pokryli všetky požiadavky obyvateľov Rače na 
predškolské zariadenia. Dokončiť rekonštrukciu zdravotného strediska a rozší-
renie zdravotnej starostlivosti. V spolupráci s magistrátom pri opravách komuni-
kácií prestať s plátaním dier a výtlkov, ale zaviesť systém cyklickej starostlivosti o 
zverené dopravné komunikácie. Vytvoriť ďalšie parkovacie miesta. Podporovať 
rozvoj športových a rekreačných aktivít. Na každom sídlisku v Rači vybudovať 
multifunkčné športové ihrisko. Komplexne zrekonštruovať ďalšie tri detské ih-
riská. Väčšiu pozornosť budem venovať starostlivosti o zeleň a čistotu v Rači. 
Budem usilovať o posilnenie bezpečnosti a ochrany majetku zvýšením počtu 
okrskárov Mestskej polície a vybudovaním kamerového systému. Tých cieľov 
je veľa a funkčné obdobie sa končí približne za jeden rok, ale ciele sú reálne a 
verím, že budú aj realizované.
• Máte už pripravené konkrétne projekty, ktoré by ste chceli riešiť v par-
lamente Bratislavského samosprávneho kraja? 
Je množstvo problémov, ktoré sa dotýkajú aj priamo Rače. A ja tieto problémy 
konkrétne poznám. Preto aj mám jasné vízie mojich priorít a konkrétnych riešení. 
Dotýkajú sa školstva, dopravy, zdravotníctva a sociálnych vecí. Spomeniem iba 
jednu. Za prioritu v doprave, ktorá odbremení našu mestskú časť, považujem 
moju osobnú aktívnu podporu vybudovaniu nultého okruhu diaľnice a tunela pod 
Malé Karpaty.
• Čo považuje za rozhodujúce z hľadiska presadzovania požiadaviek 
mestskej časti Bratislava Rača v rámci Bratislavského samosprávneho 
kraja?
Vedieť kto som, kde patrím a čo chcem. Argumentácia musí byť jasná a vecná. 
Bližšie, až keď by som bol zvolený, ako aj na základe zloženia zastupiteľstva.
• Prečo by občania nemali podceniť účasť vo voľbách do vyšších územ-
ných celkov a podľa akých kritérií by sa mali rozhodovať pri vyberaní po-
slancov, ktorí budú v ich mene rozhodovať vo VÚC-kách?
Dianie v samosprávnom kraji je v prvom rade vecou občanov. A preto by mali 
využiť svoje právo rozhodnúť o tom, kto bude chrániť ich záujmy a presadzovať 
ich ciele. V jednotlivých obvodoch sa ľudia poznajú a vedia, ktorý kandidát má 
skúsenosti a schopnosti, ale aj charakter riešiť ich problémy.
• Pripravujete, ako starosta Rače, konkrétne opatrenia, aby čo najviac 
oprávnených voličov mohlo využiť svoje volebné právo? 
V Račianskom výbere, v Račianskej televízii a na internete informujeme o funkcii, 
úlohách a kompetenciách samosprávneho kraja. Za čo je kraj zodpovedný a aj 
ako môže pomôcť mestskej časti. V našich médiách sú aktuálne informácie o 
čase konania volieb, informácie o volebných okrskoch, ako aj o kandidátoch na 
poslancov v našom regióne.

Doc. MUDr. Ján Zvonár CSc. - starosta mestskej časti Bratislava Rača 

Stranu pripravil VLADIMíR DoBRoVIČ

Len reálne ciele

V komunálnych voľbách v roku 2006 bol zvolený za sta-
rostu Ružinova s podporou politických strán: Smer-SD, 
ĽS-HZDS, SMK, Slobodné fórum a Strany zelených. Aj 
napriek tomu, že v ružinovskom parlamente majú výraz-
nú, až trojpätinovú prevahu poslanci zvolení za SDKÚ-DS 
a KDH, darí sa mu od nástupu do funkcie úspešne presa-
dzovať volebný program, ktorým oslovil svojich voličov. 
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Svetová ekonomická kríza naťahuje svo-
je pazúry všetkými smermi. Napríklad do 
armády, medzi vojakov. Naši funkcionári 
s hviezdičkami museli preto siahnuť aj 
do oblasti športu, hoci jednotlivé Dukly 
dosahovali a dosahujú doteraz najmä v 
reprezentácii najväčšie úspechy. Reor-
ganizácia organizačnej štruktúry Vojenského 
športového centa v Banskej Bystrici prinesie 
viacero opatrení. Redukcia pracovníkov o de-
sať-dvanásť sa však bude týkať v prvom rade 
len administratívnej správy, nie športovcov. A 
pozornosť sa bude venovať 

