
Ľahký terč krízy
Architekt slovenskej štátnosti Vladimír Mečiar vidí v čase 
súčasnej svetovej krízy pre Slovensko viacero riešení. 
Hovorí o politike krátkodobých investícií, ktoré by po-
mohli slovenskej zamestnanosti. Ako vieme, vláda pracuje 
na verejných investíciách a to pri výstavbe tretieho a štvrtého 
bloku atómovej elektrárne v Mochovciach, či rozvoju cestnej 
infraštruktúry. Krízu vidí predseda ĽS-HZDS ako dlhodobú, 
ktorá bude doznievať okolo desať rokov. Nie je to optimistické, 
ale zjavne vie, o čom hovorí. Momentálne prebieha obdobie 
prijímania štátneho rozpočtu. V ňom dochádza k stabilizácii 
hrubého domáceho produktu a k ozdraveniu meny. Zachová-
vajú sa sociálne dávky a to aj za cenu naštartovania krátkodo-
bých a dlhodobých projektov zamestnanosti.
Preto Mečiar vidí stabilizáciu zamestnanosti až v druhom polro-
ku 2010 a najmä v roku 2011. Žiaľ, ako upozornil predseda ĽS-
HZDS v relácii Na telo v televízii Markíza v nedeľu 25. októb-
ra, Slovensko sa za Dzurindu dostalo na úroveň amerického 
Detroitu. Množstvo automobiliek a jednostranná zameranosť 
tvorby hrubého domáceho produktu cez strojársky priemysel v 

Pokračovanie na 5. strane

Minister životného prostredia 
Jozef MedVeď, ktorého pre-
zident Ivan Gašparovič vymeno-
val do funkcie, chce pri riadení 

tohto „špecifického rezortu“ 
uplatniť manažérsky prístup. 
Ako ďalej uviedol, bude pra-
covať s informáciami, ktoré mu 

poskytne vicepremiér Dušan 
Čaplovič, ktorý bol dočasne 
poverený riadením envirorezor-
tu. „Pretože istá kontinuita 
sa dodržať musí,“ povedal s 
tým, že zachová prísne mana-
žérsky prístup a s ľuďmi, ktorí 
nebudú dostatočne zdatní na 
svoje funkcie, sa vyrovná. 
Vicepremiér objasnil, že 
prieskum na ministerstve ži-
votného prostredia, ktorý ini-
ciovala opozícia, sa napriek 
výmene  uskutoční. Poslan-
com by mal na ich otázky 
odpovedať štátny tajomník 
Jaroslav Jaduš. Podotkol, že 
on sám nebude robiť „kroví 
frešparáde“, čím narážal na 
predvolebnú kampaň po-
slanca Pavla freša (SdKÚ-
dS) na post bratislavského 

predsedu VÚC. Novopečený 
šéf rezortu na margo emisnej 
kauzy konštatoval, že ju pozná 
iba z médií a nemá zatiaľ rele-
vantné informácie z pozície mi-
nistra. „Jednodňový minister 
si nemôže robiť ambície, že 
bude vystupovať ako člo-
vek, ktorý dokáže odpove-
dať na otázky poslancov,“ 
poznamenal. 
Medveď objasnil, že na oboz-
námenie sa s rezortom nebu-
de potrebovať sto dní. Podľa 
svojich slov sa chce najprv 
zorientovať v agende, ktorá naj-
viac rezonuje v spoločenskom 
prostredí. Následne chce zor-
ganizovať tlačovú konferen-
ciu, kde sa bude prezentovať. 
Deklaroval, že s novinármi sa 
bude stretávať rád. (TASR)
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Pôvodné zámery prevratu, ktorý vošiel do dejín 
pod označením nežná revolúcia, sa s odstupom 
dvoch desaťročí predsa len podarilo uskutočniť. 
Podľa viacerých rešpektovaných prameňov známe 
udalosti v strednej a východnej Európe, ktorá v roku 
1989 patrila do sféry vplyvu ZSSR, mali niekoľko zá-
kladných cieľov. 
Prvým želaním bola personálna (generačná) obmena 
politického vedenia v štátoch, ktoré sa medzičasom 
zo sovietskych satelitov stali americkými protektorát-
mi. Druhým zbožným motívom bola výmena dovte-
dajších dispozičných práv najvyššej nomenklatúry 
KSČ za reálne vlastnícke práva získané ekonomickou 
transformáciou v procese privatizácie. Treťou – do-
nedávna zdanlivo najohrozenejšou métou prevratu – 
bolo odvrátenie technologického a hospodárskeho 
zaostávania Ruska najmä vo vzťahu k USA a dosiah-
nutie uznania Moskvy ako jedného z kľúčových geo-
politických hráčov v celosvetovom meradle. 
K prvej požiadavke podstatných spoločenských zmien 
sucho poznamenajme, že reformovaná KSS v podo-
be SDĽ bola súčasťou už vlády Mikuláša Dzurindu v 
rokoch 1998 – 2002, kým dnes je najorganizovanej-
šou a určujúcou zložkou rozhodujúcej vládnej strany 
Smer-SD. o aktuálnych majetkových pomeroch 
príslušníkov niekdajšej socialistickej aristokracie 
a ich potomkov, z ktorých sa stala buržoázia bez 
prívlastkov, sa azda ani netreba osobitne zmie-
ňovať. Prechodné výkyvy a problémy Ruska na-
čas vyvolali ilúziu triumfu USA a zahmlili pozíciu 
Kremľa ako mocenského centra objektívne naj-
väčšej a najbohatšej krajiny sveta. A cena, ktorú 
sme zaplatili za spomínané dary? Tak ako vždy v 
histórii: keď páni pijú, chudobu z toho bolí hlava. Aj 
účet novembra 1989 uhradili daňoví poplatníci, ktorí 
prišli o sociálne istoty, stretli sa s dávnejšie zabudnu-
tou nezamestnanosťou a s otvorenou agresivitou mili-
taristického kapitalizmu. Ale – zdá sa – že im vyhovuje 
poloha hlupáčikov manipulovaných bulvárnymi média-
mi. Kto chce kam, pomôžme mu tam.

PAVoL JANÍK

NežNá, alebo revolúcia?

STANISLAV HÁBeR

„Domnievam sa, že sme urobili kus práce. 
Aj v legislatíve, aj v priamej finančnej pod-
pore či už našich inštitúcií alebo neštátnej 
kultúry. Mnohé rozrobené veci sme dokon-
čili a myslím, že moje rozhodnutie vsadiť na 
kontinuitu a nevybíjať sa v čistkách a popie-
raní toho, čo sa urobilo v rezorte kultúry pre-
do mnou, ako to niekedy robili moji pred-
chodcovia bolo správne “. 

Čítajte na stranách 3 a 6

Hovoríme s MARKOM MAĎARIČOM, 
ministrom kultúry Slovenskej republiky

voči kultúre máme stále dlh

Pri riadení rezortu chce nadviazať na kroky dušana Čaploviča

Jozef Medveď - nový minister vlády

Akciová spoločnosť Novácke chemické závody (NChZ) Nováky 
hoci je v konkurze, ukazuje svoju životaschopnosť, čo zname-
ná, že by mohla byť dlhodobo na trhu. Konštatoval to 26. októb-
ra 2009 v Novákoch minister hospodárstva SR Ľubomír Jahná-
tek (na snímke druhý zľava), ktorý sa v priestoroch spoločnosti 
stretol so správcom konkurznej podstaty Jánom Súkeníkom 
(na snímke tretí zľava), vedením NChZ, veriteľmi, odborármi a 
zástupcami pracovníkov. Minister uviedol, že spoločnosť NChZ 
za osem mesiacov vykazuje dobré hospodárske výsledky. Ak 
by nemusela zaúčtovať pohľadávku, pokutu za kartelovú doho-
du od Európskej komisie 19,6 milióna eur (590,47 milióna Sk), 
tak by vykazovala zisk 1,5 milióna eur (45.189.000 Sk), čo je 
veľmi dobrý výsledok. Okrem toho export produktov organickej 
a anorganickej chémie NChZ za osem mesiacov predstavuje až 
87 percent, čo je „vzácnosť v čase hospodárskej krízy“, zdôraz-
nil minister.  FOTO TASR - Pavol Remiaš

Bratislava/Brusel - České snahy o získanie výnimky z Charty základných 
práv, ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy, sú vnútornou záležitosťou 
Českej republiky. Po stretnutí krajín Vyšehradskej štvorky a pred začatím 
summitu Európskej únie v Bruseli to uviedol slovenský premiér Robert 
Fico. Slovensko podľa jeho slov nemôže ísť cestou obetovania charty a 
výnimka požadovaná českým prezidentom Václavom Klausom, ktorý jej 
získaním podmieňuje podpísane Lisabonskej zmluvy, nemá podľa šéfa 
slovenského kabinetu s Benešovými dekrétmi nič spoločné.
„Zobrať ľuďom Chartu ľudských práv nemá nič spoločné s Benešo-
vými dekrétmi, my teda nevidíme žiaden dôvod, prečo by SR mala 
teraz vstupovať do rokovania s EÚ a vyhlásiť jednostranne, že sa 
vzdáva charty,“ zdôraznil premiér. (TASR)

Novým ministrom životného prostredia sa stal Jozef Medveď (na 
snímke vľavo) s prezidentom I. Gašparovičom.  FOTO TASR - Tomáš Halász

Nevzdáme sa Charty
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Začiatok oficiálnej vo-
lebnej kampane pre 

regio-nálne voľby odkrý-
va karty jednotlivých kan-
didátov. Niektorým trčia z 
rúk žolíky, iným esá. Zdá 
sa však, že čierneho Pet-
ra môžu dostať voliči. Stačí 
sa zle rozhodnúť, neísť vo-
liť alebo naletieť na sľuby. 

Zrejme s tým kalkulu-
jú kandidáti, ktorí mali 

minimálne štyri roky na to, 
aby presadzovali svoje ví-
zie rozvoja regiónov. Na-
miesto toho boli ticho. Ml-
čali. Teraz ako hlasné trúby 
chodia po obciach a mes-
tách, sľubujú modré z neba 
a šíria poplašné správy. 
Presne za také považujem 
predvolebné sľuby o tom, 
ako regióny budú riešiť to, 
na čo jednoducho nemajú 
kompetencie. V tomto du-
chu už Prešov zažil posled-
né komunálne voľby. Invá-
zia sľubov a kampaň, ktorá 
pripomínala známu relá-
ciu „Snívajte s nami“ bola 
o výstavbe minimálne 5-ti-
sícoch bytov, o 3-tisícoch 
pracovných miest a nie-
koľkých kruhových objaz-
doch do dvoch, či troch 
rokov. Miestna samosprá-
va nie je stavebná firma či 
holding čo zháňa zákazky 
a tiež nemá právomoc roz-
hodovať o tých dopravných 
stavbách, ktoré patria sa-
mosprávnemu kraju alebo 
ministerstvu dopravy. Vý-
sledok je preto jasný. Skla-
manie občanov politikom, 
alebo lepšie povedané po-
litickým dobrodruhom, kto-
rému klamstvá vybojovali 
štvorročný blahobyt. Rov-
naký rukopis môžeme čí-
tať aj v terajšom predvo-
lebnom súboji. Napríklad 
v Prešovskom samospráv-
nom kraji, kde medzi vo-
ličov prichádza kandidát, 
ktorý v inej pozícii nasľubo-
val, zadlžil a za spôsob úte-
ku si zvolil kandidatúru do 
inej verejnej funkcie. 

V    regionálnych voľbách 
nekandidujem, no aj 

napriek tomu chodím me-
dzi ľudí, vysvetľujem prin-
cípy a poslanie regionálnej 
samosprávy ako význam-
ného aktéra ekonomické-
ho, sociálneho aj vzdeláva-
cieho rozvoja kraja. Budem 
veľmi rád, ak sa regionál-
nych volieb zúčastní čo 
najviac voličov, aktívnych 
ľudí, ktorí svojou voľbou 
dokážu, že zo sľubov dáv-
no vyrástli. Región si zaslú-
ži zodpovedných politikov  
so serióznym prístupom. 
Ale nie exhibicionistov!

Konferencia Smeru-SD a HZDS-ĽS pre voľby do orgánov Banskobystrického samo-
správneho kraja sa uskutočnila 26. októbra 2009 v Banskej Bystrici. Na snímke zľava 
predsedníčka Smeru pre Banskobystrický kraj Jana Laššaková a podpredseda Smeru 
Pavol Paška.  FOTO TASR - Jozef Ďurník 

STANISLAV HÁBeRNa jednej strane nespokojní sudcovia ho-
voria, že kritika predsedu vlády na ich ad-
resu je nemiestna. Vraj nie je pravda, že 
sa im nechce pracovať a že majú veľa ne-
vybavených spisov oproti svojím kolegom 
a preto radšej protestujú, než by robili. Na 
druhej strane jedným dychom priznáva-
jú, že im na výkon ich funkcie sudcu ne-
vyhovujú súčasné pracovné podmienky. 
Vraj nemajú dostatočné zabezpečenie 
vlastnej práce. Sťažujú sa, že im chýbajú 
administratívni pracovníci, vraj by si vede-
li predstaviť, keby ich mali viac. Rovnako 
požadujú dostatočný počet externých 
spolupracovníkov. Nehovoriac už o tom, 
ako im chýbajú dôstojné priestory na vý-
kon ich dôležitej funkcie.
Nič proti takýmto požiadavkám. Každý zamest-
nanec v službách štátu by mohol hovoriť o ne-
dostatočnom zabezpečení. O podmienkach, 
ktoré nezodpovedajú praxi, aká je bežná v 
zahraničí. Nehovoriac o vlastnom postavení 
a vážnosti v spoločnosti. Ľudia, ktorí pracu-
jú v štátnej službe, poväčšinou počúvajú akí 
sú leniví, ako nič nerobia, ako im je v štátnej 
službe dobre. Pritom im často chýbajú aspoň 
porovnateľné podmienky s tými, aké sú bež-

ným štandardom v krajinách Európskej únie. 
O zabezpečení vlastnej práce sa im často ani 
nesníva.
Po vstupe do Únie pre slovenských úradní-
kov často narástla agenta do nebývalých 
rozmerov, ale verejnosť je živená pred-
sudkami o ich práci. A predsa sa nebúria. 
Neorganizujú petičné akcie. Nehovoriac o 
tom, že ich vážnosť je vo verejnosti mizivá 
a verejnosť je systematicky balamútená 
prípadmi, kedy úradníci pochybia, aby do 
jedného vreca mohli strčiť všetkých.
A ak nemá úctu štátny úradník, nemá ju ani 
inštitúcia, ktorú reprezentuje a nemá ju nako-
niec ani štát. Sudcovia sa teda sťažujú na to, 
čo je každodennou realitou iných pracovní-
kov, slúžiacich verejnému záujmu. Kde je úcta 
k učiteľom? A to títo ľudia musia vykonávať 
skutočne namáhavé povolanie za naozajstné 
almužny. V porovnaní s odmeňovaním sudcov 
to platí na milión percent. Ak by bola vážnosť 
učiteľského povolania, ktoré je krásnym posla-
ním, na vyššej úrovni, nemali by ani sudcovia 
toľko práce, koľko majú.
Kde je ohodnotenie lekárov? zdravotníc-

kych pracovníkov? Veď čo je dôležitejšie, 
ako zdravie a životy ľudí? Nejaké súdne 
spisy? Nemusíme vôbec zhadzovať sudcov-
ský stav, takisto si zaslúži úctu. Rovnako si 
zasluhuje dobré správanie a dôstojné 
podmienky. Nič také však nemajú ani iné 
povolania v stopercentnom stave. Kde sú 
policajti? Koľko boli škandalizovaní, zha-
dzovaní, podceňovaní? Aké majú podmien-
ky pre svoju prácu záchranári, ktorí každoden-
ne bojujú so živlami, nasadzujú svoje životy pri 
starostlivosti o cudzích ľudí?
o čom vlastne hovoria nespokojní sudco-
via? Ak sa sťažujú na podmienky svojej práce 
v odpovedi na kritiku premiéra, potom nepria-
mo priznávajú, že Robert Fico trafil klinček po 
hlavičke. Nejde im zjavne o zmenu pomerov, 
ale pravdepodobne o to, aby sa vyvinili, pre-
čo oni majú azda menej skončených vecí na 
súde, než iní ich kolegovia. Ruku na srdce, 
ak pracujú v plnom nasadení, majú takí 
ľudia čas na rebéliu? Na rôzne hry a nátla-
kové akcie? Asi ťažko, ledva stíhajú svoje 
povinnosti. Tak sa zdá, že s požiadavkami 
sudcov a s ich akciou sa nedá seriózne zaobe-
rať. Ľutovať sa totiž za podmienky svojej práce 
môžeme všetci. A v čom by nám to pomohlo?

ĽútOSť SudCOM NepOMôže

V blížiacich sa novembrových voľbách do orgánov samo-
správnych krajov kandiduje 3482 záujemcov, z toho 2773 
mužov a 709 žien. 
Najviac uchádzačov o post pritom pochádza z radov nezávislých, 
ktorých by malo byť 574, nasledujú kandidáti strany Sloboda a 
Solidarita a koaličných strán SMER-SD a ĽS-HZDS. Informovala 
o tom Ľudmila Benkovičová, predsedníčka Štatistického úradu 
(ŠÚ) SR. „Je viac kandidujúcich ako po minulé roky,“ po-
vedala TASR Benkovičová. Najviac kandidátov je v Prešovskom 
kraji (547), nasleduje Košický kraj (541). Naopak, najmenej má 
Trnavský kraj (248).
O post predsedu má záujem 57 kandidátov, z toho 52 mužov 
a päť žien. Ich priemerný vek predstavuje 51 rokov. Najstarší 
kandidát na poslanca má 81 rokov a na predsedu 73. Najmladší 
kandidáti sú 18-roční a pochádzajú z Nitrianskeho kraja a Ko-
šického kraja. Najmladší kandidát na predsedu má 32 rokov. K 
voľbám do VÚC by malo pristúpiť okolo 320 000 prvovoličov, 
teda tých, ktorí sa na týchto voľbách ešte nezúčastnili. Tých, 
ktorí nevolili zatiaľ vôbec, by malo byť okolo 30 000. (TASR)

predsedom chce byť 
aj 73-ročný dôchodca

V súvislosti s hodnotením medzinárodnej 
organizácie Reportéri bez hraníc sloven-
ská sekcia Asociácie európskych noviná-
rov oprášila tézu požadujúcu oddelenie 
médií od vplyvu vlády, parlamentu a hlavne 
politických strán. dovolím si však spresniť 
ich požiadavku. Požadujú oddelenie médií 
od vplyvu vlády Roberta Fica a slovenského 
parlamentu, v ktorom ťahajú za kratší koniec 
poslanci SDKÚ, KDH a SMK. Celé spektrum 
periodickej tlače, všetky elektronické médiá, 
vrátane verejnoprávneho Slovenského rozhlasu 
a Slovenskej televízie vytvárajú priestor najmä 
na dehonestovanie vládnej koalície. Určite nie 
je náhoda, že „nezávislí“ novinári pri vyvolávaní 
jednotlivých káuz zväčša neargumentujú svoji-
mi poznatkami, ale sa opierajú takmer výlučne 
o subjektívne hodnotenia a názory opozičných 
politikov. Výstupy z opozičných tlačových be-
sied a brífingov sú pre naše média meradlom 
objektivity a ich návrhy sú vydávané za najlepšiu 
a jedinú cestu k prosperite Slovenska. Mnoho-
krát, či už to úmyselne alebo z nevedomosti, 
nedajú dostatočný priestor na obhajobu kritizo-
vaného postupu vlády a vládnych strán. Svojim 
komentárom bez dôsledného preverenia sku-
točnosti pritom ešte znásobia tvrdenia opozič-
ných politikov, ktorých trvalým cieľom je naštr-

benie dôvery verejnosti voči súčasnej vláde. 
Obzvlášť bezohľadné sú v tomto smere tlačové 
periodiká, medzi ktorými hrá prvé husle bulvár-
na tlač. Nečudujme sa preto, že poškodení 
politici si očisťujú svoje meno od nánosu 
bahna súdnou cestou. zrejme naše vyda-
vateľstvá majú bohatých sponzorov, keďže 
len v tomto roku si poškodení politici od 
nich vysúdili vyše 200 tisíc eur. 
Domnievam sa, že by sme nemali tolerovať ani 
chyby prameniace z nedostatočnej skúsenosti 
mladých, zato však už bohorovných redaktorov. 
Pošpiniť česť človeka je veľmi jednoduché, ale 
veľmi ťažko sa to napráva. Ako takzvaná sied-
ma veľmoc by sme preto nemali pristúpiť na 
lacnú servilnosť v prospech politických strán, 
dúfajúc, že nás v prípade volebného úspechu 
možno odmenia teplým miestečkom vedúcich 
tlačových oddelení na jednotlivých minister-
stvách. Oddeliť médiá od vplyvu vlády, parla-
mentu a hlavne politických strán môžeme vyvá-
ženým, objektívnym a pravdivým informovaním 
verejnosti. Dosiahnutie tejto méty je v rukách 
novinárskej obce, ktorá na to nepotrebuje Re-
portérov bez hraníc. Som však presvedčený, že 
od nástupu vlády Roberta Fica, slovenské mé-
diá majú zaručené nezávislé postavenie od tejto 
vlády.  VLAdo BoRšANSKý

veľké mediálne farizejstvo

Široká PoNuka
Na Slovensku v súčasnosti 
máme oficiálne iba 7 200 
voľných pracovných miest. 
To, že v Bratislave potrebujú 
zdravotné sestry, maklérov a 
obchodných zástupcov, to 
nikoho nemôže prekvapiť. 
Nepochopiteľné ale je, že v 
Košickom a Prešovskom kra-
ji chýbajú robotníci mecha-
nických zariadení a pracov-
níci na obsluhu montážnych 
liniek, to je naozaj na zamys-
lenie. Šancu nájsť si dobré 
pracovné miesta majú ešte 
krajčíri a krajčírky, klobuční-
ci, čašníci a servírky, preda-
vačky, účtovníčky, progra-
mátori a ďalší špecialisti IT. 
Nikto však, žiadny úrad prá-
ce neponúka voľné miesta 
riaditeľov škôl, colníkov, ve-
dúceho pošty a výpravcov, 
ale dokonca ani podlahárov 
a dlaždičov... (vm)