V PRVoM RADE MLÁDEŽI, 
tak ukázali rozbory v jednotlivých športoch, 
vysvetľuje riaditeľ VŠC v Dukle Peter Korčok. 
Samozrejme, reorganizácia sa niekoho 
aj dotkne. Pod Urpín sa budú musieť do 
Nového roka presunúť z Trenčína oddiely 
vzpierania a zápasenia. V Banskej Bystri-
ci sa vybuduje moderné centrum, kde by 
získali športovci lepšie podmienky než 
mali doteraz. Ministerstvo obrany SR tieto 
zámery podporuje. Dukla má tento rok zo 
štátneho rozpočtu 120 miliónov korún a k 
tomu mimoriadne zdroje z rezortu armá-
dy. Bude mať spolu 87 športovcov v 11 
oddieloch, nijaký sa nebude rušiť, sľúbil 
šéf VšC. 
Na úspechy Dukly B. Bystrica budeme čakať 
v budúcnosti od týchto počtov športovcov: 
atletika a vodný slalom po 10, streľba a rých-
lostná kanoistika po 8, biatlon a zápasenie po 
7, cyklistika 6, džudo a vzpieranie 5, parašu-
tizmus 4, iné športy 17. Tam patria napr. kara-
tisti, alpskí lyžiari, moderní päťbojári, kulturis-
ti, plavci a zjazdári na divokej vode. Minister 

obrany SR Jaroslav Baška podpísal rozkaz, 
vzpierači a zápasníci sa budú musieť sťahovať 
a budova so športovou halou v Trenčíne sa 
stane pre armádu nadbytočnou. Každá reor-
ganizácia však prináša aj starosti, najmä keď 
sa musí robiť na príkaz. V Trenčíne je jedno 
z našich perfektných športových zariadení a 
stane sa zrejme pre armádu nadbytočným 
majetkom. Veľkou škodou by však bolo, 
keby sa hala pre šport stratila. V armáde 
a iných rozpočtových organizáciách budú 
mať sotva o ňu záujem. Možno sa bude 
predávať. A tu by nemala zaváhať športo-
vá oblasť. Veď aj za pomoci vlády sa te-
raz zriaďujú na rôznych miestach Centrá 
olympijskej prípravy. To trenčianske by bolo 
ideálne, nie je to zelená lúka, ale perfektne 
vybudované športovisko, 

NESLoBoDNo Ho STRATIť. 
Tu by sa malo zapojiť do riešenia Minister-
stvo školstva SR, Slovenský olympijský výbor, 
VÚC a aj Vláda SR,  ktorá tuho podporuje 
aj centrá olympijskej prípravy, aj výstavbu 
rôznych športovísk, ktorých je katastrofálne 
málo. Perfektné športové zariadenia i admi-
nistratívne priestory neslobodno pre šport 
stratiť. Naopak, treba urobiť všetko aby ostali, 
aby sa v nich cibrili talenty, neskôr potrebné 
pre banskobystrické armádne centrum a aj 
pre celý slovenský šport. Vyriešenie  tohto 
problému nie je totiž iba športovou zále-
žitosťou, ale problémom celorepubliko-
vým, v rámci utvárania podmienok a zdra-
via národa. Jedno i druhé v týchto rokoch 
stále pokuľháva.
Viacerí naši vzpierači i zápasníci sa domnie-
vajú, že rozhodnutie o prevelení týchto špor-

tov do Ban. Bystrice je pre tieto športy priam 
likvidačné. Vzpierači mali v Trenčíne pod pat-
ronátom aj ďalšie tri oddiely a nie je jasné ako 
budú ďalej fungovať. Reprezentantom Dukly 
a ich trénerom sa veľmi sťahovať nechce, čo 
je pochopiteľné, ale nie je to zase pri niekoľ-
kých kompromisoch 

NERIEšITEĽNÁ SITUÁCIA. 
Najmä keď viacerí zainteresovaní situáciu 
pochopili a už aj prisľúbili, že sa pokúsia sú-
časnú úroveň armádneho športu SR nielen 
udržať na úrovni, ale ho aj vylepšiť a skvalitniť. 
Reorganizáciu armádneho športu bolo totiž 
treba urobiť. Ministra k nej prinútil aj zníže-
ný štátny rozpočet, ale aj nevyužité kapacity 
priestorov i ľudí v Trenčíne, vrátane haly. Ria-
diteľ VŠC Dukla Ban. Bystrica Peter Korčok to 
aj rozumne odôvodnil, keď povedal, že rozbo-
ry poukázali na slabú efektívnosť vo využívaní 
budov v Trenčíne. Zápasníkom i vzpieračom 
zostane rovnaký počet športovcov i trénerov 
aj v B. Bystrici. Pribudnú aj nové športoviská, 
vyššia bude starostlivosť o mládež. P. Korčok 
tvrdí, že z armádnych centier v Trenčíne a 
B. Bystrici nebolo ani jedno špičkové, teraz 
má byť také na strednom Slovensku. Verme, 
že to tak bude. Nie je preto správne há-
dzať novým opatreniam pod nohy polená 
už teraz. Do platnosti prídu až po prvom 
januári 2010 a potom uvidíme, či sú prí-
nosom, alebo nie. Vládni a armádni špor-
toví odborníci iste nešili horúcou ihlou a 
dobre nad všetkým pouvažovali. opatre-
nia bolo treba urobiť a že našli riešenia, o 
ktorých tvrdia, že budú na prospech náš-
mu športu, za to ich možno len pochváliť.

IGoR MRÁZ 

Považuje sa za skutočnú Tatranku. 
Svojmu rodnému kraju je verná 
celý svoj doterajší život. Narodila 
sa v obci šuňava na rozhraní Spi-
ša a Liptova a žije tu dodnes. Až na 
časy, keď ako aktívna športovkyňa 
spod tatranských štítov pravidel-
ne cestovala na najvýznamnejšie 
podujatia: dvakrát na zimné olym-
pijské hry, na svetové šampionáty, 
najčastejšie na preteky Svetového 
pohára. Alžbeta Havrančíková, o 
ktorej je reč, patrí medzi tých, ktorí 
pre meno svojej vlasti vo svete uro-
bili skutočne veľa. V bielej stope sa 
medzi svetovou elitou nestratila ani 
medzi najkvalitnejšími súperkami z 
vtedajšieho Sovietskeho zväzu, či 
z Fínska, Nórska, švédska alebo 
NDR. úspešne im konkurovala aj 
napriek tomu, že ako dievča z dedi-
ny mala svoje povinnosti aj doma. 
Ako každý člen rodiny sa aj ona zapá-
jala do typických dedinských prác: sta-
rostlivosti o hydinu a dobytok, či klasic-
ké práce na poli. Okrem toho všetkého 

stihla získať aj vysokoškolské vzdelanie 
a v súčasnosti sa dokonca zaradiť me-
dzi kandidátov na poslancov VÚC v 
Prešovskom samosprávnom kraji. 
* Známy spevák Peter Stašák, kto-
rý tiež pochádza spod Vysokých 
Tatier tvrdí, že Tatranci sú tak tro-
chu iní ľudia: vyrastajú v drsných 
podmienkach a sú preto odolnejší 
a húževnatejší, než my, ostatní oby-
vatelia Slovenska. Súhlasíte s jeho 
názorom?
„Osobne si myslím, že všetci Slováci 
sú húževnatejší, než ľudia iných  ná-
rodností. Prežili sme predsa dlhé roky 
poroby a útlaku. Napriek tomu, že tvo-
ríme malý národ, vždy sme mali byť na 
čo hrdí: Na svojich národných budite-
ľov, ale aj umelcov i športovcov. Naši 
predkovia dokázali za svoju slobodu aj 
udatne bojovať a neváhali za ňu položiť 
aj svoje životy ...“
* Čo si myslíte, sú ženy, pôsobiace 
v politike, pre ňu prínosom alebo 
nie?
„Určite áno. Sú citlivejšie, vnímavejšie, 
do rokovaní i samotných riešení prob-
lémov vedia vniesť určitú dávku diplo-
macie a pohody. V práci využívajú svoj 
pravý ženský inštinkt a preto majú v 
sebe niečo viac, než čisto racionálny, 
teda mužský prístup. Na druhej strane 
tam, kde je potrebná patričná dávka 
tvrdosti a nekompromisnosti, vedia vy-
užiť aj tieto vlastnosti.“
* Predstavte si, že ste sa už stali 
poslankyňou VÚC Prešovský samo-
správny kraj. Ako vo svojej posla-
neckej práci využijete všetko to, čo 
Vám dal vrcholový šport?
„Šport ma naučil mať stále svoj rebrí-
ček hodnôt a najmä neklamať samu 
seba, vyberať si to najdôležitejšie, čo 
prinesie úspech nielen mne, ale ce-
lému kolektívu. Šport mi dal nadhľad 