ĎALŠÍ ŠpORtOVeC
Na stránkach Slovenského rozhľadu sme už predstavili niekoľ-
kých bývalých úspešných športovcov, ktorí kandidujú za poslan-
cov VÚC. Našiel sa však aj taký, ktorý rozmýšľa dokonca o sad-
nutí si do kresla predsedu. Je nim zaslúžilý majster športu Mgr. 
Jozef Plachý a jeho túžbou je stať sa predsedom Košického 
samosprávneho kraja. Ako jediný atlét v bývalej ČSSR štartoval 
na štyroch (!) letných olympiádach. Má medaily z majstrovstiev 
Európy, v roku 1969 ho vyhodnotili za najlepšieho atléta stretnu-
tia Európa-Amerika v Stuttgarte. Právom patrí medzi najlepších 
športovcov Slovenska všetkých čias. Plachý, ktorý v tomto roku 
oslávil 60-tku, kandiduje za malú politickú stranu Strana regiónov 
Slovenska. Napriek svojej bohatej a úspešnej športovej kariére 
nemá veľké šance presadiť sa v regionálnej politike. Nakoniec, 
na veľké prekvapenie už v jedných voľbách úplne prepadol – v 
minulom roku neúspešne kandidoval na funkciu prezidenta Slo-
venského atletického zväzu ... VLAdIMÍR MezeNCeV

Niektoré z týchto objektov ne-
majú ani 20 rokov, iné o niečo 
viac. Máme na mysli objekty 
na hraničných priechodoch z 
ČR, Maďarskom a Poľskom, 
ktoré po vstupe SR do Schen-
genského priestoru doslova 
osireli. Práve preto mnohé 
zničili vandali. Ide pritom o 
štátny majetok! Ako však tie-
to opustené objekty využiť? 
Tak napríklad v Česku z nie-
koľkých vznikli galérie alebo 
obchody. U nás? Pohľad na 
bývalý objekt colnice a paso-

vej kontroly na slovensko-ma-
ďarských hraniciach v Milhosti 
(okres Košice-vidiek) je doslova 
desivý. Mnohí z nás sa zaň sku-
točne hanbia, veď je to prvá vi-
zitka Slovenská „podaná“ tým, 
ktorí k nám prichádzajú z juhu. 
Napríklad Talianom, Grékom, 
obyvateľom bývalej Juhoslávie. 
Tí síce v občianskej vojne aj po 
nej videli ešte väčšiu spúšť, ale 
pri pohľade na bývalú colnicu v 
Milhosti začnú rozmýšľať, kedy 
sa na Slovensku naposledy bo-
jovalo ... (mm)

Ničia ich vaNdali - čo s Nimi? 
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• Pán minister, rád by som začal vari tou 
najaktuálnejšou otázkou – návrhom roz-
počtu pre rezort kultúry na rok 2010. Pred-
stavuje sumu 169,8 milióna eur. Na jednej 
strane nenaplnil vaše požiadavky, predsta-
vy, na druhej strane ste svojím spôsobom 
vyslovili spokojnosť. Ako tomu máme rozu-
mieť?
- Naša spoločnosť má stále veľký dlh voči kul-
túre. Podpísali sa pod to všetky vlády od vzniku 
Slovenskej republiky v roku 1993. V súčasnom 
období je síce rozpočet rezortu kultúry podstat-
ne vyšší ako pred rokmi, no inflácia tento ná-
rast znehodnocuje. Vláda na čele s Robertom 
Ficom sa od začiatku usiluje tento stav zme-
niť. V roku 2008 rezortný rozpočet po prvý raz 
presiahol päť miliárd korún, v roku 2009 sme 
sa priblížili k šiestim miliardám. Prišla však glo-
bálna kríza a jej dosah nepriaznivo ovplyvnil 
naše ďalšie plány. Plne si uvedomujem, že sa 
musíme prispôsobiť novým podmienkam. Ná-
vrh rozpočtu na rok 2010 sa dostal na úroveň 
roka 2008. Za daných okolností sme spokojní 
aj s touto sumou, lebo pokrýva všetky dôležité 
oblasti kultúry. Niekde sa, prirodzene, budeme 
musieť uskromniť... 

• Ako sa táto situácia odzrkadlí na gran-
tovom systéme, určenom na podporu jed-
notlivých sfér neštátnej kultúry a neštátne-
ho umenia?
- Myslím si, že to nejako zásadne nezasiahne 
túto oblasť. Požiadavky na pridelenie grantov 
vždy vysoko prekračujú možnosti. Tento trend 
sa určite tak rýchlo nezmení. Ľudia sú tvoriví, 
organizačne schopní, pripravujú mnoho zaují-
mavých a podnetných projektov. Závisí od prí-
slušných komisií, či vyberú to najlepšie a najza-
ujímavejšie. V budúcom roku sa stane po prvý 
raz, že finančná podpora pre jednu oblasť kul-
túry, konkrétne film, sa rozdelí prostredníctvom 
nezávislej inštitúcie, novozriadeného Audiovizu-
álneho fondu. Uvidíme, ako sa táto prax ujme, 
či zavládne spokojnosť alebo sa objavia iné 
problémy. Určite to bude rozhodujúce pri roz-
mýšľaní o perspektívnom vyčlenení grantového 
systému spod ministerstva.

• Pozorne sledujem postupy a závery 
grantových komisií pri ministerstve kultúry. 
zavše mám pocit, že v nich niekedy prevlá-
dajú individuálne a skupinové záujmy. Pô-
sobia v nich ľudia z rozličného politického 
spektra, rozličnej odbornosti a ideologic-
kého zamerania. V strete ich záujmov by 
sa mal kreovať obraz, ktorý sa čo najviac 
približuje objektívnemu pohľadu na ten – 
ktorý projekt. Žiaľ, pravda je niekde inde. 
Ináč by sa nemohlo stať, že príslušná ko-
misia napríklad neudelí granty na preklad 
najvýznamnejších diel J. P. Sartra a Stefana 
zweiga. V konečnom rozhodnutí patrí slovo 
vám. darí sa vám v tomto smere udržiavať 
určitú vyváženosť?
- Nespokojnosť s prideľovaním finančných 
prostriedkov na rôzne kultúrne a umelecké ak-
tivity vždy bola, aj vždy bude. Prinajmenšom 
dovtedy, pokým bude dopyt prevažovať nad po-
nukou, respektíve finančnými možnosťami. Ďal-
ším faktorom je, že na Slovensku sú mnohé ob-
lasti kultúry rozdelené na takmer nepriateľské 
skupiny a skupinky, ktoré navzájom môžu mať 
dojem, že sa momentálne presadzujú v neja-
kej grantovej komisii záujmy jednej skupiny na 
úkor iných. Z tohto dôvodu nemôže byť ani jed-
na komisia svojím zložením ideálna, nemôže sa 
vyhnúť prípadu, keď sa niekto subjektívne cíti 
ukrivdený. Napriek tomu sa snažím v drvivej 
väčšine akceptovať rozhodnutia a návrhy gran-
tových komisií a v globále ich považujem za od-
borne dobré a vyvážené. 

• V programovom vyhlásení vlády na roky 
2006 – 2010 si rezort kultúry postavil ozaj 

náročné ciele. Pri listovaní v bilancii ich vy-
hodnocovania som narazil na takmer čis-
tý stôl. otvorenou ostáva iba otázka oko-
lo zákona o financovaní kultúry a niektoré 
drobnejšie záležitosti. Ako sa pozeráte na 
doterajšiu bilanciu výsledkov práce minis-
terstva?
- Domnievam sa, že sme urobili kus práce. 
Aj v legislatíve, aj v priamej finančnej podpo-
re, či už našich inštitúcií alebo neštátnej kultú-
ry. Mnohé rozrobené veci sme dokončili a mys-
lím, že bolo správne moje rozhodnutie vsadiť 
na kontinuitu a nevybíjať sa v čistkách a popie-
raní toho, čo sa urobilo v rezorte kultúry predo 
mnou, ako to niekedy robili moji predchodco-
via. 

• Nezabudnime na už spomínaný zákon 
o financovaní kultúry... 
- Úprimne poviem, prácu na zákone o finan-
covaní kultúry v prvom štádiu zbrzdilo prijíma-
nie eura. Nechcel som zasahovať do otázok fi-
nancovania pred tým, ako sme prešli na novú 
menu. Krátko na to prišla finančná a hospodár-
ska kríza, a to nie je priaznivé obdobie na pre-
sadenie takých legislatívnych zmien v spôsobe 
financovania kultúry, ktoré by, priznajme to, aj 
v dobrých časoch narážali na odpor niektorých 
ľudí, napríklad na ministerstve financií, pre kto-
rých je kultúra tovar ako každý iný a nemá nárok 
na špeciálnu podporu alebo úľavy. Preto sme 
našu ambíciu zreálnili a do konca tohto voleb-
ného obdobia by som chcel predložiť do vlády 
legislatívny zámer zákona o financovaní kultúry. 
Ak by ho vláda schválila, bol by to silný impulz 
na jeho prijatie po nástupe novej vlády v roku 
2010. Pri práci na novom systéme financovania 
kultúry uvažujeme o zakotvení určitého podielu 
HDP určeného na financovanie kultúry, jedno-
značnejšie by sme mali do tohto procesu zain-
teresovať samosprávu, župy, mestá, obce, aby 
aj tieto orgány mali vo svojich rozpočtoch sta-
novený aspoň spodný limit na kultúru. Rátam 
takisto s podielom z výťažku z lotérií pre kultúru 
alebo s úľavami pre subjekty, ktoré sa rozhod-
nú sponzorovať kultúru. 

• V laickej aj odbornej verejnosti neraz po-
čuť názory, že ministerstvo kultúry priorizu-
je len niektoré oblasti, o iné toľko nedbá. 
Spomína sa napríklad audiovízia, v ktorej 
ste, pán minister, niekedy pôsobili. Ako sa 
vy osobne pozeráte na tento problém?
- Nazdávam sa, že je to nesprávne hodnotenie 
vyplývajúce práve z toho, že som profesne pô-
sobil v audiovízii, čím nechcem poprieť, že v tej-
to oblasti sme výrazne nepokročili. Naopak, 
teší ma to a navyše to bolo nevyhnutné. Zober-
te stav slovenského filmu spred niekoľkých ro-
kov, veď bol doslova pred zánikom. Žiadalo si to 
presadiť zákon o audiovizuálnom fonde. V zlom 
stave je aj Slovenská televízia a Slovenský roz-
hlas. Bolo potrebné v prvom kroku zefektívniť 
výber koncesionárskych poplatkov – to sa po-
darilo – v druhom kroku zaviesť transparentný 
systém zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi 
médiami. Som si istý, že čoskoro ľudia pocítia 
tieto zmeny v podstatnom výstupe – v nových 
filmoch a pôvodných programoch. Ale poďme 
k iným oblastiam. Začali sme sa výrazne starať 
o tradičnú kultúru, veci som našiel zanedbané, 
na jednej strane sme pyšní na folklór, no pri-
tom sme nemali ani len koncepciu starostlivosti 
o tradičnú kultúru. Dnes sa už napĺňa. Schválili 
sme a realizujeme stratégie rozvoja galérií, mú-
zeí a knihovníctva. Prijali sme celý balík pamiat-
kových zákonov. Znížili sme DPH na knihy z 19 
na 10 percent, čo určite pomohlo našim vyda-
vateľom. V oblasti divadla sme dokončili novú 
budovu SND, pomohli sme finalizovať rekon-
štrukciu Národného domu v ktorom sídli mar-
tinské divadlo, rekonštruovali sme Štátnu ope-
ru v Banskej Bystrici, konečne sme prijali nový 
tlačový zákon; bol predsa nonsens, že nám tu 

platil zákon z roku 1966. Tak by som mohol po-
kračovať, preto si nemyslím, že by sme jednu 
oblasť výrazne uprednostnili.

• Ministerstvo pripravilo viacero zákonov 
v oblasti masmediálnej politiky – tlačový 
zákon, zákon o digitálnom vysielaní, na sto-
le parlamentu leží novela zákona o vysiela-
ní a retransmisii. Najväčší rozruch vyvolal 
tlačový zákon, či už v našich médiách alebo 
v zahraničných mediálnych orgánoch a or-
ganizáciách. osobne som presvedčený, 
že náš zákon je dobrý, dokonca miernejší 
ako v niektorých iných krajinách európskej 
únie. Napriek tomu jeho návrh vyvolal v do-
mácich a zahraničných kruhoch doslova hr-
mavicu. Nedávno sa dostal aj na náš Ústav-
ný súd. Aké sú, podľa vás, príčiny týchto 
reakcií? 
-  Treba si predovšetkým uvedomiť, že v tom-
to prípade neboli médiá treťou – arbitrážnou – 
stranou, v spore tvorili druhú zainteresovanú 
stranu, ktorá presadzovala svoje individuálne 
a skupinové záujmy. Nešlo im o čitateľa, o jeho 
neodškriepiteľné právo vyjadriť sa k veci, kto-
rá sa ho týka, ale predovšetkým o ochranu ich 
„nadradenosti“ a o upevnenie si svojho privile-
govaného postavenia. V tom sa skrýval skutoč-
ný kameň úrazu. Preto sa najostrejšie pustili do 
práva na odpoveď. Mal som povinnosť chrániť 
rovnováhu medzi právom na slobodu prejavu 
a právom na ochranu osobnosti. Sloboda tlače 
na jednej strane a ochrana osobnosti na dru-
hej strane môžu na seba narážať a v takom prí-
pade je veľmi dôležité mať právo na odpoveď, 
pokiaľ zverejnené faktické tvrdenia zasahujú do 
osobnostných práv. Okrem toho nezabúdajme, 
že tlačový zákon bol spolitizovaný, opozícia ho 
použila ako nástroj vydierania pri hlasovaní o Li-
sabonskej zmluve. Som rád, že sa nepreuká-
zalo ani jedno nekorektné tvrdenie vydavateľov 
alebo opozície, že by tlač po prijatí tohto záko-
na niekto obmedzoval alebo ju zaplavoval žia-
dosťami o odpoveď. Viem o tom, že nový zákon 
prispel k tomu, že niektoré periodiká prijali svo-
je vnútorné redakčné pravidlá, viem aj o tom, že 
sa rozhodli školiť svojich redaktorov, čo v prípa-
de nízkej úrovne slovenskej žurnalistiky nie je 
nikdy na škodu. Dovolím si teda tvrdiť, že tlačo-
vý zákon slovenskej tlači prospel.
• Na podporu našich médií veľmi vehe-
mentne vystupovalo a vystupuje zahrani-
čie...
 - Musíme sa najprv pozrieť, kto a prečo tak vy-
stupoval a vystupuje. Boli to takisto mediálne 
organizácie a inštitúcie, ktoré zakaždým obha-

jujú individuálne a skupinové záujmy vydavate-
ľov. Rovnakú búrku robili, keď sa svojho času 
v Českej republike snažili prijať obdobný tlačo-
vý zákon. 

• Ani po prijatí zákona sa nič zásadné ne-
zmenilo. Jeho účinnosť v médiách trocha 
cítiť, ale nie je to nič prevratné. Tlačové 
médiá naďalej zavádzajú, klamú, zneužíva-
jú fakty. Neférovo a arogantne sa to preja-
vilo v súvislosti s nedávnymi atakmi na súk-
romie premiéra, jeho syna a na školu, ktorú 
fico mladší navštevuje. Jednotlivé denní-
ky a týždenníky sa predháňali v šírení polo-
právd a klamstiev. Robert fico na to opráv-
nene zareagoval a pohrozil sprísnením 
práva na odpoveď v tlačovom zákone. Mys-
líte si, že k tomu príde?

- Ak som povedal, že tlačový zákon prospel, 
povedal som to v kontexte tých katastrofických 
vízií, podľa ktorých spôsobí takmer koniec de-
mokracie na Slovensku. Ale súhlasím s vami, že 
k zásadnej zmene úrovne slovenskej tlače ne-
došlo. To nakoniec nemôže zabezpečiť nijaký 
zákon. Áno, slovenská tlač, ktorá je tvrdým kri-
tikom úrovne slovenskej politiky sa svojou úrov-
ňou ani len neblíži k európskym štandardom. 
Česť výnimkám. O klamaní a zavádzaní niekto-
rých denníkov sa mi ani nechce hovoriť, áno, 
naposledy som to výrazne pocítil pri novelizácii 
zákona o štátnom jazyku. Bolo mi to ľúto už ani 
nie kvôli ministerstvu, ale kvôli tomu, že niekto-
rí novinári sa postavili doslova na protislovenské 
pozície. 
• Keď sme už pri jazykovom zákone, zaují-
ma ma, prečo sa ministerstvo zahraničných 
vecí obrátilo na Benátsku komisiu, aby 
odobrila našu novelu. Sama európska ko-
misia sa vyjadrila, že nemieni robiť v tomto 
smere arbitra medzi Slovenskom a Maďar-
skom. Prichodí mi preto tento krok zvlášt-
ny... 

 - Myslím, že to bol rozumný krok. Pokiaľ sme 
si istí, že máme pravdu a zákon je v poriadku, 
ako to potvrdila aj autorita vysokého komisára 
OBSE, a pokiaľ sme stále objektom lží zo stra-
ny maďarskej loby, naposledy pána Patakiho 
z USA, ktorý dokonca priznal, že zákon ani ne-
čítal, no nebráni mu to kritizovať ho, je v našom 
záujme prísť s aktivitou a túto agendu predložiť 
do príslušnej inštitúcie Rady Európy a nečakať, 
kým nás predbehnú Maďari s ich zavádzajúcou 
argumentáciou. 