nad malichernosťami, patričnú dávku 
diplomacie a v neposlednom rade ma 
naučil komunikovať s novinármi. Viem 
dobre, že skutočných profesionálov 
– novinárov nemožno oklamať. Vedia 
svoje a keď napríklad môj výkon na 
bežeckej trati nebol z rôznych príčin 
prvotriedny, nemohla som ich teda 
presvedčovať, že bol na úrovni mojich 
maximálnych schopností. Do politiky 
by však nemali vstupovať aktívni špor-
tovci, tí v nej nemajú možnosti veľa 
urobiť. Sama som bola jedno volebné 
obdobie poslankyňou nášho miest-
neho zastupiteľstva ešte v časoch 
mojej aktívnej činnosti a preto moja 
poslanecká činnosť nebola taká, akú 
som si predstavovala. Žiaľ, ako mám 
informácie, niektorí bývalí športovci či 
funkcionári, ktorí teraz pôsobia v politi-
ke veľa vody nenamútili. Skôr naopak. 
Mám na mysli Ľuboša Micheľa a Petra 
Šťastného. Moja veľmi dobrá priateľka 
Larisa Lazutinová bola poslankyňou 
ruskej Dumy, ďalšia bývalá súperka Je-
lena Vjalveová pôsobí ako poradkyňa 
ruského ministra pre šport ... Svojho 
času som pôsobila v sekcii športovcov 
pri Slovenskom olympijskom výbore  a 
v nej ma zaujali názory a systém prá-
ce Karin Habšudovej a Jerguša Baču. 
Podľa mňa by obaja mali dostať šancu 
pôsobiť v politike. Ja si osobne veľmi 
vysoko vážim tú šancu, ktorú mi  po-
skytol SMER-SD. Viem, že v prípade 
zvolenia sa musím ešte veľmi veľa učiť, 
ale rozhodne by som ako poslankyňa 
nikoho nesklamala.“
* Ktoré by boli vaše prednosti v prá-
ci poslanca?
„Poznám pomery v našom základnom 
školstve, konkrétne na vidieku. Pod-
mienky síce majú ďaleko k ideálnym, 
ale na druhej strane sústavne klesá 
aj počet žiakov, i keď ja ešte žijem v 

regióne v podstate s vysokou pôrod-
nosťou – na naše slovenské pomery. 
Ďalšou mojou parketou je šport. Moja 
rodná Šuňava nemá ani  2000 obyva-
teľov, ale vyrástli tu úspešní lyžiari – re-
prezentanti ako Milan Blaško, Michal 
Giacko, Ivan Hudáč, Róbert Minář. 
Mali sme dobré podmienky a ja už ako 
žiačka som sa dostala do športovej 
triedy v Štrbe. Teraz ako telocvikárka 
mám okolo seba tiež dosť veľa športo-
vých talentov, ale ich rodičia si nemôžu 
dovoliť investovať do ich prípravy a ani 
na nákup výstroja. Na Slovensku sa 
zrútil celý systém výchovy nádejí od 
školských stredísk cez tréningové stre-
diská mládeže až po strediská vrcholo-
vého športu mládeže, ale napríklad v 
Českej republike ich majú stále. Mojou 
srdcovou záležitosťou je aj cestovný 
ruch. Štrbské Pleso s okolím je úplne 
zdevastované. Tak napríklad jeho dlho-
ročná pýcha – objekt pošty, postavený 
kvôli Majstrovstvám sveta v lyžovaní v 
roku 1970, už neslúži svojmu účelu. 
Vo Vysokých Tatrách sa síce stavia, 
ale sú to doslova opachy z betónu a 
skla!  Veď predsa existuje tatranská 
architektúra, ktorá sa vyvíjala od 19. 
storočia a charakterizuje naše veľho-
ry. Do Tatier prichádzajú podnikatelia 
z iných časti republiky a ich cieľom 
je iba rýchlo zbohatnúť. My, Tatranci, 
sa chováme úplne inakšie, žijeme tu 
predsa. Tatry nielen využívame, ale 
predovšetkým ich chránime. Na škol-
ské výlety sem prichádzajú deti, ktoré 
nikto nevychováva v duchu toho, že 
Tatry sú našim národným symbolom, 
ako napríklad hymna a zástava. Tatry, 
však stratili jeden zo svojich symbolov 
– preteky Tatranský pohár v lyžovaní.“
* Na rozdiel od mnohých iných obcí 
a miest v republike SMER-SD voľby 
v šuňave nevyhráva. Vy ste sa však 