Pokračovanie na 6. strane

Hovoríme s MARKOM MAĎARIČOM, ministrom kultúry Slovenskej republiky

VOČI KuLtúRe MáMe StáLe dLH

Počas návštevy v USA sa Marek Maďarič stretol aj s americkým prezidentom Gergeom W. 
Bushom. Foto: www.culture.gov.sk
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RoPA ALeBo VodA?
zvykli sme si už, že popri 
stovkách potrebných záko-
nov a noviel sa v parlamente 
objavujú rôzne nezmyselné, 
účelové a dokonca i rece-
siou poznačené návrhy práv-
nych noriem. Veď spomeňte 
si na návrh novely poslanca 
Cupera, spred niekoľkých 
rokov, ktorou by sa zakáza-
lo ženám jazdiť v ľavom jazd-
nom pruhu.
Naozaj zažili sme v parlamente 
mnohé podivuhodnosti, ale ná-
vrh zákona, ktorého prijatie by 
umožnilo viesť ropovod Bratisla-
va – Schwechat cez Žitný ostrov 
vyrazil dych každému normálne 
uvažujúcemu človeku. 
Žitný ostrov je najväčšia zásobá-
reň pitnej vody v Európe, jeho 
kľúčový strategický význam je 
nespochybniteľný. Už v blízkej 
budúcnosti bude voda vzácnej-

šia surovina ako ropa, najmä 
preto, že jej celosvetové záso-
by sa znižujú a znehodnocujú a 
preto, že je pre život nevyhnut-
ná. 
Ale možnože navrhovateľ zá-
kona uvažuje inak. Čo zále-
ží na nejakej podzemnej záso-
be vody, veď jemu stačí voda, 
ktorá tečie z kohútika v jeho ku-
chyni.

exPReSNé TITULy
Keď som v roku 1968 robil 
rozhovor s predsedom istého 
okresného súdu, na otázku ako 
získal titul doktora práv, keď je 
o ňom známe, že jeho pôvod-
né povolanie bolo robotník, od-
povedal: „Chodil som do ročnej 
večernej školy pre robotnícke 
kádre a po maturite na dvojroč-
nej právnickej škole som získal 
titul“. Tento rozhovor mi v čase 
normalizácie pripísali k dôvo-

dom, za ktoré ma na dvadsať 
rokov odstavili od novinárčiny. 
Znižoval som vraj vážnosť vý-
znamných straníckych kádrov.
Ako sa trestá znižovanie vážnos-
ti celebrít v demokracii? Položil 
som si túto otázku v súvislosti s 
odhalenými podvodmi pri získa-
vaní titulov na Plzenskej univer-
zite v Česku, ale aj v súvislosti s 
podozreniami, ktoré smerujú na 
Slovensko. Skutočne stačí spo-
ločenské postavenie a dostatok 
peňazí na to, aby človeka zara-
dili medzi vzdelancov?  
Filozof voľakedy povedal: „Nič 
nového pod slnkom“. Nie je to 
celkom pravda. Robotnícky pô-
vod a vernosť ku komunistickej 
strane by dnes už asi nestačili.

NedoSTAToK HeRCoV?
Národné hospodárstvo má 
problém. Nezamestnanosť 
rastie geometrickým radom, 

pre desaťtisíce ľudí bez prá-
ce je iba niekoľko sto voľných 
miest. Výnimku tvorí vari iba 
časť umeleckej sféry. Aspoň 
podľa televíznych seriálov to 
tak vyzerá.
Súkromná televízia točí nie-
koľko televíznych seriálov, 
ale striedajú sa v nich tí istí 
herci. zvyknete si, že hereč-
ka je psychologička, vzápätí 
ju vidíte ako taxikárku, alebo 
v inom programe ako väzen-
kyňu, z gynekológa sa o pár 
minút stane vodič záchranky, 
a mafián sa počas televíznej 
reklamy vypracoval na deve-
lopera. A divák? Pohundre si, 
ale pozerá, lebo nech prepína 
ako chce, veľa toho na výber 
nemá i keď sa počet kanálov 
počíta na desiatky. Nastavi-
li sme správny trhový mecha-
nizmus. Keď sa ti nepáči – trh-
ni si! Jozef šUCHA

GLOSáR Slovenského rozhľadu

NePoPULÁRNy NoVINÁR
Kládol odpor kladením 
provokatívnych otázok.

doCeNT PRAKTICKýCH 
VIed
Po celý život poberal fan-
tastické príjmy, hoci jeho 
jediným úväzkom boli 
módne kravaty.

MÁRNe ČAKÁ
V čom je tragédia člove-
ka? Nezriedka v tom, že po 
celý život čaká na odpove-
de bez toho, aby sa kom-
promitoval otázkami.

ÚSPešNý KRAJČÍR
Bol úspešným krajčírom 
svojho šťastia. Vždy si ve-
del včas odpárať kompro-
mitujúce a prišiť konjunk-
turálne dištinkcie.

TVoJA SeKReTÁRKA
Nemá čas čítať tvoje direk-
tívy. zamestnáva sa otvá-
raním a čítaním cudzej ko-
rešpondencie.

VŽdy PRI SILe, ALe 
NIČIVeJ
Naša telesná zdatnosť 
nikdy neupadne až natoľ-
ko, aby sme nedokázali 
hádzať polená a podpiľo-
vať konáre.

LoGICKÁ SÚVISLoSŤ
Ľudia, ktorí sa nemôžu te-
šiť na výplatu, pomýšľajú 
na odplatu.

TeRAPIA SNÍVANÍM
Snívanie robí život znesi-
teľným. V mladosti a zre-
losti snívame o lepších 
zajtrajškoch, v starobe 
zasa o návrate starých zla-
tých čias.

ÚSPešNý TyP
Má univerzálnu tvár, na 
ktorú skvele sadne každá 
aktuálna maska.

pOLItICKÉ 
SeNteNCIe

MILAN KeNdA

SDKÚ-DS klesajú preferencie. Podľa agentúry FOCUS by strana v októbri získala iba 
14,4% hlasov. Dzurinda a Mikloš nevedia ako ďalej.  Foto: Martin Petrenko

Phdr. MILAN PIoVARČI
podpredseda Únie slovenských novinárov

Na zastávke autobusu je veľa 
čakajúcich. Dospelí, väčšinou 
zamyslení, možno uvažujú, 
čo ich čaká v práci, známejší 
konverzujú o počasí a deťoch, 
najmladší účastníci takýchto 
každodenných stretnutí pri-
najmenšom šantia, ak pou-
žijeme to láskavejšie slovo: 
pokrikujú po sebe, navzájom 
sa sáču, skáču a nahlas sa 
hanlivo označujú.
Tí odvážnejší si zapália ciga-
retu, hoci si už dávno mohli 
zvyknúť na to, že fajčenie na 
zastávke je zakázané.
Keď už toho bolo nadmieru, 
ozvala sa jedna zo žien:
„To vás v škole tak učia, há?“
Druhá, aby zakontrovala, po-
vedala: „Ach, tá dnešná ško-
la!“
Zrejme to bola mamička po-
dobnej ratolesti. A človek si v 
takomto prípade ľahko položí 
jednoduchú otázku: Naozaj 
ich to tak učia v škole? A čo 
doma? Necítime sa ani trochu 
vinní za to, že je to obraz našej 
výchovy doma? Či dieťa netrá-

vi čas omnoho viacej doma 
ako v škole?
Nemá otec či matka viac mož-
ností dobre vychovať svoje 
potomstvo ako učitelia, ktorí 
majú omnoho menej času a 
pôsobia na dieťa nielen ako 
na jednotlivca, ale aj na det-
ský kolektív?
Zdá sa, že rady na výchovu 
detí ponúka každý.
V minulosti si ľudia brali prí-
klad od svojich rodičov alebo 
sa riadili svojím náboženským 
presvedčením.
V mnohých krajinách – i u nás 
– sa rodiny rozpadajú a ná-
boženstvo stráca svoj vplyv. 
Mnohí rodičia hľadajú rady 
u odborníkov na výchovu. Tí 
im dávajú rady založené na 
zdravých zásadách, ktoré si 
však môžu aj odporovať alebo 
v dnešných pomeroch ich už 
niekto pokladá za zastarané.
A tak platí – dieťa sa správa 
tak, ako sa správajú jeho ro-
dičia – navzájom k sebe, k 
svojim deťom a svojmu okoliu. 
Nie sú tie vyvádzajúce deti z 
autobusovej zastávky odra-
zom nášho správania či našej 
výchovy doma?
Neplatí tú stará zásada: Ako 
chodí starý rak, aj mladý sa 
učí tak?

podpultový týždenník?
Nemá Slovenský rozhľad o čom informovať? Aj táto otáz-
ka ma napadla, keď jednu celú stranu redakcia vyčlenila 
podrobnej informácii o novinových stánkoch MedIAPRINT 
– KAPA predávajúcich týždenník Slovenský rozhľad.
Spočiatku som veľmi neveril tým, ktorí tvrdili, že na mnohých 
miestach Slovenska je takmer nemožné kúpiť si Slovenský roz-
hľad. Nie že by bol podľa nich podpultový, ale zrejme jeho nízka 
cena je pre predávajúcich nezaujímavá. Dokonca sa stretli aj s 
takou predavačkou, ktorá tvrdila, že ho v stánku nemajú, pričom 
bolo evidentné, že noviny dostali. Asi ho len „zabudla“ vybaliť. Či 
už s nejakým vedľajším úmyslom, alebo na podnet niekoho, to sa 
len ťažko dokazuje. Keďže donedávna som si Slovenský rozhľad 
kupoval v Bratislave na Špitálskej ulici bez problémov, považoval 
som uvedené informácie o nedostupnosti za ojedinelé, banálne 
až absurdné prípady, ktoré sa pri takom množstve stánkov mohli a 
môžu stať. Čo čert nechcel, moje pracovné povinnosti mi minulý 
týždeň nedovolili opustiť mestskú časť Ružinov a v stánkoch na 
Astronomickej, Ružinovskej i Tomášikovej som sa aj ja dočkal ne-
príjemnej odpovede „nemáme“. Odchádzal som s dlhým nosom. 
Nezostalo mi nič iné, ako si počkať na autorské výtlačky Sloven-
ský rozhľad z 21. a 28. októbra 2009.  
Samozrejme som informoval o mojich negatívnych poznatkoch aj 
zodpovednú pracovníčku MEDIAPRINT – KAPA. Sľúbila nápravu. 
Verím, že nezostane len pri sľube a náš týždenník nebude diskri-
minovaný a v budúcnosti bude prístupný vo všetkých stánkoch 
MEDIAPRINT – KAPA. VLAdIMÍR doBRoVIČ

V slušnej spoločnosti, ale aj v právnom štá-
te sa dobru medze nekladú. Žiadna právna 
norma nezakazuje pomáhať a robiť správne 
veci. Takou môže byť napríklad zavedenie 
elektronického verejného obstarávanie, kto-
ré zákon neprikazuje, ale umožňuje. 
Považujem ho za silného rozhodcu, ktorý sleduje 
čistú hru. Presne z tohto dôvodu som sa rozho-
dol zaviesť túto formu súťaženia na zelenom re-
zorte. Nepotreboval som na to zákon ani príkazy. 
Stačila dobrá vôľa a 60 dní. Slovenský parlament 
sa v týchto dňoch zaoberal novelou zákona o ve-
rejnom obstarávaní. Exministerka spravodlivosti 
Lucia Žitňanská v pléne horlivo presadzovala 
zmeny, hoci sama mala v minulosti možnosť uro-
biť jednu zásadnú. Zaviesť elektronické verejné 
obstarávanie a tak, hoci to zákon nevyžaduje, 
sprísniť na rezorte spravodlivosti podmienky ve-

rejných obchodných súťaží. Neurobila to ani 
vtedy, keď mohla skutkami dokázať úprimnosť 
svojich slov. Exministerka Žitňanská už mala mož-
nosť v praxi zaviesť transparentnosť, ale zlyhala. 
V skúške správnosti neuspela a preto pova-
žujem jej postoje k transparentnosti a verej-
nej kontrole za povrchné vyjadrenia, ktorým 
chýba úprimnosť. Úprimnosť mojich slov a pre-
svedčenia dokazuje historicky prvé ministerské 
elektronické verejné obstarávanie, uverejnené 
v európskom vestníku verejných obstarávaní a v 
Národnej databáze verejných obstarávaní. Nepri-
kazoval mi to žiaden zákon, no aj napriek tomu 
som na zelenom rezorte dal zelenú prísnejším 
pravidlám obchodovania s verejnými zdrojmi. Zá-
kony predsa nie sú polená, ktoré by mali zabrániť 
správnym veciam. dUšAN ČAPLoVIČ, 

podpredseda vlády SR

exministerka žitňanská zlyhala

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, eu-
rópske záležitosti, ľudské práva a menšiny dušan Čaplo-
vič považuje dnešné vyjadrenia SdKÚ-dS za krikľúnstvo, 
ktoré nemá nič spoločné so skutočnou službou verejnosti. 
Kým SDKÚ-DS 8 rokov hlásala čistotu v politike, ani jeden mi-
nister dvoch Dzurindových vlád nezaviedol elektronické verejné 
obstarávanie, čo sa vicepremiérovi Dušanovi Čaplovičovi poda-
rilo za dva mesiace. V priebehu 60 dní dal na rezorte zelenú 
odborníkom a nie straníckym prisluhovačom. Jeho konanie v 
zmysle čistoty v politike, transparentnosti v rozhodnutiach 
a úcty k občanom, prispelo k obnoveniu dôvery voči mi-
nisterstvu, ktoré sa postupne vzďaľovalo paragrafom aj 
slušnosti. Bývalý poverený minister životného prostredia 
niekoľkokrát zdôraznil, že otvorí všetky dvere na rezorte 
štandardnému a legitímnemu poslaneckému prieskumu a 
nie lacnej politickej exhibícii poslancov, ktorí nemajú man-
dát príslušného parlamentného výboru. 
Vicepremiér SR Dušan Čaplovič pripomína, že krikľúni z SDKÚ-
DS za jeho dvojmesačného pôsobenia nepredložili ani jediný 
hmatateľný dôkaz, ktorý by prispel k riešeniu emisií, či ktorej-
koľvek inej kauzy. Predstavitelia SDKÚ-DS majú evidentne dlhší 
jazyk ako ruky a viac rečí ako skutkov. Napokon to dokazujú 
každým svojím predvádzaním. MICHAL KALIňÁK, 

hovorca podpredsedu vlády SR

KRIKĽúNStVO SdKú-dS

Podľa štatistických údajov v 
Humennom žijú asi tri desiatky 
obyvateľov maďarskej národ-
nosti. Je to skutočne novinka, 
pretože azda všetci v republike 
si myslíme, že v tomto meste 
na Hornom zemplíne bývajú 
iba Slováci, Rusíni a Ukrajinci. 
Prekvapením je však aj to, že tu 
nedávno vznikla aj pobočka Cse-
madoku. Azda ako dôkaz nútenej 
asimilácie obyvateľov maďarského 
pôvodu, o ktorej tak radi hovoria 
nielen v Budapešti, ale aj predsta-

vitelia školstva a kultúrnych inšti-
túcií, v ktorých sa hovorí po ma-
ďarsky. O politikoch, združených 
dnes už v dvoch stranách už ani 
nehovoríme. Ale k veci... Názov 
Csemadok už väčšine našich ob-
čanov nič nehovorí. Je to v maďar-
čine skratka týchto slov: Kultúrny 
zväz maďarských pracujúcich v 
Česko-Slovensku. Ťažko povedať, 
prečo sa názov tejto inštitúcie ne-
zmenil, keď už Česko-Slovensko 
16 rokov neexistuje. Ešte zaujíma-
vejšia však bola aktivita Csema-

doku pred približne polstoročím. 
Vtedy sa jeho funkcionári obrátili 
na ÚV KSČ so žiadosťou, aby v sa 
Košiciach zastavila výstavba žele-
ziarní!! Do Košíc prichádzajú ľudia 
zo všetkých kútov vtedajšej repub-
liky a mesto tak stráca maďarský 
(?!) charakter. Skutočne veľmi 
čudná argumentácia a našťastie 
najvyšší predstavitelia komunis-
tickej strany mali iné predstavy o 
internacionalizme, než súdruhovia 
z Csemadoku ...

VLAdIMÍR MezeNCeV

V HuMeNNOM pOBOČKA CSeMAdOKu



	 5	 DOMOV	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2009

Dokončenie z 1. strany
tomto segmente robí Slovensko veľmi zraniteľným, keďže krí-
za v automobilovom priemysle bude pokračovať. Šrotovné na 
čas tento problém odložilo a oživilo trh, takže to bol dobrý 
projekt. Kým však automobilový priemysel nezačne pracovať 
naplno, budeme túto krízu stále pociťovať.
dobrou správou je, že sa predlžuje podpora v nezamest-
nanosti na deväť mesiacov a žiadna sociálna dávka 
sa neznižuje. Ako hovorí Mečiar, koľko štát môže ešte 
uniesť. Márne boli jeho námietky na bývalú dzurindovu 
vládu, aby neorientovali výrobu len do montážnych hál 
automobilých investorov. Jednoducho takto sa veci za 
roky 1998 až 2006 vyvinuli. Dnes platíme za otvorenosť 
slovenskej ekonomiky, ktorá z nás robí jednoduchý terč sve-
tovej krízy. Najhoršie sme obstáli v slovenskom exile, kam sa 
rozhodlo za prácou vycestovať cez 300 tisíc ľudí a dnes pri 
strate miest v zahraničí ich nenachádzajú ani doma, ale podľa 
Mečiara, rieši ich sociálny systém Slovenska. Napriek mno-
hým poplašným správam však slovenská zadĺženosť osciluje 
okolo tridsiatich percent, kým trebárs Grécko je zadĺžené 
okolo 130 percent, či Taliansko cez sto percent. A rovnako 
sú na tom aj iné vyspelé západné štáty. Slovenský dlh teda 
dramaticky nerastie. STANISLAV HÁBeR

ČIeRNA pRáCA
Počet nelegálnych pracovní-
kov stúpa. Ťažko však povedať, 
či preto, lebo neustále rastie aj 
počet nezamestnaných alebo 
preto, lebo kontroly zo strany 
Národného inšpektorátu práce 
sú stále intenzívnejšie a dô-
slednejšie. Do boja proti nele-
gálnej práci vstúpil aj premiér 
Róbert Fico, ktorý si veľmi dob-
re uvedomuje všetky negatí-
va, ktoré so sebou prináša. Na 
veľké prekvapenie v počte od-
halených „čiernych“ pracovní-
kov nie je rozdiel medzi Brati-
slavským a Prešovským krajom, 
teda regiónom s najvyššou za-
mestnanosťou a naopak s naj-
nižšou. Zaujímavé je aj to, že 
predtým najviac nelegálnych 
pracovníkov pôsobilo v staveb-
nom sektore, teraz v obchode, 
reštauračných a ubytovacích 
zariadeniach. Odhaliť „čier-
nych“ zamestnancov však nie je 
jednoduchá záležitosť: napriek 
tomu, že inšpektori ich odhale-
ním im v podstate pomáhajú, pri 
ich príchode, napríklad na stav-
bu, sa „černosi“ rozutekajú na 
všetky svetové strany. Pritom 
si vôbec neuvedomujú, že za-
mestnávatelia jednoducho zne-
užívajú ich postavenie ...    (js)

Ľahký terč krízy

Návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Igorovi Štefanovo-
vi poverenému riadením Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 28. októbra 2009 
v Bratislave opäť neprešiel. FOTO TASR - Štefan Puškáš

Kolegovi v jednom denníku 
sa skutočne podarilo origi-
nálne porovnanie výrokov 
dvoch našich politikov. Kon-
krétne Róberta fica a Miku-
láša dzurindu. Prvý z nich 
ešte v roku 2000 povedal, že 
v rokoch 2010-2015 bude žiť 
na Slovensku asi milión Ró-
mov. expremiér  ešte o dva 
roky skôr pred voľbami sľu-
boval všetkým dvojnásobné 
platy. Autor poznámky spojil 
oba výroky znamienkom „rovná 
sa“ a tým chcel dokumentovať, 
že premiérova prognóza o vývoji 
populácie Rómov na Slovensku 
má z hľadiska obsahu takú úro-
veň, ako sľub jeho predchod-
cu o 100-percentnom zvýšení 
platu každému zamestnanému 
občanovi SR. Nuž, pánovi re-
daktorovi sa poriadne podarilo 
urobiť takého hlupáčika skôr zo 

seba. Nebudeme sa zaoberať 
vetou M. Dzurindu, tá už dávno 
sa dostala do dejín „najslávnej-
ších“ výrokov slovenských poli-
tikov a sám jej autor už pri jej vy-
povedaní vedel, že to poriadne 
prestrelil. Čo sa však týka prog-
nózy Róberta Fica – tak tá sku-
točne nemá ďaleko k pravde. 
Koľko vlastne žije na Slovensku 
Rómov? Autor unikátnej po-
známky si vôbec nedal námahu 
to zistiť. O to mu predsa vôbec 
nešlo, on predsa chcel „iba“ 
dať na jednu úroveň terajšie-
ho premiéra a jeho predchod-
cu... Predovšetkým u nás je 
skutočne ťažko odhadnúť 
koľko Rómov žije v SR. Pre-
dovšetkým preto, lebo podľa 
odborníkov minimálne polo-
vica z nich sa hlási k sloven-
skej národnosti. Nakoniec, 
nikto im to nezakazuje a ani ne-

chce. Je to predsa ich súkrom-
ná záležitosť a osobné slobod-
né rozhodnutie. Tých, ktorí sa 
aj oficiálne hlásia k svojmu pô-
vodu je vyše 400-tisíc. Predpo-
kladajme preto, že v SR žije asi 
650-tisíc Rómov. Najviac z nich 
v Prešovskom a Košickom kraji, 
ktoré charakterizuje aj najvyššia  
pôrodnosť. Samozrejme, pri 
pôrode sa nezisťuje národnosť 
a etnický pôvod rodičov a teda 
ani ich detí, ale predpokladá sa, 
že v priemere na Slovensku je 
každé siedme dieťa narodené 
rómskeho pôvodu. Ročne je 
to asi 8 500 detí. Podľa iných 
odhadov už teraz žije v SR pri-
bližne 700-tisíc Rómov. Takže 
R. fico „nestrieľal“ vedľa! Ani 
kolega redaktor. Ten však, 
ľudovo povedané, zastrelil 
capa ...

VLAdIMÍR MezeNCeV        

uNIKátNe pOROVNANIe

Takto napríklad bolo schválené 
opatrenie „Regionálne komuni-
kácie, zabezpečujúce dopravnú 
obslužnosť regiónov“, ktoré je 
súčasťou Regionálneho operač-
ného programu. zastupiteľstvo 
schválilo financovanie projek-
tu s celkovým rozpočtovým 
nákladom určeným na zákla-
de spracovaných stavebných 
projektových dokumentácií 
vo výške 3 458 044 eur, pri-
čom ide o čerpanie nenávrat-
ného finančného príspevku 
na rekonštrukciu ciest II. a III. 
triedy. Prešovský samospráv-
ny kraj však musí zabezpečiť 
5-percentné spolufinanco-
vanie vo výške 172 902 eur. 
Spracovávaný projekt rieši stabi-
lizáciu ôsmich aktívnych zosuvov 
a tiež zvýšenie úrovne bezpeč-
nostných zariadení a dopravné-
ho značenia v týchto úsekoch: 
Brezov - Giraltovce, Hostovice 
– Papín, Bunetice – Šarišské 
Bohdanovce, Olejníkov – Pečov-
ská Nová Ves, Legnava – Malý 
Lipník, Oľšavka – Bukovce, Bža-
ny – Stropkov a Pavlovce – Ha-
nušovce nad Topľou.  
Poslanci schválili aj rozpočet 
PSK na roky 2010-2012, dopln-
ky a zmeny územného plánu veľ-
kého územného celku Prešovský 
kraj, úpravu rozpočtu a niektoré 
personálne zmeny v zariade-
niach, riadených Úradom PSK.

VySoKÁ LAŤKA 
NA CeNU PSK

Prešovský samosprávny kraj si 
drží vysokú laťku úrovne pri ude-
ľovaní svojich výročných cien. 
Svedčí o tom aj skutočnosť, že 
na rozdiel od iných krajov v tom-
to roku sa rozhodol udeliť iba 
dve. Pričom prišlo šesť návrhov. 
O objektivite samotného výberu 

svedčí aj to, že z troch návrhov, 
ktoré podal odbor kultúry Úradu 
Prešovského samosprávneho 
kraja prešiel iba jeden z nich. 
Jednotlivé návrhy prešli rukami 
členov komisie pre udeľovanie 
verejných ocenení Prešovského 
samosprávneho kraja a tá pred-
ložila zastupiteľstvu svoj návrh. 
Na veľké prekvapenie tesne 
pred hlasovaním, ktoré v tom-
to prípade malo byť len forma-
litou (veď každý z poslancov 
mohol predtým diskutovať a 
polemizovať s členmi komi-
sie) podpredseda PSK Ing. Mi-
lan Baran (SdKÚ + KdH) začal 
nekompromisne presadzovať 
návrh na udelenie Ceny PSK 
umelcovi spod Tatier, kto-
rého sám navrhol. Nič proti 
tomu, ale pán podpredseda 
mal dosť možností vysvetliť 
členom komisie svoje argu-
menty ešte pred vypracova-
ním konečného návrhu na lau-
reátov. Nakoniec sa musela 
zísť návrhová komisia celého 
zasadnutia a tá rozhodla, aby 
sa hlasovalo aj o návrhu pána 
podpredsedu. Jeho návrh v re-
gionálnom parlamente neprešiel. 
Na tom by však nebolo nič zau-
jímavé, ale čo doslova šokovalo, 
bola skutočnosť, že nakoniec ani 
sám iniciátor hlasovania a navr-
hovateľ – podpredseda PSK Ing. 
Milan Baran – nehlasoval za to, 
čo navrhol. Také niečo sa ne-
mohlo stať ani v Kocúrkove. 

CeNU PRešoVSKéHo SAMo-
SPRÁVNeHo KRAJA zA RoK 
2009 zÍSKALI: 
MUdr. Anton KARoL – in me-
moriam, za dlhoročný osobný 
prínos pre rozvoj lekárskej vedy, 
najmä v oblasti miniinvazívnej 
chirurgie. Bol poslancom zastu-

piteľstva PSK. Veľmi aktívne sa 
na báze svoje profesie i jasne 
vyhraneného postoja k zásad-
ným otázkam venoval práci v 
komisiách zastupiteľstva PSK. 
Ako chirurg a dlhoročný primár 
chirurgického oddelenia Nemoc-
nice v Bardejove sa zaradil me-
dzi významné odborné kapacity 
východoslovenského regiónu. 
Jeho mimoriadny prínos je v bu-
dovaní tradície odbornej konfe-
rencie Bardejovských dní mini-
invazívnej chirurgie, ktoré sa stali 
renomovaným podujatím v tejto 
oblasti na medzinárodnej úrovni. 
Svojou príkladnou prácou prispel 
k dobrým výsledkom Zastupiteľ-
stva PSK v oboch volebných ob-
dobiach, ale i k rozvoju Prešov-
ského kraja, okresu  Bardejov, 
ktorého voličov zastupoval.

Vdp. kanonik Juraj MACÁK, 
rímsko-katolícky kňaz a amatér-
sky archeológ, za osobný prínos 
pri záchrane historických a kul-
túrnych hodnôt na území Prešov-
ského samosprávneho kraja a za 
rozvoj duchovného života jeho 
obyvateľov. Narodil sa 11. 04. 
1909 v Myslave (v súčasnosti 
mestská časť Košíc), v chudob-
nej roľníckej rodine. Študoval na 
košickom slovenskom gymnáziu, 
neskôr teológiu na Karlovej uni-
verzite v Prahe. Tu sa prihlásil 
do vojenskej dôstojníckej ško-
ly a zložil skúšky na dôstojníka 
pre klasickú duchovnú službu. 
Nakoniec však dokončil štúdiá 
teológie a 10. februára 1935 bol 
vysvätený za kňaza. Pôsobil ako 
kaplán v Trebišove, Košiciach, 
Valalikoch. V Prešove, kam od-
išiel vo vojnových časoch, sa 
zoznámil s vtedajším redaktorom 
košického rozhlasu Antonom 
Prídavkom, s ktorým chodili na 
obsadené územie povzbudzovať 
tamojších Slovákov. Počas voj-
ny bol mobilizovaný a do civilu 
sa vrátil koncom roka 1941. S 
menom vdp. Macáka sa bude 
navždy spájať aj objav zaniknuté-
ho vranovského kostola, ktorého 
základové murivo odborníci pre-
skúmali v minulom roku a ktorý 
je situovaný v mieste dnešného 
parku na Námestí slobody.

VLAdIMÍR MezeNCeV

z 36. zasadnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Ďalšie peniaze na cesty
V poradí 36. zasadnutie zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja bolo deň pred začiatkom ofici-
álnej volebnej kampane volieb poslancov VÚC a pred-
sedov samosprávnych krajov pre nové nastávajúce 
štvorročné obdobie. Azda preto doterajšia pravicová 
opozícia v regionálnom parlamente nebojkotovala 
všetky návrhy na uznesenia, ako to zvykla tradične 
robiť. Teda tie, ktoré predkladal predseda PSK Pe-
ter Chudík, alebo niektorí z poslancov za SMeR-Sd, 
HzdS-ĽS.

Relácia TV Markíza „Na telo“ by mohla konečne zmeniť svo-
je logo a dať relácii názov „Bavte sa s nami“. Lebo naozaj 
viac ako často ide v tejto diskusnej relácii o zábavu, kde sa 
zabávajú dvaja a sekunduje im moderátorka. Hra s číslami 
pripomína matematický vzorec nevery – hop na druhú, hop 
na tretiu, štvrtú. V poslednej relácii, kde bol Mikuláš dzu-
rinda v Vladimírom Mečiarom, prvý menovaný hádzal perly 
divákom, ako šrot. 
Slovensko je vraj na poslednom mieste čo sa týka nezamestna-
nosti spomedzi štátov OECD, Slováci vraj dvakrát tak rýchlo strá-
cajú prácu ako v Čechách a podobné nezmysly. Moderátorke to 
zjavne neprekážalo, ale malo by, ale to chce žurnalistickú profe-
sionalitu. A tak by vedela, ako to zrejme mal vedieť aj M. Dzurin-
da, že v Španielsku sa blíži nezamestnanosť k 20 percentám, v 
Čechách je to skoro navlas tak ako u nás, a napríklad v Nemecku 
od októbra minulého roka do septembra tohto roka kríza pripravila 
ľudí o 3 milióny pracovných miest (podľa nemeckej tlače). Kríza 
pokračuje a pracovné miesta až do polovice budúceho roka 
budú „padať“, všade v okolitých krajinách, teda aj u nás. M. 
Dzurinda už zrejme ani nevie ako vládol, keď tvrdí, že po dvoch 
rokoch jeho vlády 1998-2000 začala nezamestnanosť klesať. Ale 
veď v roku 2001 bolo bez práce viac ako 600-tisíc ľudí, potom 
začala klesať, ale v roku 2004 stúpla. Koncom prvej Dzurindovej 
vlády bolo prijatých vyše dvadsať zákonov, ktoré keď znova nastú-
pila zrušila, ako mu to spočítal V. Mečiar. Superpopulistické ges-
to pred voľbami. Ale M. Dzurinda tvrdí, že do týchto zákonov ich 
tlačila SDĽ, s ktorou vtedy boli vo vláde. Básničky M. Dzurindu o 
zadlženosti tohto roka a na budúci rok je to isté, čo jeho niekdajšia 
básnička o Víťaznom Februári. Keby si aspoň pozrel zadĺženosť 
niektorých európskych krajín, alebo zadĺženosť jeho vzoru USA, 
nevykrikoval by také dramatické monológy. A už by si mal uvedo-
miť, že u Slovanov platí, že na začiatku bolo slovo. A nie tunel... A 
šálka z marcipánu, ktorú mu venoval V. Mečiar určite bude v jeho 
Elektre, ktorá sa ale bude volať EURIDIKA. dUšAN KoNČeK

Z výpravcu ekonóm?
Najkrajšie na dialógu D. Ča-
plovič verzus M. Dzurinda v 
relácii „O päť minút dvanásť“ 
bolo, keď M. Dzurinda spustil: 
Vy máte odvahu, mne ekonó-
movi povedať, že sme zadĺžili 
Slovensko? Zadĺženosť za M. 
Dzurindu dosiahla takmer 50 
percent, pravda však je, že 
potom čo popredal strategic-
ké podniky sa znížila, a v roku 
2006 dosiahla niečo vyše 30 
percent. Nuž takýto je M. Dzu-
rinda ekonóm, inak by si jemu 
verné médiá mohli overiť, na 
ktorej univerzite získal diplom 
ekonóma, za aký čas a ako 
skladal skúšky. Mohlo by to 
byť zábavné čítanie a určite by 
si napravili stratenú reputáciu 
u čitateľov. Inak aj táto relácia 
pripomína niekedy skôr sil-
vestrovský program, ako sku-
točne konštruktívnu diskusiu. 
Zabávači sú vždy tí istí, ako v 
minulosti. Ale Dvořák a Bohda-
lová boli lepší...  (dk)

BAVte SA S NAMI



	 6	 ROZHOVOR	 SLOVENSKÝ	ROZHĽAD	 November	2009

Dokončenie z 3. strany

• Ako ste už spomínali, na stole parlamen-
tu leží návrh novely zákona č. 308/2000 
z. z. o vysielaní a retransmisii. Súvisí s im-
plementáciou Smernice európskeho par-
lamentu a Rady z 11. decembra 2007, 
ktorá ukladá jednotlivým krajinám európ-
skej únie zapracovať všetky pokyny do re-
gulačných zákonov do konca roka 2009. 
Ako člen Rady pre vysielanie a retransmi-
siu návrh dobre poznám. Podľa môjho ná-
zoru je oproti niektorým iným štátom „mäk-
ký“. Nezavádza napríklad povinný paragraf 
práva na odpoveď, do dôsledkov nešpeci-
fikuje personálnu a majetkovú prepojenosť 
vysielateľov, rovnako detailnejšie nešpecifi-
kuje ukladanie sankcií. Prečo ministerstvo 
navrhlo novelu v užšom a miernejšom znení, 
ako to ukladá samotná smernica? Báli ste 
sa vari reakcií pred voľbami?
 - Neviem, prečo by som sa mal báť; vstúpil 
som na akútnu a horúcu pôdu tlačového záko-
na, jazykového zákona, bez rozpakov vstúpim aj 
na pôdu ostatných háklivých tém. Skôr ide o to, 
že smernica prináša veľa nových výziev, s ktorý-
mi sa bude treba popasovať pri predložení nové-
ho znenia tohto zákona v ďalšom volebnom ob-
dobí. Ani príprava novely nebola jednoduchá, 
priamočiara, robili sme, čo sme mohli, aby sme 
do nej zakomponovali najdôležitejšie veci...

• Návrh zahŕňa aj kontrolu televízneho vy-
sielania na internete. Pod jeho reguláciu ne-
budú patriť internetové stránky tlačových 
médií. Tento krok považujem za správny, no 
nazdávam sa, že diskusie k internetovým 
článkom tlačových médií by sa mali monito-
rovať. Tie sú totiž hrubé a arogantné, každo-
denne sa dotýkajú cti a dôstojnosti stovák 
ľudí. Uvažuje sa v budúcnosti o niečom ta-
kom?
 - Ako som už uviedol, v budúcnosti čaká našu 
spoločnosť veľa výziev. Jednou z nich môže byť 
aj vaša poznámka, či pripomienka. Téma disku-
sií na internete k jednotlivým článkom médií je 
ozaj aktuálna. Kontrolovať a eticky usmerňovať 
by ich však mali predovšetkým samotné médiá. 

• Ministerstvo spracovalo aj koncepciu 
rozvoja vysielateľov verejnej služby – Slo-
venskej televízie a Slovenského rozhlasu. 
Vieme, že obe inštitúcie sú finančne poddi-
menzované. Koncepcia rieši financovanie 
oboch verejnoprávnych médií, hovorí o po-
stavení rád, o ich odpolitizovaní, o rade ma-
nažmentu atď. Môžete nám, pán minister, 
tie najpodstatnejšie veci priblížiť?
 -  Najprv niekoľko slov o financovaní verejno-
právnych médií. Vysielatelia môžu získavať pe-
niaze z vlastnej činnosti, z úhrady občanov za 
verejné služby, z reklamy a najnovšie na základe 
zmlúv medzi štátom a verejným vysielateľom. Zá-
kladným zdrojom sú úhrady, po starom konce-
sionárske poplatky, ktoré sú v porovnaní s iný-
mi európskymi štátmi nízke (navyše sme pritom 
mali veľký počet neplatičov). Už som spome-
nul, že sme išli cestou efektívnejšieho výberu, 
prvý rok nám nový systém priniesol do rozpoč-
tov oboch verejnoprávnych médií zhruba 150 
miliónov korún, a to bez toho, aby sme poplatky 
zvýšili. Samozrejme, najjednoduchšie by bolo 
poplatky zvýšiť, no neviem si to predstaviť, kým 
verejnosť nedostane za to, čo platí dnes, kvalit-
nejší program. Prirodzene, suma ešte stále nie 
je dostatočná. Je to tak trochu začarovaný kruh, 
no pomôcť vyjsť z neho by mali aj zmluvy verej-
noprávnych médií so štátom. Štát chce v roku 
2010 podporiť práve výrobu pôvodných progra-
mov, ktoré si navrhnú samotné médiá vo svojom 
programovom záväzku. 

• V akom štádiu je príprava týchto 
zmlúv?  

 - So Slovenskou televíziou sme sa dohod-
li, zmluvu sme už posunuli do medzirezortné-
ho pripomienkového konania. Ide teda o verej-
ne prístupnú a kontrolovateľnú zmluvu. Žiaľ, so 
Slovenským rozhlasom nebudeme môcť uzav-
rieť zmluvu na podporu pôvodných rozhlasových 

programov, pretože jeho vedenie nebolo schop-
né, hoci sme o to opakovane žiadali a predlžova-
li aj termíny, predložiť svoj programový záväzok 
v takej špecifikácii, aby sa dalo spätne kontrolo-
vať, či sa poskytnuté prostriedky minuli účelne 
a efektívne. A nešlo o málo peňazí, ale o 2,5 mi-
lióna eur, ktoré chcel SRo dostať na podklade 
šesťriadkovej tabuľky. Za také niečo by som ne-
vyplatil ani 10 eur; je mi to ľúto, pretože aj mne 
ako poslucháčovi napríklad chýbajú nové pô-
vodné rozhlasové hry. Neviem, prečo to Sloven-
ský rozhlas nebol schopný urobiť, niečo mi na-
povedá, že generálna riaditeľka sa vyjadrovala 
o zmluve ako o niečom, čo berie rozhlasu nezá-
vislosť, a ona sa postavila do pozície osoby, kto-
rá túto nezávislosť uchráni. „Uchránila“ rozhlas 
od významnej podpory na výrobu tých progra-
mov, ktoré mohla slobodne a bez akéhokoľvek 
zásahu ministerstva navrhnúť, vyrobiť a odvysie-
lať. Prečo tak konala, by mala vysvetliť Rozhlaso-
vej rade a poslucháčom.