ocitli na kandidátke za poslankyňu 
práve za túto stranu  ...
„SMER-SD je najobľúbenejšia politic-
ká strana na Slovensku a to hádam vie 
dobre každý volič v republike. Práve 
preto neviem pochopiť, prečo v médi-
ách opozícia sústavne útočí na tento 
základ vládnej koalície. SMER je stále 
jednoznačný víťaz posledných parla-
mentných volieb a má právo mať prvé 
a posledné slovo v domácej i zahranič-
nej politike. Okrem toho som sama na 
vlastnej koži pocítila čo je to zostať bez 
práce. Po skončení kariéry vrcholovej 
športovkyne mi zainteresovaní pove-
dali, aby som sa začala starať sama 
o seba. Áno, súhlasím, ale štát, ktorý 
som  roky úspešne reprezentovala mi 
pomocnú ruku nepodal. Iba náš sta-
rosta. Práve preto zdôrazňujem, že po-
nuku, ktorú som dostala od SMER-u si 
vysoko vážim a možno už nikdy v živote 
takúto alebo podobnú nedostanem“.

Kto je vlastne 
Mgr. Alžbeta HAVRANČíKoVÁ?
Jedna z najúspešnejších bežkýň na ly-
žiach počas existencie ČSSR, ČSFR 
a samostatnej Slovenskej republiky. 
Narodená 27. septembra 1963 v Šu-
ňave, účastníčka dvoch zimných olym-
piád (1988 – 7. miesto v štafete 4x5 
km, v roku 1994 – 8. miesto v behu 
na 15 km), dvojnásobná víťazka prete-
kov Svetového pohára v sezóne 1988-
1989 v behu na 5 a 30 km, v tej istej 
sezóne v celkovom poradí Svetového 
pohára skončila druhá. Na majstrov-
stvách sveta dvakrát štvrtá. Dvanásťná-
sobná majsterka ČSSR a Slovenska v 
behu na lyžiach. Absolventka Fakulty 
humanitných vied Univerzity M. Bela 
v B. Bystrici, učiteľka telesnej výchovy 
na  ZŠ v Liptovskej Tepličke. 

VLADIMíR MEZENCEV

Mgr. ALŽBETA HAVRANČíKoVÁ, kandidátka na poslankyňu VÚC Prešovského samosprávneho kraja za SMER-SD