• Vláda schválila výstavbu spoločnej mo-
dernej budovy pre Slovenskú televíziu 
a Slovenský rozhlas. V návrhu sa pôvod-
ne rátalo s troma variantmi: prvý sa orien-
toval na investície do modernizácie budov 
vrátane vysielacích technológií, a to v rám-
ci súčasného priestorového usporiadania 
oboch inštitúcií, druhý predpokladal prebu-
dovanie súčasných priestorov STV pre po-
treby oboch verejnoprávnych médií a tretí 
navrhoval postaviť nový spoločný mediálny 
komplex pre STV a SRo. Vláda odobrila tre-
tí variant ako najvýhodnejší a najekonomic-
kejší. Vzápätí spustili médiá ostrú kampaň 
proti výstavbe tohto objektu, videli za tým 
všetko iné, len nie užitočnosť založenú na 
konkrétnych faktoch. dnes je úplne ticho. 
Prezraďte nám, v akom štádiu je tento pro-
jekt. 
 - Tretí variant výstavby je nepochybne najvý-
hodnejší; netvrdím to len tak, je za tým profe-
sionálna práca poradcu, porovnávacie štúdie. 
Ten, kto len trochu pozná súčasné budovy STV 
a SRo, vie, že sú v zlom stave, že sú kapacitne 
využité na 30 až 40 percent, že sú technolo-
gicky aj energeticky zastarané. Z tohto dôvodu 
majú neúmerne vysoké prevádzkové náklady 
a zodpovedný manažér sa s tým musí pokúsiť 

niečo urobiť. Od začiatku som projekt výstavby 
nového mediálneho centra chápal ako podanú 
pomocnú ruku štátu. Mohol som sa ľahostajne 
prizerať, ako budovy chátrajú a mávnuť rukou 
nad ich predraženou prevádzkou. Ponúkol som 
riešenie, ktorému predchádzala dlhá a serióz-

na práca, vyúsťujúca do výstavby novej budo-
vy formou PPP; znamená to, že by v čase krízy 
neprišlo vôbec k zaťaženiu štátneho rozpočtu. 
Výsledkom môže byť budova šitá na mieru ak-
tuálneho počtu zamestnancov STV a SRo, do-
behnutie technologického zaostávania a pod-
statné zníženie prevádzkových nákladov. Aj 
z ekonomického hľadiska je to prospešné rie-
šenie. Vláda projekt schválila, no jeho reali-
zácia bude možná až po legislatívnej zmene, 
ktorá umožní dočasný prechod majetku verej-
noprávnych médií do rúk štátu, aby sa mohla 
predať súčasná budova STV a aby sa z týchto 
prostriedkov mohla čiastočne splácať výstavba 
nového mediálneho centra. Lenže... 

• Pri tom lenže by som sa, pán minister, 
rád pristavil...
 - Príslušná potrebná zmena v tejto chvíli narazila 
na odpor nášho koaličného partnera, konkrétne 
HZDS. Tí, ktorí tento proces zablokujú, prebera-
jú na seba aj zodpovednosť za neudržateľný stav 
súčasných budov STV a SRo. Ak všetko ostane 
v pôvodnom stave, budovy budú ďalej chátrať, 
technológie sa stanú nepoužiteľné, a budeme 
už len čakať, kedy nám padnú na hlavu.

• V programovom vyhlásení vlády sa hovo-
rí aj o koncepcii mediálnej výchovy ako sú-
časti vzdelávacieho systému. Čo nám o tom 
viete povedať?
 - Na koncepcii sa pracuje, pripravujeme ju 
spolu s ministerstvom školstva. Do konca voleb-
ného obdobia určite uzrie svetlo sveta. Je mi-
moriadne dôležité, aby sa žiaci a študenti nau-
čili správne vnímať masmédiá, aby sa dokázali 
v nich orientovať, pochopili, kedy hovoria prav-
du, kedy klamú a kedy manipulujú. A nielen to! 
Mali by ich aj sami tvoriť, podeliť sa s ostatnými 
o svoje skúsenosti a poznatky. 

• Nedá mi nedotknúť sa aj oblasti diva-
delníctva, menovite divadiel, ktoré spravu-
je ministerstvo kultúry, osobitne SNd. V zá-
kulisí bolo neraz počuť, že Silviu Hroncovú 
si do funkcie generálnej riaditeľky krátko 
pred voľbami v roku 2006 „nasadili“ určití 
ľudia z pozadia divadla a za to mala poslú-
chať a robiť, čo sa jej prikáže. Jej pôsobe-
nie na rozhodujúcom riaditeľskom poste sa 

rôznorodo kľukatilo až to napokon vyústilo 
do toho, že sa sama vzdala funkcie. Čo si 
o tom všetkom myslíte?
 - Pri nástupe na ministerský post som ge-
nerálnu riaditeľku SND plne akceptoval. Pred 
voľbami vyhrala výberové konanie, nemal som 
k tomuto rozhodnutiu nijaké pripomienky. Pani 
Hroncová musela zo začiatku zápasiť predo-
všetkým s problémami súvisiacimi s dokonče-
ním novostavby SND a s presťahovaním divadla. 
Nebolo to ozaj jednoduché a dobre sme spolu-
pracovali. V tom čase ma len mrzelo, že sa zá-
merne potláčali zásluhy ministerstva pri týchto 
finálnych prácach. Bez nášho úradu, veľkého 
úsilia našich pracovníkov by sa to nikdy nepo-
darilo. Ale to už je za mnou. Po úvodnom nasa-
dení sa mohla generálna riaditeľka zo všetkých 
síl venovať riadeniu našej národnej scény, prá-
ci s ľuďmi a koncepciám do budúcnosti. Nie-
čo zvládla, niečo nie. Pričasté personálne zme-
ny v opere, neskôr aj v činohre naznačovali, že 
niečo nie je v poriadku. Naostatok to vyústilo do 
toho, že riaditelia opery a činohry sa na protest 
voči nej vzdali svojich funkcií. Nasledoval, pod-
ľa mňa, nevyhnutný krok, abdikácia generálnej 
riaditeľky. Ale nevnímam situáciu ako tragickú. 
Pani Hroncová pôsobila vo funkcii vyše tri roky, 
mala čas a priestor do veľkej miery uskutočniť 
svoju víziu. Nový generálny riaditeľ môže na to 
dobré v jej práci nadviazať a, samozrejme, čo je 
problematické, to riešiť. V najbližších dňoch vy-
hlásime konkurz na generálneho riaditeľa a dú-
fam, že sa prihlásia kvalitní uchádzači.

• za zmienku stojí tiež koncepcia zabez-
pečenia prezentácie slovenského umenia 
a kultúry v zahraničí. Mám pocit, že  tejto 
oblasti sa nevenuje taká pozornosť, akú by 
si zaslúžila...
 - Priznám sa, že v prvých rokoch sme pristu-
povali k tejto problematike dosť rutinne. Neskôr 
som si uvedomil, že prezentácie v zahraničí sa 
nemôžu robiť bez koordinácie s ministerstvom 
zahraničných vecí. Len nedávno sme z týchto 
dôvodov uzatvorili medzi oboma ministerstvami 
dohodu o spolupráci pri prezentácii slovenské-
ho umenia a kultúry v zahraničí; v rámci nej sme 
ustanovili aj spoločnú komisiu, ktorá bude tieto 
otázky riešiť. Kultúrne inštitúty v zahraničí patria 
pod kuratelu MZV, my ich však budeme usmer-
ňovať, na čo klásť dôraz, akú prezentáciu vybrať 
a akým spôsobom ju realizovať. Som presved-
čený, že týmito formami a metódami dostane-
me našu zahraničnú prezentačnú činnosť na 
oveľa vyššiu kvalitatívnu úroveň. 

• Aké úlohy vás čakajú ešte do konca vo-
lebného obdobia?
 - Budem stručný. Plánujeme dokončiť, ako 
som už spomínal, legislatívny zámer financo-
vania kultúry, rozbehnúť rekonštrukciu Reduty, 
zamerať sa na čerpanie štrukturálnych fondov 
najmä v súvislosti s digitalizáciou našich fondo-
vých a pamäťových inštitúcií. 

• Pán minister, obráťme list, dovoľte mi 
položiť otázku z iného súdka. Vy sám ste 
umelecký tvorca. Nedávno v divadle Astor-
ka uviedli premiéru vašej hry Túlavé srdce 
napísanú podľa divadelnej predlohy Jozefa 
Cígera – Hronského. Kde a ako si nájde mi-
nister čas na dramatickú tvorbu?
 - Hneď vás vyvediem z omylu. Text som pí-
sal už dávnejšie a vtedy som ho pripravoval 
ako filmový scenár. Režisér Juraj Nvota prišiel 
po čase s myšlienkou upraviť tento text do di-
vadelnej podoby. To sa aj stalo a ja som veľ-
mi spokojný s jeho inscenovaním aj s herecký-
mi výkonmi prevažne mladých hercov. Žiaľ, na 
písanie niečoho vážnejšieho a rozsiahlejšieho 
nemá človek vo funkcii ministra čas a azda ani 
to správne naladenie. 

Za rozhovor sa poďakoval 
PAVoL dINKA

Hovoríme s MARKOM MAĎARIČOM, ministrom kultúry Slovenskej republiky

VOČI KuLtúRe MáMe StáLe dLH

Minister kultúry SR Marek Maďarič spolu so starostom obce Východná Pavlom Krupom v rozho-
vore s účastníčkami Folklórneho festivalu Východná. Foto: www.culture.gov.sk
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Volebný program Smeru–Sd 
pre Košický samosprávny kraj 
(KSK) na roky 2009 až 2013 
vychádza z kompetencií, ktoré 
VÚC majú. Uviedol to krajský 
predseda Smeru–Sd v Koši-
ciach Peter Žiga. Ako dodal, 
strana ide do volieb samostat-
ne a na post predsedu KSK 
nominuje súčasného šéfa VÚC 
zdeNKA TReBUĽU.
„Pred voličov predstupuje-
me s volebným programom, 
ktorý nesľubuje nesplniteľné 
a ktorý vychádza z reálnych 
možností a kompetencií, kto-
ré samospráva má,“ spresnil 
Trebuľa. Ako dodal, program 
je založený na piatich hlav-

ných pilieroch, akými sú regi-
onálny rozvoj a cestovný ruch, 
školstvo a kultúra, sociálne 
veci a zdravotníctvo, doprava 
a cestná sieť a spolupráca a 
podpora komunít. „V oblasti 
cestovného ruchu sa chceme 
zamerať najmä na koordináciu 
záujmov obcí, miest, mikrore-
giónov a podnikateľov,“ dodal 
Trebuľa. Poznamenal, že v oblasti 
kultúry má jasné predstavy naprí-
klad pri napĺňaní cieľov EHMK, v 
oblasti zdravotníctva chce zvyšo-
vať kvalitu, efektívnosť a ekono-
mickú stabilitu zdravotníckych za-
riadení. „Realizáciou projektu 
CESTA, čo je vlastne terénna 
realizácia nástroja zmeny kva-

lity života marginalizovaných 
skupín rómskeho obyvateľstva 
chceme prispieť k pozdvihnu-
tiu kvality života ľudí na okraji 
záujmu,“ pokračoval.
Podľa Trebuľu jeho volebný 
program je pokračovaním štvor-
ročnej práce, ktorú na poste pred-
sedu KSK doteraz vykonával. „Je 
to vlastne kontinuita a realita, 
ktorú ponúkame. Tomu zodpo-
vedá aj slogan Ideme ďalej,“ 
povedal. zdenka Trebuľu vo voľ-
bách do VÚC podporujú okrem 
Smeru–Sd aj ĽS-HzdS, SMK, 
Most–Híd, Hzd, Strana občian-
skej solidarity, Slobodné fórum 
a Liga – občianska liberálna 
strana. (TASR)

ZdeNKO tReBuĽA: kontinuita a realita

AKo SA PozeRÁTe NA SVoJU PRÁCU zA 
PLyNULé šTyRI RoKy?
„Osobne som s ňou spokojný. Za toto obdo-
bie náš kraj získal a použil 7,2 miliardy korún, 
ktoré použil na rozvoj regiónu. Nezabudli sme 
ani na jeden okres. Budem hovoriť v korunách, 
pretože išlo o spomínané štyri roky. Najviac fi-
nancií smerovalo do okresu Prešov – až 1,78 
miliardy, nasledujú okresy Humenné s 883 mi-
liónmi a Poprad so 738 miliónmi korún. Reali-
zácia celokrajských projektov si vyžiadala 175 
miliónov korún. Keď sa pozriete na jednotlivé 
kapitoly tak z tých 7,2 miliardy najviac peňazí 
smerovalo na rekonštrukciu a údržbu ciest II. 
a III. triedy, za nimi nasledovali investície na 
rekonštrukciu stredných škôl, potom dotácie 
na prímestskú autobusovú dopravu a v Pre-
šove aj na mestskú – až 1,2 miliardy, potom 
na sociálne a kultúrne zariadenia. Z celkovej 
sumy, teda zo spomínaných 7,2 miliárd sme 
2,6 miliardy získali z iných zdrojov, teda nie z 
rozpočtových, napríklad z dane z motorových 
vozidiel. Chcem zdôrazniť, že pri rozdeľovaní 
finančných prostriedkov som nikdy nič nesľu-
boval, jednoducho som robil a konal. O tom, 
ako to išlo a čo išlo, rozhodovali poslanci. Ja 
som sa snažil a stále snažím pre náš kraj získať 
čo najviac financií, oni ich rozdeľovali“.
Čo MôŽeTe PoVedAŤ o SVoJoM VoLeB-
NoM PRoGRAMe?
„Z desiatich kandidátov na predsedu mám čís-
lo 5 a aj preto som svoj program nazval Päť 
x Päť Priorít Pre Prosperitu. Tých päť priorít 
predstavuje modernizácia ciest II. a III. triedy, 
rozvíjanie cestovného ruchu, ktoré vychádza 
z Memoranda o spolupráci pri rozvoji turizmu 
v Prešovskom samosprávnom kraji, tretie „P“ 
pozostáva z podpory školstva, športu a kultúry, 
štvrté zo skvalitnenia zdravotníctva a sociálne-
ho zabezpečenia a piate zo získavania investícií 
na rozvoj. Pri piatej priorite mám na mysli maxi-
málne využívanie a dočerpanie prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov EÚ, zabezpečenie vlast-
ných zdrojov na rozvoj kraja efektívnym hospo-
dárením, pokračovanie spolupráce s mestami 
a obcami v združených investíciách – spoloč-
né financovanie potrebných investícií v jed-
notlivých mestách a obciach, rozvíjania gran-
tových schém Prešovského samosprávneho 
kraja pre rôznych žiadateľov na rozvoj aktivít v 

regióne a aktívne hľadanie ďalších možností fi-
nancovania rozvojových projektov kraja, naprí-
klad Švajčiarskym finančným mechanizmom, 
Nórskym finančným mechanizmom, Európ-
skym hospodárskym priestorom, Európskou 
investičnou bankou a ďalšími programami. Čo 
sa týka školstva, športu a kultúry, máme v kraji 
objekty minimálne 30-ročné a tie si nevyhnut-
ne vyžadujú rekonštrukciu. Chcem prispieť ku 
skvalitneniu zdravotníctva. V rámci Prešovské-
ho samosprávneho kraja máme štyri nemocni-
ce – v Starej Ľubovni, Svidníku, Vranove nad 
Topľou a Humennom a mojou snahou je v nich 
investovať do diagnostických prístrojov a lie-
čebnej techniky“.
I Keď VoLeBNÁ KAMPAň ofICIÁLNe 
zAČÍNA AŽ zAJTRA (TLAČoVÁ BeSedA 
BoLA V UToRoK 27. 10. PozN. AUT.), 
MNoHÍ KANdIdÁTI NA ŽUPANoV A Po-
SLANCoV VÚC, AKo AJ SAMoTNé MédIÁ 
JU zAČALI UŽ PRed NIeKoĽKýMI TýŽ-
dňAMI. VyUŽÍVAJÚ TAK NedoSTATKy A 
„dIeRy“ PRÍSLUšNéHo zÁKoNA. AKo SA 
TedA PozeRÁTe NA To, Čo SA V SÚVIS-
LoSTI S VoĽBAMI UŽ UdIALo?
„Obávam sa, že kampaň bude špinavá. Obja-
vili sa už pred časom dvojzmyselné bilboardy 
o novom županovi, ako aj články v regionálnej 
tlači, kde ma nazvali cudzopasníkom. To už je 
skutočne nehorázne! Niekde mi vyčítajú môj 
vzťah k Bratislave len preto, lebo som pove-
dal, že Bratislavský hrad je symbol Sloven-
ska. Samozrejme, že je. Tak isto ako Tatry. 
Ja sa ale v Bratislave snažím získavať penia-
ze pre náš Prešovský samosprávny kraj a nie 
naopak, teda pre Bratislavu! Okrem toho mi 
médiá vytýkali, že som sa zúčastnil na sláv-
nosti uloženia základného kameňa stavby 
rekreačno-športového areálu Aquapark na 
Delni v Prešove. V novinách ma napadli, že 
som poklopal základný kameň, i keď s projek-
tom výstavby nemám nič spoločné. Ani ja, ani 
Prešovský samosprávny kraj. Okrem toho vraj 
som si z tejto akcie urobil predvolebný míting. 
Podľa vyjadrenia predstaviteľov firmy, ktorá 
zhotovila projekt celej výstavby – tak ako spo-
menul tento regionálny denník – pozvali ma 
ako najvyššieho predstaviteľa regiónu. A po 
dokončení bude slúžiť nielen mestu Prešov, 
ale celému regiónu.

AKo CHCeTe oSLoVIŤ PoTeNCIoNÁL-
NyCH VoLIČoV?
„Bilboardami, letákmi, osobnými stretnutia-
mi, mítingami. Nebudem už nič robiť navyše, 
pretože všetko sa môže obrátiť proti mne, čo 
potvrdzujú už niektoré články v novinách. Vo-
lebnú kampaň začínam pod Tatrami, okrem 
okresných sídiel navštívim aj Spišskú Belú, 
Spišský Štvrtok, Giraltovce, Kračúnovce, Ša-
rišské Dravce a ďalšie mestá a obce nášho 
kraja“.
PoČAS VoLeBNeJ KAMPANe BUdeTe 
PoUŽÍVAŤ SLUŽoBNé VozIdLo ALeBo 
SÚKRoMNé?
„Samozrejme súkromné. Tak ako v predchá-
dzajúcich voľbách. Auto si prenajmem u jedné-
ho predajcu motorových vozidiel v Poprade“.
PRed ČASoM STe VšAK PoVedALI, Že 
Po TReTÍKRÁT UŽ KANdIdoVAŤ NeBUde-
Te. TeRAz SA oPäŤ UCHÁdzATe o fUNK-
CIU PRedSedU PSK ...
 „Asi ste ma zle pochopili. Ja som hovoril o 
tom, že volebné obdobie predsedov samo-
správnych krajov by malo byť päťročné a jed-
na osoba by mohla byť zvolená za predsedu 
iba na dve volebné obdobia. Maximálne ... 
Prečo teda kandidujem? Lebo, napríklad, v 
niektorých investičných akciách sme teraz tak 
na polceste. Okrem toho ma oslovilo nemálo 
významných osobností kraja, aby som opätov-
ne kandidoval. Z 25 primátorov v Prešovskom 
kraji mi vyslovili podporu pätnásti. Z asi 640 
starostov obcí minimálne tristo z nich podpo-

ruje našu volebnú koalíciu SMER-SD, HZDS-
ĽS, HZD, Strana zelených na Slovensku. To 
ma zaväzuje kandidovať opäť“.
KoHo PoVAŽUJeTe zA NAJVäČšÍCH SÚ-
PeRoV V NASTÁVAJÚCICH VoĽBÁCH?
 „Je tu silná trojica, okrem mňa ju tvoria pri-
mátor Prešova Pavol Hagyari a predstaviteľ 
pravicového bloku Ján Hudacký. Voľby sú 
však voľby a človek nikdy nemôže vedieť ako 
dopadnú. Osobne si tiež myslím, že účasť 
na nich nebude taká nízka ako predpovedajú 
médiá či výskumy verejnej mienky. Na miesta 
poslancov kandiduje veľa občanov. Každý z 
nich má svojich kolegov, rodinných príslušní-
kov, priateľov. V prvom kole môže byť účasť na 
voľbách dvadsaťpercentná, možno i vyššia, v 
druhom už pomerne nižšia“.
KoĽKo PeňAzÍ VLoŽÍTe do SVoJeJ 
KAMPANe?
 „Desať až paťnásťtisíc eur. Od politických 
strán, ktoré ma podporujú očakávam príspe-
vok 10 000 eur. Musím ešte zohnať asi 50 tisíc 
eur. Za menej peňazí sa slušná kampaň roz-
hodne nedá urobiť. Kto povie, že dal menej, 
tak nehovorí pravdu“.
do ČoHo SA PUSTÍTe NAJSKôR – V PRÍ-
PAde, Že Po TReTÍKRÁT zA SeBoU SA 
STANeTe PRedSedoM PRešoVSKéHo 
SAMoSPRÁVNeHo KRAJA? 
„Do toho, čo sme robili doteraz. Teda predo-
všetkým do opráv ciest a do dokončenia re-
konštrukcie hradu v Starej Ľubovni a kaštieľa v 
Humennom“. VLAdIMÍR MezeNCeV  

MUdr. PeTeR CHUdÍK, kandidát na predsedu PRešoVSKéHo SAMoSPRÁVNeHo KRAJA:

Nič som NesĽuboval, JedNoducho som robil ...

Súčasný predseda a kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) 
Peter Chudík predstavuje svoj volebný program na tlačovej konferencii v Prešove 27. 
októbra 2009.  FOTO TASR – Milan Kapusta

Niekoľko hodín pred začiatkom oficiálnej volebnej kampane volieb 
do vyšších územných celkov zorganizoval predseda Prešovského 
samosprávneho kraja a jeden z kandidátov na túto funkciu na ďal-
šie štvorročné obdobie MUDr. Peter Chudík tlačovú besedu. Na 
rozdiel od ostatných svojich kolegov má za sebou už dve volebné 
obdobia vo funkcii prvého muža VÚC, pritom rozlohou najväčšieho 
kraja v republike.

koĽko Na kamPaŇ?
Každé voľby niečo stoja a žiadne z nich 
nie sú lacná záležitosť. Teda pre štát i kan-
didátov. Tak napríklad terajší predseda Ko-
šického samosprávneho kraja JUDr. Zden-
ko Trebuľa azda ako prvý na Slovensku z 
tých, ktorí chcú túto funkciu opätovne ale-
bo po prvýkrát zastávať povedal, koľko je 
ochotný a pripravený investovať do týchto 
volieb. On osobne na ne obetuje 10 000 
eur. Jeho kolega a najbližší sused MUDr. 
Peter Chudík z Prešova dá na voľby najviac 
15 000 eur, najmenej 10 tisíc. Na rozdiel 
od svojho košického partnera a priateľa 
však zároveň tvrdí, že kampaň na predse-
du, pokiaľ má spĺňať všetky potrebné kri-
tériá, musí stáť približne 50 000 eur. Teda 
štyri pätiny nákladov majú zaplatiť politic-
ké strany a sponzori ... (vm)
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Pritom, keď by sme spätne zalistovali v 
obsahu týchto periodík za vlády Mikulá-
ša Dzurindu presvedčíme sa o opaku. Za 
pozitívne pritom vydávali aj negatívne kro-
ky vlády. Možno práve to bol nakoniec ten 
povestný klinec do rakvy v boji o verejnú 
mienku pred poslednými parlamentnými 
voľbami. Médiá sú síce, ako sa hovorí, 

SIedMoU VeĽMoCoU, 
ale keď sa spreneveria svojmu poslaniu 
a začnú slúžiť jednostranne len niekomu, 
prestanú prezentovať záujmy väčšiny ob-
čanov stratia ich dôveru a namiesto toho, 
aby poslúžili svojim chlebodarcom, skôr 
im poškodia. občania na vlastnej koži 
mali možnosť presvedčiť sa o nepoc-
tivosti predvolebných sľubov dzurin-
dovcov o dvojnásobných platoch aj 
pre obyčajných ľudí. Síce, keď ich 
príjmy spriemerujeme so zbohatlík-
mi a s vrcholovým manažmentom, 
možno by sme sa aj priblížili k tomu 
dvojnásobku za 8 rokov ich vládnutia. 
To však občanom takto nikto dopredu 
neavizoval. Naše „nezávislé“ periodiká 
nepostrehli, že slovenský občan svojou 
prirodzenou inteligenciou nezaostáva za 
svetom. Občania svoj nesúhlas so spô-
sobom vládnutia bývalej vládnej koalície 
nakoniec jednoznačne vyjadrili v parla-
mentných voľbách. Aj keď výskumy verej-
nej mienky naznačovali, že naši občania 
sú nespokojní, konečný volebný výsledok 
bol pre vládu Mikuláša zdrvujúci. Dlho sa 
z porážky nevedeli spamätať. Najprv ako-
by bývalí 

MoCNÍ VyČKÁVALI, 
že vláda Róberta Fica si s novým posta-
vením neporadí. Zrejme očakávali, že tí, 
ktorých ešte oni nominovali na dôleži-
té manažérske pozície v štátnej správe, 
ako aj vo významných inštitúciách štátnej 
správy, budú schopní vývoj pribrzdiť a 
možno i zastaviť. Aj preto predpoveda-
li, že namiesto sľubovanej sociálnej 
reformy s dôslednou orientáciou na 
národné a štátne záujmy krajiny bude 
u nás hospodársky kolaps. V oblasti 
rozvíjania medzinárodných vzťahov 
očakávali, že Slovenská republika pre 
svoju otvorenú ľavicovú politiku ne-
bude akceptovaná zahraničím. Stal sa 

však opak. Aj keď táto vláda nechala na 
dôležitých postoch ľudí opačne zmýšľa-
júcich a vďačných predchádzajúcej gar-
nitúre, aj napriek tomu sa jej podarilo a 
darí realizovať sociálny program zabezpe-
čujúci dôstojný život väčšiny obyvateľov. 
Obdobne v oblasti medzinárodných vzťa-
hov Slovenská republika sa v súčinnosti s 

ostatnými krajinami Európskej únie plne 
podieľa na riešení dôležitých otázok, kto-
ré nastoľuje súčasný svetový vývoj. 

zVyšoVANIe SoCIÁLNyCH ISTôT 
dôchodcov, prijatie Lisabonskej zmluvy, 
prijatie a bezbolestné zavedenie Eura, 
pri takmer sabotáži zo strany súčasnej 
opozície sú len takzvané špičky ľadov-
ca úspešných výsledkov súčasnej vlády. 
Keďže Slovensko nie je a ani nemôže byť 
od okolitého sveta izolované je len priro-
dzené, že sa aj nás dotkla hospodárska 
kríza. Tak ako to často zdôrazňuje pred-
seda vlády, Slovenská republika túto krí-
zu nespôsobila, ale vzhľadom na naše 
prirodzené väzby na okolitý svet musíme 
na ňu v rámci našich možností reagovať. 
Namiesto toho, aby slovenská tlač vy-
zdvihla odlišný prístup slovenskej vlá-
dy k riešeniu problému, keď namiesto 
ďalšieho nalievania peňazí bankovým 
inštitúciám dala prednosť podpore 
obyčajných ľudí takzvaným šrotovným 
(len ťažko si je možné predstaviť, že 
aj vzhľadom na nastavené parametre 
by sa o šrotovné uchádzali milióná-
ri), vláda prijíma opatrenia v oblasti 
ďalšej podpory nezamestnaných, a 
čo je obzvlášť dôležité pre zvýšenie 
zamestnanosti, vyvíja maximálne úsi-
lie na vytvorenie primeraných pod-
mienok pre domácich i zahraničných 
investorov. Bolo by pre zmenu z mojej 
strany 

JedNoSTRANNé, 
keby som nepriznal, že aj ostatné pe-
riodiká informovali o týchto pozitívnych 
výsledkoch. Je však na škodu, že vo väč-
šine prípadov to bolo len bagatelizovanie 
úspešných krokov vlády a nezriedka išlo 
až o zneváženie pozitívnych výsledkov 
dosiahnutých vládou Roberta Fica. V sú-
vislosti s prezentáciou hospodárskej krízy 

nadobúdam postupne dojem, že naše 
„nezávislé,“ „nadstranícke“ noviny a ča-
sopisy, akoby ožili. Ich kritika vlády sa zo 
dňa na deň vyostruje. Je veľmi zaujímavé, 
že sa opierajú takmer vždy len o názory 
opozičných politikov. Tým pritom, podľa 
ich nôt, ešte sekundujú rôzni „nezávislí 
politológovia a tzv. experti“ na objednáv-
ku. Prečo som si opäť dovolil úvo-
dzovky? Nechcem nikoho menovať, 
ale som presvedčený, že verejnosť 
ich pozná z elektronických médií, 
kde sa nedá zakryť ich neodbornosť 
a praktická neznalosť problému, kto-
rý komentujú. Často si preto v tejto 
súvislosti určite mnohí kladú otázku, 
či lepších odborníkov nemáme. Som 
presvedčený, že ich máme. zrejme sa 
však nechcú prepožičať demagógii a 
klamstvám. 
V súvislosti s takzvanou neslobodou tla-
če na Slovensku zástupcovia našej „ne-
závislej“ tlače kritizujú možnosť udeľovať 
pokuty a právo na odpoveď. Nepoznám 
zatiaľ konkrétny prípad využitia tejto práv-
nej úpravy. Som presvedčený o tom, že 
ak sa tak aj stalo, asi to bolo v poriadku. 
V opačnom prípade by naše médiá určite 

SPUSTILI TAKÚ eUfóRIU,
že by som sa to nepochybne dozvedel. 
Verejne je ale známe, že niektoré peri-
odiká už aj pred účinnosťou nového tla-
čového zákona prehrali súdne spory na 
ochranu osobnosti, keď podľa výrokov 
súdov dokázateľne pochybili. Aj na zá-
klade konkrétnych súdnych výrokov 
som presvedčený, že problémom nie 
sú zákony, ale ich dodržiavanie. U nás 
je sloboda tlače, ale nie je, a ani nemôže 
byť bezbrehá. Aj my novinári si musíme 
ctiť zákony tejto republiky. Ošiaľu zverej-
ňovania nepreverených dehonestujúcich 
informácií podľahli už nielen bulvárne 
tlačoviny, ale celé spektrum periodickej 
tlače na Slovensku. Aj preto bolo nutné

PRIJAŤ NoVý zÁKoN, 
ktorý vymedzuje práva a povinnosti vyda-
vateľov, ako aj nás novinárov. Nový tlačo-
vý zákon na Slovensku nie je namierený 
proti slobode tlače, ale naopak garantuje 
ju. Súčasne pritom chráni občanov pred 
zneužitím tlače proti nim. Nie som priateľ 
poučení, ale v tomto prípade sa mi žiada 
povedať: Kolegovia, píšme pravdu a nič 
iné než pravdu. Buďme nestranní, svoje 
poznatky si overme z viacerých strán, ne-
zveličujme jeden pohľad na úkor druhé-
ho. Novinárske povolanie považujme za 
naše poslanie v prospech verejnosti. Keď 
budeme vždy len pravdivo informovať, ne-
budeme sa musieť verejne ospravedlňo-
vať a ani 

oBÁVAŤ PoKÚT. 
Sloboda tlače tkvie v pravdivom a objek-
tívnom informovaní.
Mojim nešetrným útokom do vlast-
ných radov chcem prispieť do dis-
kusie o výsledkoch hodnotenia me-
dzinárodnej organizácie na ochranu 
slobody tlače Reportéri bez hraníc, 
ktorá vo svojej tohtoročnej správe od-
sunula Slovenskú republiky čo sa týka 
„slobody tlače“ z vlaňajšieho siedme-
ho na štyridsiate štvrté miesto. osob-
ne som presvedčený, že sloboda tlače 
na Slovensku je zákonom zaručená a 
rebríček Reportérov bez hraníc je len 
výsledkom jednostranných subjektív-
nych a z politizovaných informácii.

VLAdIMÍR doBRoVIČ

Sloboda tlače je zakotvená v pravdivom informovaní

dOMINuJú OpOZIČNÉ NáZORY
Medzinárodná organizácia na ochranu slobody tlače Reportéri bez 
hraníc vo svojej tohtoročnej správe odsunula Slovenskú republiku, 
čo sa týka „slobody tlače“, z vlaňajšieho siedmeho na štyridsiate 
štvrté miesto. Úmyselne som použil úvodzovky, pretože som pre-
svedčený o tom, že ide o vysoko účelové zmanipulované hodnote-
nie. zrejme nikto so mnou nebude polemizovať o tom, že snáď až na 
týždenník Slovenský rozhľad na Slovensku nemáme periodickú tlač, 
ktorej obsahom by bolo informovanie verejnosti aj o pozitívnych vý-
sledkoch súčasnej vládnej koalície.

Kresba: Andrej Mišanek

Kresba: Phdr. Peter Gossányi

Kríza špekulantov
Tí, ktorí sa tešili, že kríze dochádza dych, sú zaskočení. 
Jedna firma za druhou oznamuje hromadné prepúšťanie 
a opúšťajú územie Slovenska. Hovoríme totiž najmä o za-
hraničných zamestnávateľoch. Tí doteraz využívali lacnú 
pracovnú silu na Slovensku a fakt, že v regiónoch žije 
u nás pomerne veľa kvalifikovanej sily, ktorá nemá iné 
možnosti. Jednoducho 

CHýBA INfRAšTRUKTÚRA 
a tak ľudia berú takú prácu, aká je v ponuke. A zahraniční 
investori to vedeli v minulosti náležite zúročiť. Jednodu-
cho ľuďom platili najmenej, čo mohli.
Teraz využívajú situáciu. Všade sa hovorí o kríze. Nuž aj oni 
majú zrazu problémy. Už sa im jednoducho neoplatí investovať 
do Slovákov. Idú tam, kde je ešte lacnejšia pracovná sila. A tá 
vo svete prudko klesá, čím dlhšie kríza trvá. Slovensko však 
neleží v rovníkovej Afrike, ani v Ázii. Jednoducho, európske 
reálie nám neumožňujú pracovať za to, aby ľudia mohli vôbec 
chodiť do práce.
Keď sa hovorilo o tvorbe domácej kapitálotvornej vrstvy, opo-
zícia voči vládam Vladimíra Mečiara škandalizovala jednotlivé 
osoby. A tak ľudia popletení zo situácie, dali hlasy inému. A 
hoci Mikuláš Dzurinda 

ŽIAdNe VoĽBy NeVyHRAL, 
dve volebné obdobia viedol štát. Zelenú dostali zahraniční 
podnikatelia všetkého druhu. Dnes sa správajú tak ako k nám i 
prišli, ako špekulanti. Lenže dnes neprichádzajú, jednoducho 
odchádzajú z pracovného trhu bez akýchkoľvek výčitiek sve-
domia. Aby to nevyzeralo, že utekajú len za vyššími ziskami, 
oznamujú čo najhlasnejšie, že je kríza. A to hovoria aj tí, ktorým 
sa darí. Kríza ich možno zasiahla, ale len okrajovo.
Ba rušia sa aj fabriky, ktoré si dokážu na seba zarobiť a majú 
odbyt. Prečo by sa to inak robilo, ak nie len preto, že vlastníci 
hľadajú ešte väčšie zisky inde? Možno by sme už naozaj ani 
nemuseli hovoriť o hospodárskej kríze, ale 

o KRÍze šPeKULANToV. 
K niečomu takému by ťažšie dochádzalo, keby sa infraštruktú-
ra dostavala v plánoch, aké mala tretia Mečiarova vláda. Podľa 
nich sme mali Bratislavu a Košice spojiť do roku 2005 diaľni-
cou. V zahraničí je bežné, ak ľudia dochádzajú za prácou aj 
dve hodiny, prípadne, že sa za prácou odsťahujú. To len u 
nás prejsť Slovensko znamená minimálne päť hodinové 
úmorné trápenie sa na zlých starých cestách.
Potom je jasné, že v takejto neprejazdnej krajine sa darí špe-
kulantom. Treba si však povedať aj pravdu, že niekto ich k nám 
pustil. A pustil ich k nám s nadšením. Teraz sa tvári ako kritik 
vlády, ale v skutočnosti by mal sám stáť v kúte s červenými uša-
mi od hanby. Odchod podnikateľov, rušenie závodov a prepúš-
ťanie ľudí majú títo politici plne na svedomí, hoci si v opozícii 
umývajú nad dnešnou situáciou ruky. STANISLAV HÁBeR

SuRfIStI A ŠAMANI
Mediálna mašinéria slovenských šamanov už má nový „bonbónik“. 
Slovenský premiér Robert Fico nebude pri oslavách „nežnej revo-
lúcie“ doma, ale v Londýne. Šamani tzv. nežnej revolúcie sa budú 
aj na Slovensku zviditeľňovať rozprávkami o tom, ako im pod poste-
ľou číhala Štátna bezpečnosť, akí sú vlastne hrdinovia, Fedorovia, 
Gálovia, Zajacovia a ďalší, ktorí veľmi dobre vedia, že im nič ne-
hrozilo, lebo generálny tajomník v Moskve pichol do balónu komu-
nizmu a ten sfúkol dávno pred 17. novembrom. Takže sa len viezli 
na vlne ako surfisti a teraz by nebodaj za to chceli ešte 256-ku. 
A tak sa Robertovi Ficovi ani nemožno čudovať, že nemôže a ani  
nechce zmeniť svoj dlhodobo pripravovaný zahraničný program a 
využije ten čas na aktivity, ktoré sú potrebné a pre krajinu užitočné. 
Ale kto chce oslavovať, ten môže do sýtosti. Ja som múdry, ja som 
pekný a ja som to všetko vymyslel. Tak to bude asi vyzerať na osla-
vách novembra a ľudí, ktorí stáli na tribúnach. Ale pre tých, čo boli 
pod tribúnami, sa asi veľký priestor nenájde. (dk)
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ČI ozAJ, NAozAJ?

Predseda Európskeho parla-
mentu Jerzy Buzek povedal, 

že prezidentom EÚ by mohla byť 
aj žena. A nás z kraja Dobšinské-
ho rozprávok napadlo hneď jed-
no: Edit Bauerová. Rozprávky 
majú tiež svoje čaro.

Štefanova trikrát odvolávali 
a ešte sa im to nepodarilo. 

Zrejme to bude najviac „popoťa-
hovaný“ minister na svete a bude 
patriť do Guinessovej knihy re-
kordov ako naše hokejistky, kto-
ré vyhrali nad Bulharkami 82:0.

Najnovšia stratégia V. Mečia-
ra: Ruky preč od všetkého 

- Štefanova, školského zákona, 
atď. Dobrá stratégia, ale nemôže 
byť večná. Aby sa nestalo, že aj 
voliči dajú ruky preč pred voleb-
nou urnou.

Na post ministra životného 
prostredia nastúpil Medveď. 

Musíme si počkať aspoň sto dní, 
ako sa to odrazí na živote sloven-
ských medveďov.

Na Trenčianskej univerzite sa 
vydávali údajne diplomy ex-

presne. Nuž veď aj expresný list, 
podaný na monopolnej Sloven-
skej pošte, ktorá sa ešte k tomu 
aj digitalizuje, niečo stojí. Záhad-
né je, prečo ten diplom dostávali 
len Fatimy a teda, ktorý Omar 
kopal tú studňu na Trenčianskej 
univerzite.

SLoVÁCI Po RoKU 
1989 PIJÚ MeNeJ
Akýsi výskum ukázal, že po roku 
1989 Slováci pijú menej aj piva 
aj tvrdého alkoholu, ako pred-
tým. To je skutočne zaujímavé, 
keď sme boli neslobodní pili sme 
viac, ako keď sme akože slobod-
ní. Takže sme tu revolúciu akosi 
neoslavovali. Alebo je to tým, že 
máme možnosť veľa cestovať 
a nezostáva nám čas na pitie? 
Alebo sa máme horšie ako pred 
revolúciou, a tak nám neostávajú 
financie na pijatiku? Málo peňa-
zí, málo muziky a aj málo pijatiky. 
A tak navrhujeme, aby sme na 
Slovensku zaviedli socialistický 
kapitalizmus a tak sa vrátime 
na predchádzajúcu úroveň. Bu-
deme slobodní, bude plánova-
ná ekonomika, budú pracovné 
miesta, bude aj peňazí. Treba si 
totiž uvedomiť, že čím viac spot-
rebujeme piva a alkoholu, tým 
bude bohatšia štátna kasa. Ono 
stále platí, že pil – zomrel, nepil 
– zomrel tiež.

VýBoRNý NÁPAd
Jedna z poslankýň parlamen-
tu chce znova prísť s návrhom 
zákona o obmedzení imunity 
poslancov v slovných vyjadre-
niach mimo parlamentu. To tak 
rozčúlilo predsedu SNS, že na-
vrhol zrušiť aj parlament. Ale to 
je výborný a skvelý nápad! Pred-
stavte si, že tým by sme ušetrili 
150 poslaneckých platov a iných 
náležitostí, čo za rok znamená 
naozaj „majland“. A tak by boli 
peniaze na dôchodky, na sociál-
ne istoty a ešte by sme mohli po-
staviť nielen diaľnice, ale aj novú 
Babylonskú vežu. Parlament je aj 
tak len hra na demokraciu, ktorá 
nám požiera naše dane. A načo 
nám bude parlament, keď nás 
kontroluje Brusel a bude rozho-
dovať Brusel. A Brusel bude mať 
aj prezidenta, načo máme mať 
ešte ďalšieho prezidenta doma. 