„ŠPort ma naUČiL rieŠiť ProBLÉmY S naDhĽaDom“

Rozpočet si vyžiadal zmeny aj v armádnom športe Slovenskej republiky

halu v trenčíne bude šport potrebovať Z FUjaviCe na SaFari
Možno je to tak dobré, že to bolo také dramatické. Možno 
práve to prispeje k tomu, že naši futbalisti si viac uvedomia, 
čo dokázali a v Afrike na futbalovom safari ešte aj niečo 
„ulovia“. Po zápase v Írsku sa ukázalo, že potenciál na to máme 
a oživením je príchod mladých hráčov, ktorí sa môžu do MS v 
Juhoafrickej republike len a len zlepšovať. Treba určite oceniť 
trénera Weissa, ktorý dokázal často s hráčmi naozaj čaro-
vať, až na domáci zápas so Slovinskom, kde nevyšla ani 
taktika a ani zostava, hlavne čo sa týkalo zálohy a útoku. 
V Poľsku sa ukázalo, čo znamenajú pre mužstvo taký hráči ako 
Šesták, alebo v iných zápasoch Hološko. A aj Kozák, ktorý doká-
že, keď mu to ide, naozaj dosť. Objavujú sa aj ďalší hráči, mladí 
Weiss, Stoch alebo brankár Mucha, ktorý naozaj často podržal 
naše mužstvo. Hoci v Poľsku nastúpila celkom nová obrana, do-
kázala v tej fujavici aj so šťastím odolávať poľským nájazdom. 
Slovensko bude po prvý raz na MS vo futbale a to je ob-
rovský úspech. Futbalový zväz by si to mal uvedomiť a 
venovať príprave na MS v JAR zvýšenú pozornosť, vráta-
ne kvalitných prípravných zápasov, kde by si tréner Weiss 
mohol vyskúšať všetky možné a núkajúce sa možnosti zo-
stavy proti tým súperom, ktorých dostaneme v skupine. 
Hráči ako sme počuli nehrali o mimoriadne sumy, mali len 
tú tisícku eúr štartovného, pochopiteľne netreba ich príliš 
rozmaznávať, ale zdá sa, že hlavne tí mladí majú radosť z 
hry a keď si budú krotiť junácku nerozvážnosť, môžu v JAR 
naozaj „zasvietiť“. Samozrejme s nimi aj Slovensko, pretože 
postup je úspech, ktorý ide do sveta, futbal sa hrá na celom 
svete a niet lepšej propagácie Slovenskej republiky ako je to, čo 
dokázali futbalisti pod vedením Vladimíra Weissa. Tie jeho slzy 
po konečnom hvizde v Chorzowe boli naozaj skutočné a 
neboli to vločky snehu z tej fujavice, ktorá tam panovala. 
A to ešte nezačali futbalové talenty rodiť futbalové ihriská 
slovenského premiéra Roberta Fica.
Takže z fujavice ideme na safari. Namiesto pušiek s kopačkami a 
s hrdo vztýčenou hlavou. Slovenská zástava bude viať v južnom 
kúte Afriky, verme spolu s našimi futbalistami, že čím dlhšie, tým 
lepšie.  DUšAN KoNČEK
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Výstavba priemyselných
parkov a areálov 
Stavebná činnosť
Ekologické stavby

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

mivaplus@iol.sk

MIVA PLUS SPOL. S R.O.MIVA
plus

EUROFEJA ,s . r. o .

EUROFEJA ,s . r. o .
štefánikovo nám.4, Spišská Nová Ves 052 01

e-mail:reality@eurofeja-sro.com, eurofeja@eurofeja-sro.com
 tel:+421534461097, mobil:+421903602868

sprostredkovateľská činnosť

kúpa a predaj nehnuteľností 

vypracovanie znaleckých 
posudkov a kúpno-predajných zmlúv

Akciová ponuka: 
predAj ApArtmánov nA  

Štrbskom plese.

Ľ. Štúra 17, 082 21 V. Šariš, Prevádzka: Jilemnického 2, 080 01 Prešov

zneškodňovanie 
odpadov

s.r.o.

Čítajte týždenník SLOVenSký ROZHĽAd aj na internetovej stránke: www.slovenskyrozhlad.sk
Ďalšie číslo novín dostanete 4. novembra 2009 a potom každú stredu v stánkoch MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s. Bratislava

vstávajte vlastenci
o rôznych aspektoch vlastenectva na Slo-
vensku sme na stránkach našich novín písali 
viackrát v rôznych súvislostiach. Otázky vlas-
tenectva a výchovy k vlastenectvu sú stále aktu-
álne, a možnože kvôli postupujúcej globalizácii 
aj aktuálnejšie ako v minulosti. Koho zaujíma táto 
problematika, a najmä to ako vlasteneckú výchovu 
u nás zlepšiť, má teraz vynikajúcu príležitosť. Prá-
ve teraz, a síce po dlhej dobe, bola u nás vydaná 
publikácia, podrobne sa zaoberajúca touto prob-
lematikou. Kniha „Vstávajte vlastenci“ (Úvod do 
vlastnecjkej výchovy), má 192 str. a stojí 8 euro. 
Kto ju nedostane v kníhkupectve, žiaľ, vyšla len vo 
veľmi omedzenom náklade, môže si ju objednať 
na adrese: Eko-konzult, p.o. box 61, 85007 Brati-
slava 57, alebo eko-konzult@chassco.sk 