Stranu pripravil 
dUšAN KoNČeK

Kresba: Phdr. Peter Gossányi

JeseŇ Nie Je Pohodová
Istá politička súčasnej vládnej koalície sa vyjadrila, že v koalícii len ťaž-
ko hovoriť o pohode, no nie je vraj ani napätie. Potom je táto koalícia 
naozaj ani ryba, ani rak. Politička si však myslí, že volebná kampaň sa 
už dávno začala. V tom má teda pravdu, volebná kampaň sa začala 
hneď po ustanovení vládnej koalície a volič si za štyri roky analyzoval 
všetky tri strany vládnej koalície. A nielen analyzoval, aj zhodnotil. A na 
budúci rok bude voliť tú, ktorá ho presvedčila praktickými činmi, že jej 
môže veriť a dôverovať. Treba zdôrazniť činmi, nie slovami a bezduchý-
mi frázami či švitorením. Slovenský volič dnes nie je z času volieb Be-
šeňovských a má jednotlivé strany dobre zmapované a zhodnotené. 
Za tých necelých dvanásť rokov sa to zhodnotiť dalo, aj na základe fak-
tov a argumentov. Aj keď treba povedať, že slovenské politické strany, 
to nie sú ešte strany dospelé a vyspelé, sú mladé, hoci niektoré majú 
aj slušnú históriu, ale tá niekedy nie je prednosťou. Volebnú kampaň 
si každá strana robí svojou činnosťou nielen za predchádzajúce ob-
dobie, ale od čias svojej existencie. Kampaň v podobe guľášov, či 
rozdávania igelitiek alebo aj eúr na postoji voliča zmení málo, iba ak v 
niektorých prípadoch. Inak povedané, každá strana si kope svoj hrob, 
ide len o to, či bude vykopaný kvalitne. A tak každá jeseň pred parla-
mentnými voľbami nie je pohodová. Tak, ako každé jesenné obdobie.

Maďarské noviny „Magyar Ne-
mzet“ 13. októbra priniesli člá-
nok s titulkom „Ústa na zámok“, 
v ktorom sa autor Gabor Stier ve-
noval novému platnému Zákonu 
o vzdelaní, ktorý na Ukrajine pri-
jali a začal platiť od tohto školské-
ho roka. Podľa autora je to ďalší 
úder 170-tisícovej maďarskej 
menšine, ktorá tu žije. V článku 
sa priznáva, že je to zákon, 
ktorý je namierený predo-
všetkým proti ruskému jazyku. 
Autor napríklad vyčíta V. Juščen-
kovi (nemenuje ho, ale hovorí o 
ňom, ako o politikovi, ktorého 
západná tlač uznávala ako prozá-

padného), že je pohoršený tým, 
že obyvatelia Zakarpatska poze-
rajú maďarské televízne kanály. 
Ukrajina nie je členom eÚ, 
hoci sa o členstvo snaží, a tak 
sa tu Budapešť nemôže do-
volávať bruselských súdov či 
odsúdenia. Ale, ako sa nazna-
čuje v závere článku „zámok 
na ústa nezavesíš večne“, Bu-
dapešť bude bombardovať po 
nástupe k moci V. orbána aj 
Ukrajinu. Je to cielená straté-
gia, orbánov program zjedno-
tenia Maďarov v Karpatskej 
kotline a potom možno do 
maďarského štátu...

Nijaké dôvody, nijaké ukazovate-
le. Tie sú možno skryté niekde 
v Paríži, na Place Pigalle... Keď 
Slovensko bolo v minulom 
roku v prvej desiatke, niek-
torí novinári či predstavitelia 
vydavateľských organizácií 
tvrdili, že takéto hodnotenie 
netreba brať vážne. Teraz, 
keď sme kdesi v štyridsiatke, 
tak ho treba brať vážne, as-
poň podľa niektorých, ktorí 
sa hneď tejto informácie chy-
tili ako kliešť tela. Treba však 
povedať aj to, že slobodu tlače 
hodnotia domáci novinári, teda 
slovenskí, a teda mnohí opozič-
ní, ktorí sa aj teraz v dotazníkoch 
organizácie doslova vybláznili. A 

na tomto základe sa Reporté-
ri bez hraníc rozhodli Sloven-
sko umiestniť smerom dole. 
Určite v tých dotazníkoch nebo-
lo ani zmienky o tom, že na Slo-
vensku neexistujú iné noviny, len 
tie, ktoré kopú do vlády, aj keby 
im dala modré z neba. Tým pá-
dom na Slovensku absentujú 
nestranné informácie, ľudia k 
ním prístup nemajú a sú od-
kázaní len na jednostranné 
pohľady. Samozrejme, toto 
slovenskí opoziční novinári v 
dotazníkoch neuviedli. Ani nie 
tak slovenskí novinári, ako pred-
stavitelia  slovenskej pobočky 
Medzinárodného tlačového in-
štitútu (IPI). A za slovenskú IPI 

„kopú“ Pavol Múdry, bývalý ria-
diteľ agentúry SITA, ktorý je aj 
jej predsedom a nájdeme tam 
aj Štefana Hríba, aj generálnu 
riaditeľku Rádia Expres. Keď 
sa teda stretnú redaktori SME, 
Pravdy, časopisov .týždeň, 
Plus sedem dní a podobných 
„ozdôb“ slovenskej žurnalistiky, 
zosmolia dotazníky Reporté-
rov bez hraníc. Tí v Paríži sú v 
tom vlastne nevinne, mleli len z 
toho, čo dostali zo Slovenska. 
Keby „mlynári“ zo Slovenska 
mali aspoň toľko demokratickej 
cti, dotazníky by zverejnili. As-
poň by sme vedeli, čo tam napí-
sali. To je ako za najhlbšej totali-
ty, niekto na vás niečo napísal a 
už ste boli v Jáchymove.
zo Slovenska napísali a visí-
me na 44. mieste. Keby napí-
sali aj to, že „LeN oNI“ píšu a 
nikto iný, boli by sme možno 
na 144. mieste.

Za hranicami objektivity

Bývalý eurokomisár pre 
šport (alebo čo tam robil, 
možno postranného, ale-
bo štvrtého rozhodcu) Ján 
fígeľ vhupol z Bruselu rov-
no do slovenskej politiky na 
čelo KdH. A chce byť alter-
natívou a k tomu ešte zá-
sadnou ficovej vláde. Keby 
povedal, že KdH chce byť 
zásadnou alternatívou SMe-
RU, to by človek chápal ako 
pokus o žart. Ale to, že hneď 
ficovej vláde, je už ťažko 
pochopiteľné. To ako keby 
predseda KDH povedal, že 
chce vo vláde vymeniť Roberta 

Fica a to už nie je ani kanadský 
žart, ale ten z plejády vtipov o 
Čukčoch. Pravdaže, navrhol 
aj línie, ktoré znejú tak, ako 
keby ich čítal pán farár v kosto-
le. Tomu aspoň niektorí veria, 
ale tie línie pána Fígeľa sú ako 
keby práve spadol z Marsu. 
Naoko sú to pekné slová pouk-
ladané ako polená pred cha-
lupou. Ale sú to tie isté spie-
vanky, ktoré KDH „spievavalo“ 
pred vstupom do prvej i druhej 
Dzurindovej vlády. Na čo KDH 
mnoho zbožných aj naletelo. A 
čo tam stváralo, to všetci dob-
re vieme. Najkrajšia je jeho 

druhá línia, v ktorej tvrdí, že 
Slovensko potrebuje sociálnu 
trampolínu. To všetci odkázaní 
a nezamestnaní budú skákať 
na trampolíne a tak im skôr 
prejde čas? Za predpokladu, 
že tie trampolíny nakúpi KDH. 
Alebo ich zoženie z Vatikánu, 
ergo jeho banky, keď Sloven-
sko dokončí zmluvný rámec s 
Vatikánom.. Kvôli objektivite 
treba povedať, že nový pán 
predseda, ktorého odporučil 
predchádzajúci, bol príliš dlho 
mimo Slovenska. Pomodlime 
sa preto, aby sa stratený syn  
čím skôr udomácnil.

KdH - zásadná alternatíva

Nedávny summit eÚ sa skončil triumfom 
Českej republiky, rovnako ako Václava Klau-
sa. európska únia súhlasila s tým, aby sa 
do Lisabonskej zmluvy a Charty ľudských 
práv dostali české požiadavky tak, ako ich 
sformulovalo švédsko, ktoré teraz eÚ pred-
sedá.. Český prezident tak môže ratifikovať 
Lisabonskú zmluvu potom, ako bude známy 
verdikt ÚS Českej republiky, ktorý sa očaká-
va 3. novembra. 
Jeho rozhodovanie bude po prijatí podmie-
nok Českej republiky na summite oveľa jed-
noduchšie.. Nebola to teda žiadna Klausova 
hra, ako sa to zvyklo hovoriť. Keby to totiž 

bola hra, nespôsobila by také vzrušenie a 
nebolo by výnimky pre Česko. Výnimka sa 
nedotýka iných krajín, hoci Benešove dekré-
ty sa týkajú aj Slovenska. Právne znenie 
výnimky je však dostatočné na to, aby sa 
neotvárali ani v Česku a ani na Slovensku. 
Lisabonská zmluva by tak vstúpila do plat-
nosti od 1. januára 2010. ešte predtým by sa 
mal uskutočniť mimoriadny summit, okolo 
11. – 12. novembra, na ktorom by sa sformo-
vali nové orgány eU, vrátane kandidáta na 
prezidentskú funkciu.. Po piatich rokoch sa 
na budúci rok konečne európska únia stane 
tým, čím mala byť možno už skôr.

To, že medzinárodná organizácia Reportéri bez hra-
níc, ktorá sídli v Paríži, každoročne zostavuje rebrí-
ček krajín so slobodou, ergo neslobodou tlače, je už 
dostatočne známe. Jednoducho vás niekde umiestni 
tak, ako teraz Slovensko na 44. miesto a hotovo. 

Český triumf je jednoznačný

Už v polovici októbra sa objavili v 
obchodných reťazcoch vianoč-
né kolekcie a všetky tie tovary, 
čo patria k vianočným sviatkom. 
Naozaj neuveriteľne skoro. Ob-
chodné reťazce si asi uvedomi-
li, že tohtoročné Vianoce budú 
oveľa skromnejšie ako po iné 
roky, pretože sa pod ne podpí-
še kríza, strata zamestnania... A 
je celkom jasné, že obchodné 

reťazce nedosiahnu taký ob-
rat, ako po iné roky. Možno aj 
preto vyrukovali na trh s Via-
nocami tak skoro. Ľudia však 
čakajú, že prídu s akciami, 
ktoré budú ceny postupne 
ťahať smerom dole. Možno 
by sa mali zamyslieť aj nad 
tým, či vôbec po Vianociach 
a Novom roku robiť tradičný 
výpredaj a radšej nejsť s ce-

nami dolu už pred sviatkami. 
dobrí obchodníci by si mali 
vedieť spočítať, čo je pre nich 
výhodnejšie. A aj zákazníci by 
boli spokojnejší. Netreba si robiť 
ilúzie, kríza doľahla dosť citeľne 
aj na peňaženky Slovákov. A ak 
chcú obchodné reťazce vyjsť z 
tejto situácie so cťou, mali by po-
rozmýšľať. Vráti sa im to nabudú-
ce v tom dobrom slova zmysle.

Vianoce pre väčšinu skromné

Minulý týždeň skončilo dvojdňové stretnutie ministrov zahra-
ničných vecí 27 krajín eÚ. Na tomto stretnutí sa posudzovali 
okrem iného aj perspektívy európskych inštitútov v rámci 
Lisabonskej zmluvy, ktorú zatiaľ blokuje Česká republika. V 
očakávaní tohto podpisu v európe hádajú, kto bude novým 
ministrom zahraničných vecí eÚ a prezidenta eÚ. Očakáva 
sa, že na kandidatúru ministra zahraničných vecí predloží svoje 
návrhy Francúzsko, ide o dvoch J. Bedrina a M. Barnieho, býva-
lých ex-ministrov Francúzska. Jesenný summit EÚ, ktorý sa začal 
29. októbra v Bruseli nič nevyrieši, aj keď sa pôvodne plánovalo, 
že tu sa vyriešia otázky obsadenia vysokých postov v EÚ. Man-
dát terajších orgánov EÚ končí totiž 31. októbra. Jasné je len to, 
že predsedom eurokomisie zostáva J. M. Barosso. Najvyššiemu 
predstaviteľovi EÚ v zahraničnej politiky X. Solanovi mandát skon-
čil ešte 17. októbra. Na stretnutí ministrov zahraničných vecí sa aj 
z dôvodu nejasnej situácie okolo Lisabonskej zmluvy (s čakaním 
na podpis českého prezidenta V. Klausa) teda nehovorilo ani o 
budúcom prezidentovi EÚ. Len v kuloároch sa hovorilo o bývalom 
premiérovi Anglicka T. Blairovi, ale najväčšie šance sa pripisujú J. 
C. Junkerovi, premiérovi Luxemburska, ktorý sa svojou kandida-
túrou dávno netají. Podľa všetkého bude treba ešte jeden summit, 
mimoriadny, kde by sa tieto otázky vyriešili. Za predpokladu, že V. 
Klaus bude ratifikovať Lisabonskú zmluvu.

kedY bude mať európa prezidenta?

už AJ ZAKARpAtSKO

Rozhodnutie Ústavnúho súdu SR o pezinskej 
skládke je na svete. Je také aké je, a treba 
ho rešpektovať. Ale, ako už tradične sa roz-
hodnutia ÚS SR snaží spochybňovať „reno-
movaný“ právnik a poslanec NR SR  daniel 
Lipšic. Samozrejme v snahe vytĺcť z tohto roz-
hodnutia politický kapitál pre svoje KDH. Tvrde-
nia, že Slovensko sa za vlády Roberta Fica stáva 

bezprávnym štátom sú len nočným sníčkom tohto 
manipulátora a vykladača svojich snov. Alebo je 
Daniel Lipšic renomovaná svetová agentúra, ktorá 
sa zaoberá uplatňovaním práva celosvetovo. Ani 
jedno ani druhé. Daniel Lipšic si prihrieva politic-
kú polievočku ako právnik na úkor najvyššej de-
mokratickej inštitúcie v krajine. A to je už u neho 
priam opozičná choroba.

Lipšicov politický cynizmus
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Písal sa 3. september 1992 a do Rytierskej siene 
Bratislavského hradu za zvukov fanfár vchádzajú tra-
ja poslanci s bielo-modro-červenou šerpou prepása-
nou cez hruď. Nesú symboly slovenskej štátnosti. Jo-
zef Prokeš má v rukách Ústavu, Milan ftáčnik štátnu 
pečať a Vladimír Bajan štátny znak. Najmladší z nich 
má 32 rokov... odvtedy uplynulo sedemnásť rokov, 
počas ktorých Vladimír Bajan prešiel zaujímavú ces-
tu. Nie vždy a všade rovnú ani hladkú ako diaľnica, 
ale na nejednom úseku hrboľatú s rôznymi prekážka-
mi. zástavkami na nej bolo poslanectvo v najvyššom 
zákonodarnom orgáne NR SR (1992 – 2002), funk-
cia starostu Petržalky (1995 – 2005) a od roku 2005 
post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 
dôverne, a najmä odborne pozná problematiku vecí 
verejných, štátne a samosprávne záležitosti. Aj preto 
dôvod na rozhovor s ním.

• Boli ste priamym účastníkom vzniku samostatného 
slovenského štátu. Akt podpísania jeho Ústavy bol preň 
vystavením rodného listu. Ak zmeriame jeho doterajšiu 
existenciu, v ľudskom ponímaní veku nedosiahol ešte ani 
plnoletosť, je vo vekovej skupine mladistvých... Možno mu 
tolerovať aj mladícke nerozvážnosti?
Vek šestnásťročného je obdobím už nielen spoznávania, ale aj 
vyhodnocovaním spoznaného. Ešte stále je to romantika, ale už 
nie bezstarostná hra. Navyše, je to vraj čas na najčistejšiu a naj-
silnejšiu lásku. Ale to nechajme zaľúbeným...To platí o človeku. 
Čo však o našom šestnásťročnom štáte? Je tu istá paralela, aj 
štát je organizmus, má srdce, pľúca, mozog, atď. Tiež musí cí-
tiť, dýchať, premýšľať. Len si nemôže dovoliť dlhé detstvo, a už 
vôbec nie odkázanosť na niekoho tretieho. Keď si premietnem 
chvíľu v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade, zakaždým ma 
obleje zvláštny príval pocitov, ako keď mi oznámili, že sa mi na-
rodil prvý syn Stanko. Aj vtedy to bola radosť až eufória, ale už 
v pozadí aj sformulovanie prvých starostí a zodpovednosti. Čo 
vyrastie z človiečika? Aký bude? Čo mu dajú sudičky do kolísky? 
Myšlienke samostatného Slovenska mnohí nedôverovali. Nie je 
žiadnym tajomstvom, že sa mu sľuboval pád do troch mesiacov 
a „istota“, že jedna česká koruna sa bude kupovať za tri sloven-
ské koruny. Hoci Slovensko začínalo takmer z ničoho a len so 
symbolickými devízovými rezervami, hrozby sa nenaplnili. Kurz 
českej koruny ku slovenskej nebol nikdy vyšší ako 1,3 či 1,4, a 
dnes, ako člen eurozóny, ak by sme vzali kurz českej koruny k 
euru, potom už pre neexistujúcu slovenskú korunu vyjadrenej v 
dnešnej našej euromene to predstavuje kurz len 1,1. Som op-
timista, pretože ak sme v priam katastrofálnych podmienkach 
dokázali udržať Slovensko ako samostatný štát a dostať ho na 
dnešnú ekonomickú úroveň, dokážeme zvládnuť v našich pod-
mienkach aj prebiehajúcu svetovú finančnú krízu. Len aby sme 
si sami nespôsobovali doma vlastné krízy...

• Bratislavskému kraju zrejme nehrozia. Veď podľa podľa 
údajov eurostatu patrí do tzv. Klubu bohatých, t.j. regió-
nov, ktoré podľa dosiahnutého hrubého domáceho pro-
duktu (HdP) na obyvateľa - vyjadrený paritou kúpnej sily 
- dosahujú 125 percent priemeru európskej únie. Váš kraj 
je na devätnástom mieste s takmer 150-timi percentami 
uvedeného priemeru.
 To je už obohratá platňa a v jednom rozhovore som o tejto na-
šej pozícii hovoril ako o bohatstve v krivom zrkadle. Lebo dole 
Dunajom netečie mlieko, v Malých Karpatoch či na Záhorí stále 
rastú len suchohríby a nie klobásy, v zime nepadajú v Bratislave 
z neba pečené holuby, ale špinavý sneh. Takže vysvetlím pôvod 
nášho bohatstva: Ak Eurostat, ako štatistický orgán Európskej 
únie používa pojem najbohatší, nie je to z hľadiska metodiky, 
ktorú používa vo svojej štatistike, aj obsahovo výstižný pojem o 
bohatstve regiónu. Správne by sa malo hovoriť o ekonomickom 
potenciály regiónu, jeho významovosti. Totiž, základom pre eu-
rópsku štatistiku sú príjmy právnických osôb, ktoré majú sídlo v 
Bratislave. V hlavnom meste však sídlia i také firmy, ktoré svoju 
výrobnú, prevádzkovú a obchodnú činnosť vykonávajú na území 
celého Slovenska, ba dokonca len mimo Bratislavy, ale svoje 
sumárne miliónové, stámiliónové a miliardové príjmy zo svojich 
výkonov a činností ako vytvorené HDP štatisticky vykazujú vo 
svojich ústrediach, na riaditeľstvách práve - v Bratislave, kde 
majú sídla ich štatutárne orgány. Napríklad Slovenský plynáren-
ský priemysel výkonne nepôsobí iba v Bratislave, to isté platí o 
Slovenských elektrárňach, Slovenských železniciach, Národnej 

diaľničnej spoločnosti, Transpetrole, Slovnafte, no tiež i o mo-
bilných operátoroch, ústrediach bánk, investičných skupinách 
či dôchodkových, správcovských, realitných, developerských 
spoločnostiach alebo obchodných reťazcoch. Takže všetko, 
čo sa vytvorilo a zhodnotilo nielen v Bratislave, ale na celom 
Slovensku, sa hodnotovo spriemeruje práve na jedného oby-
vateľa Bratislavy. V zjednodušenom pohľade sa Bratislavčanom 
pripisuje niečo, čo sa obyvateľom iných slovenských regiónov 

odpisuje, ale v nich ako mzda, produkt, dielo, stavba zostáva, 
teda aj využíva a spotrebúva. Keď sa totiž prejdeme po mnohých 
slovenských mestách a mestečkách či dedinách, tak tie vôbec 
nepôsobia, že by ich „bohatstvo“, podľa už zmieneného HDP, 
bolo až trikrát menšie než je to bratislavské, lebo tak to štatis-
ticky vykazuje Eurostat. Skôr naopak. Mnohé majú viditeľnejšiu 
renováciu a výstavbu než náš kraj. Ibaže, ak si práve manažér v 
Prešove, či inžinier v Námestove alebo robotník v Lučenci pre-
číta, akú „kúpnu silu“ má podľa Eurostatu v priemere jeden Bra-
tislavčan, pochytí ho hnev a máme možno už stý diel seriálu o 
„bratislavskocentrizme“. 

• Čím je potom takéto virtuálne bohatstvo pre kraj?
Ešte predtým zdôrazním, že mám dobré vzťahy so všetkými žu-
panmi, mám v úcte každého obyvateľa z hociktorej časti nášho 
krásneho Slovenska. Nezávidím, každému doprajem každé 
euro z eurozdrojov. Teraz k nášmu k nášmu virtuálnemu bohat-
stvu: Bratislavský samosprávny kraj nemôže čerpať financie z 
eurofondov, lebo je štatisticky „bohatý“. Cesty v našom kraji sú 
však rovnako hrboľaté a obsiate výtlkmi ako cesty na Orave ale-
bo na Zemplíne. Ba tie naše sú možno ešte horšie. Zo 179 km 
ciest II. triedy, ktoré sme dostali od štátu do správy je 92 km v 
nevyhovujúcom a havarijnom stave. Z 332 km ciest III. triedy je 
v takomto stave až 230 km. Analýza stavu týchto ciest a viac ako 
dvadsať mostov si vyžaduje investície za viac ako 115 miliónov 
eur. Kde ich vziať? Sedem krajov môže na svoje regionálne ces-
ty, ich opravy a rekonštrukcie čerpať peniaze z eurofondov, jedi-
ne Bratislavský nie. To isté platí o oprave budov stredných škôl 
a učilíšť. Kto urobí dobrý projekt na opravu školy v Liptovskom 
Mikuláši, či vo Svidníku, môže dostať na to peniaze z Bruselu. 
My sme si museli vziať na rekonštrukciu Gymnázia na Grösslin-
govej ulici úver z banky, ktorý musíme samozrejme splatiť. Po-
dobne to platí o sociálnych či zdravotníckych zariadeniach. Na 
obnovu bytového fondu v celej EÚ sú vyčlenené nemalé finanč-
né prostriedky, len opäť nie sú prístupné pre obce, mestá, spo-
ločenstvá vlastníkov či domy spravované správcovskými spoloč-
nosťami v Bratislavskom samosprávnom kraji. Mestá v našom 
kraji, najmä mestské časti v Bratislave majú stovky obecných 
nájomných bytov, na ktorých treba v rámci obnovy a úspor ener-
gií vymeniť drevené okná za nové z plastu, čo stojí pár desiatok 
tisíc korún na jeden byt, ale na takú rozsiahlu finančnú investíciu 
nemajú peniaze starostovia ani v Petržalke, ani v Karlovej Vsi či 
Dúbravke. V nájomných bytoch nebývajú takí, ktorí majú 30-tisí-
cové platy, ale takí, ktorí majú minimálne mzdy či dôchodcovia, 
ktorým vyjde dôchodok sotva len na to nájomné. Nedramatizu-

jem, iba pravdivo informujem. Zato primátor či starosta v inom 
než bratislavskom kraji si môže podať žiadosť o eurofondy, a keď 
sa veľmi snaží, aj ich získa a panelové byty, ktoré vlastní mesto, 
obec zrekonštruuje a obnoví. To isté platí aj o výstavbe nových 
nájomných bytov. Na Slovensku sa za európske peniaze posta-
vila nejedna bytovka s nájomnými bytmi pre mladé manželstvá a 
rodiny, len u nás sa nemohli. 

• Má to znamenať, že sa vám nič nedarí ani sa nepodarilo?
Ja nehorekujem, vysvetľujem. Peniaze z eurofondov sú istou 
nadstavbou. Bratislavský samosprávny kraj má síce v rámci 
Národného strategického referenčného rámca samostatný 
operačný program, jeho finančný objem však netvorí ani jedno 
percento z referenčného rámca pre celé Slovensko. Navyše sa 
z neho môže čerpať len na vybrané aktivity, napríklad vedomost-
nú ekonomiku, regeneráciu sídiel, ale nie na spomínané cesty, 
školy, sociálne zariadenia, teda na to, čo je gruntom činností 
kraja. Bismarck povedal, že politika je umenie možného. Takže 
sme robili čo bolo možné, na čo sme mali. Za vlastné, krajské 
peniaze sme povymieňali okná na školách, aby sme ušetrili na 
budúcich energiách. Našli sme vlastnú techniku opravu ciest, 
aby to nebolo len plátanie dier a výtlkov po zime, ku ktorým sa 
treba znova vrátiť o rok na to isté miesto. Optimálne sme na-
stavili systém a sieť sociálnych služieb, 16-tich zariadeniach sa 
staráme o 1 720 klientov - dôchodcov, opustených detí, sirôt a 
bezmocných matiek. V aktivitách, priamo v teréne, medzi ľuďmi 
spolupracujeme s vyše sto organizáciami tretieho sektora. Tak-
že nestojíme, ideme ďalej.

• Hitom bratislavskej VÚC, ba až vašou osobnou prestížou 
má byť multifunkčná hala v Petržalke. 
Najskôr spresnenie: nejde ani o župný hit, ani o moju prestíž. 
Ide o spoločensko-kultúrno-športový komplex, ktorého súčas-
ťou má byť aj multifunkčná hala. Zámer je jasný: Bratislavský 
kraj, Bratislava a v nej najmä Petržalka naliehavo potrebujú kom-
plex stavieb a zariadení na voľnočasové aktivity obyvateľov. Sme 
v EÚ, susedíme s dvoma štátmi, tretí je tiež len pár kilometrov 
od nás. Sme v podunajskom trojuholníku. Rakúsko, Maďarsko i 
Česko by nám nemali byť dobré len na lacnejšie nákupy potravín 
počas krízy, únia a euro je predsa o niečom inom. Bratislava má 
možnosť nebyť európskym vidiekom, ale v tomto regióne istými 
aktivitami sa stať významným medzinárodným centrom. Aj preto 
BSK zakúpil pred vyše rokom pozemok za 300 mil. Sk, to, čo 
sa na ňom postaví - multifunkčná hala, aquapark, hotel, malý 
zimný štadión - už bude z peňazí súkromných investorov. Okrem 
multifunkčnej arény by v tomto areáli mala pribudnúť aj plaváreň, 
ktorá bude financovaná zo zdrojov BSK a pôžičky z Európskej 
investičnej banky - tú krajskí poslanci schválili ešte v roku 2008. 
V komplexe bude tiež veľkokapacitný garážový dom, ktorý sa 
zaradí medzi úvodné investície. Prvou etapou jedinečného kom-
plexu, ktorý by nemal mať konkurenciu v strednej Európe, je 
práve výstavba multifunkčnej haly s pracovným názvom Danu-
be Arena (s kapacitou 12 tisíc sedadiel na hokejové, krasokor-
čuliarske, basketbalové, volejbalové, basketbalové, atletické, 
tenisové a iné športové podujatia a 15 tisíc na usporadúvanie 
koncertov, muzikálov, divadelných predstavení, výstav a iných 
kultúrno-spoločenských podujatí ). Ide o investíciu vo výške 90 
miliónov €, t.j. 2,7 miliardy Sk. V júni sa vyhlásilo ponukové kona-
nie na konzorcium so zadaním vypracovania architektonického 
návrhu, stavebného dodávateľa arény, poskytovateľa externých 
finančných prostriedkov a operátora arény. Podmienky súťaže 
si prevzalo 25 záujemcov, z ktorých v určenom čase predložili 
ponuky tri konzorciá. Výberová komisia po preštudovaní ponúk 
troch konzorcií konštatovala, že ani jedno nenaplnilo komplet-
ne požadované zadania, každé však ponúka zaujímavé návrhy 
a riešenia. Predstavenstvo Danube Arena, a.s. preto rokuje so 
všetkými záujemcami a hľadá prienik spoločných činností, aby 
výsledkom bolo konzorcium spoločností, ktoré zrealizujú projekt 
multifunkčnej arény tzv. projektovým financovaním bez použi-
tia verejných zdrojov. To podstatné však: na halu sú peniaze. 
AIC Group & Finanz AG Zürrich ponúka ako jediná spoločnosť 
100-percentné finančné krytie celého projektu multifunkčnej 
haly, a to bez jediného centu z verejných zdrojov a bez ručenia 
BSK. Súčasťou projektu je aj dopravná infraštruktúra. Cena sa-
motnej haly by nemala byť vyššia ako 60 - 65 miliónov eur. O jej 
prevádzkovanie navyše prejavuje mimoriadny záujem svetozná-
my operátor športovo-kultúrnych stánkov v Londýne, Berlíne, 
Hamburgu, Las Vegas, Los Angeles, New Yorku. V októbri sa 
oficiálne predstaví bratislavskej verejnosti operátor a investor by 
mal zložiť prvú časť investície, aby sme mohli začať s projekto-
vou prípravou a s úpravou terénu.  PeTeR PoRUBAN

Hovoríme s Vladimírom Bajanom, predseda Bratislavského samosprávneho kraja o mladom štáte, bratislavskom „bohatstve“ a hale

Nebyť len európskym vidiekom
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Kandiduje vo volebnom obvode č. 4. 
v miestnej časti Nové Mesto pod číslom 
12 za stranu SMER - sociálna demokra-
cia a podporuje ho Hnutie za demokra-
tické Slovensko, Strana zelených Sloven-
ska i Hnutie za demokraciu. Práve s tým-
to kandidátom na poslanca Bratislavské-
ho samosprávneho kraja sme pripravi-
li rozhovor.
Najprv by ste nám mohli ozrejmiť, čo 
vás priviedlo do politiky? Ste jedným 
z najznámejších športovcov, ktorí sa 
doteraz v parlamente objavili, dostali 
ste sa na funkciu splnomocnenca vlá-
dy pre šport a mládež a okrem toho 
ste pracovali aj na regionálnej úrovni.
„V živote sa vydá človek na všakové chod-
níčky a za akýchkoľvek zaujímavých okol-
ností. Mňa získali pre politiku priatelia 
pri minulej predvolebnej kampani stra-
ny Smer, ktorej som bol sympatizantom. 
V priebehu 90 dní prešla naša skupina 
celé Slovensko a mne sa to veľmi zapá-
čilo. Videl som ľudí podobného zmýšľania 
nielen z trávnika ako hráč a tréner, spo-
znal som lepšie mestá aj mimo štadiónov, 
a najmä ľudí medzi ktorými som sa dobre 
cítil. Tým sa neobyčajne rozšíril môj ob-
zor. Neskôr som sa stal aj členom Sme-
ru, kandidátom na poslanca, ba prekva-
pujúco aj poslancom Národnej rady SR. 
Celá atmosféra ma utvrdila v presvedče-
ní, že sa budem aj naďalej venovať poli-
tike, v ktorej je dosť priestoru uplatňovať 
moje názory pri napredovaní športu, čo je 
moja oblasť.“
Ste v republike známy a populárny člo-
vek, veľa sa o vás stále hovorí i píše, 
no na prekvapenie, nebolo veľmi zná-
me, že ste boli v končiacom sa obdo-
bí poslancom Bratislavského samo-
správneho kraja a na starosti ste mali, 
samozrejme, oblasť športu v tomto re-
gióne. Ako sa pozeráte na túto prácu, 
čo ste v nej dosiahli?
„Utvorili sme si skupinu, ktorá mala prob-
lematiku telovýchovy a športu riešiť. Vie-
te, roku 2006 sme boli len v začiatkoch, 
hľadali sme nové účinnejšie cesty a to ne-
bolo ľahké, lebo aj na iných úsekoch bolo 

veľa práca. Teda, nefungovalo to celkom 
podľa mojich predstáv. Mojou predstavou 
bolo a je, vyčleniť pre šport a mládež urči-
tú časť peňazí regiónu, tak ako sa o to usi-
lujeme na celoslovenskej úrovni v parla-
mente i vo vláde. Bolo by treba zapojiť do 
tejto práce viac ľudí, ktorí by v kraji orga-
nizovali rôzne podujatia mládeže, aby sa 
viac športovalo, súťažilo, rozšíril sa spolo-
čenský život mladých aj starších. Priesto-
ru je na to dosť, kde budú šikovnejší ľu-
dia, tam môžu dosiahnuť v tomto smere 
veľa. Samozrejme, od krajov, miest a obcí 
i sponzorov by sa malo na túto činnosť zís-
kať viac peňazí, dobrovoľníkov odmeniť, 
ba aj pre mladých, ktorí robia mestám či 
kraju propagáciu, treba nejako motivovať. 
Teraz pred MS vo futbale by sme mohli 
v našom kraji pripraviť napr. súťaž futba-
lových družstiev, spolu s rodičmi, v kraji i 
mimo neho, čím by sme využili propagač-
ne postup našich na MS, ktoré mu sa veľ-
mi teším. To by sa mohlo diať aj v iných 
krajoch, vo všetkých športoch, aby sa za-
pojilo čo najviac mladých i rodičov, star-
ších športovcov, funkcionárov. Ide totiž o 
prevenciu pred drogami, cigaretami, krč-
mami, vysedávaním pri počítačoch a po-
dobne, ide o zdravie. Nemalo by to byť 
len náhodne športovanie, ale organizova-
né, vždy spojené s programom a súťaže-
ním v rôznych športoch. Do toho by bolo 
treba zaviesť systém, ináč by to nemalo 
veľký význam. V prípade zvolenia, by som 
chcel naďalej v tejto práci pokračovať. A 
že sa o mojej a našej práci v kraji málo ve-
delo? Novinári poľujú na inakšie témy ako 
je mládež a masový šport, nuž takého úsi-
lie sa naozaj málo propaguje, hoci sú to 
veľmi závažné témy.“
Táto vláda urobila pre šport veľa. Ako 
poslanec NR SR a navyše splnomoc-
nenec vlády pre šport a mládež ste pri 
prameni problémov aj vo vašej špor-
tovej oblasti. Na tejto úrovni ste boli 
s prácou a so starostlivosťou o šport 
mládeže spokojný? Môžete nejako 
zo svojej stoličky pomáhať aj krajom, 
mestám, či obciam?
„V práci na tejto úrovni hodlám pokračo-

vať aj naďalej. Pravdu povediac, zo za-
čiatku som si ju predstavoval trochu jed-
noduchšie. Myslel som si, že šport ako 
taký je dosť jasnou záležitosťou. Lenže 
u nás zatiaľ ani šport nie je v takej pozí-
cii ako v niektorých zahraničných štá-
toch. Nie je totiž samostatný, ale podlie-
ha pod Ministerstvo školstva, čo je znač-
ný problém. Školstvo má aj svojich prob-
lémov dosť. Vo svete má šport svoje mi-
nisterstvá, svoje jasné peniaze, profesio-
nálnych pracovníkov. U nás je to na minis-
terstve dosť stratené a to je značná chy-
ba. A ani v parlamente nemáme pre šport 
svoj rozpočet. Z mojich funkcií a právo-
moci, by som však chcel aj naďalej viac 
pomáhať športu, všetkým športom až po 
mládež.“ 
Máte teda v parlamente podporu svo-
jich „športových“ myšlienok? Pociťu-
jete v tomto smere pokrok a zlepšo-
vanie situácie na poli telovýchovy a 
športu?
Napriek všetkým starostiam si myslím, že 
táto vláda urobila pre šport zo všetkých 
doterajších vlád najviac. Môžem pove-
dať, že pán premiér Robert Fico má pre 
šport veľké pochopenie, a našťastie nie 
je v tom sám. Samozrejme, musíme pri-
hliadať na celú problematiku republiky, 
lebo aj iné úseky života majú svoje potre-
by, ktoré by chceli doriešiť. A postihla nás 
aj celosvetová finančná kríza, ktorá sťaži-
la riešenie vládnych problémov. Napriek 
tomu, práve najmä Vláda SR sa pričinila 
o to, že nám vyrastá nový hokejový štadi-
ón pre MS 2011, ktorý v starom prevede-
ní vôbec nespoznáme. Onedlho sa začne 
búrať štadión Slovana a vyrastie na ňom 
nový moderný objekt. Obidva Slovensko 

NALIeHAVo PoTReBUJe, 
aby sa zaradilo medzi športovo vybave-
né štáty. Priaznivci športu vedia, že priam 
v beznádejnej situácii vytiahla svoje trom-
fy vláda a podporila projekty stovkami mi-
liónov korún. Všetky iné orgány so svojimi 
návrhmi stáli na jednom meste, až patové 
situácie zachránila vláda. Popri týchto šta-
diónoch máme aj Národné tenisové cen-
trum, na svojom mieste ostalo aj mestské 
kúpalisko, a tak Tehelné pole v Bratislave 
môže byť onedlho skutočným športovým 
centrom hlavného mesta. Vláda SR urobi-
la veľa aj pre niektoré iné mestá a menšie 
obce, ktoré si to neobyčajne vážia. Veď 
práve v nich vyrástla väčšina reprezentan-
tov a mali by vyrastať naďalej. Preto bu-
dujeme malé športoviská, na ktorých sa 
môžu vyžívať deti vo všetkých športoch, 
spolu s rodičmi. Záležať bude na miest-
nych funkcionároch, ako priestory využi-
jú, aké budú mať projekty na ich najlepšie 
využitie. Vláda odovzdala obciam doteraz 
400 takýchto multifunkčných objektov a 
do volieb ich bude 600! To sa už dá ho-
voriť o dobrých podmienkach a táto práca 
bude naďalej pokračovať. Aby sme sa po-
maly približovali k ideálnemu stavu.“
do vašej kompetencie patrí najmä 
šport mládeže. Je to aj vaša srdcová 
záležitosť, oblasť, v ktorej chcene naj-
viac pomáhať. Aké má teda teraz mlá-
dež podmienky na športovanie a aké 
sú plány do budúcnosti?

„Nie je ešte všetko ideálne, ale kto chce, 
myslím si, možnosti na športovanie si 
nájde. Podľa mňa, tomu živelnému špor-
tovaniu najviac chýba odborné vedenie. 
Pri amatérskom športovaní, nemáme ešte 
dostatok vedúcich, funkcionárov, tré-
nerov. Na tento problém by sme sa mali 
vážnejšie zamerať. My, to znamená v pr-
vom rade mestá a ich vedenie, ktoré by 
mali mať najväčší záujem na tom ako sa 
športuje, aby bola mládež skutočne zdat-
ná, aby sa mohla týmto spôsobom vyží-
vať, aby bola v meraní síl s okolím v rôz-
nych športoch najlepšia. Z toho by mala 
byť a mohla byť najväčšia radosť pre oby-
vateľov aj rodičov. Pozornosť tejto proble-
matike by mali venovať aj zväzy všetkých 
športov. Ich funkcionári by sa mali zaují-
mať ako šport mládeže funguje, mali by 
sa snažiť pomôcť radami, organizáciou, 
ľudskou silou dobrovoľných trénerov. Aj 
v tom by sa mal urobiť poriadok, že mladý 
športovec mesta či okresu, keď odchá-
dza ako talent do väčšieho športu, mal by 
z toho niečo mať aj jeho dovtedajší klub, 
tréneri, ktorí chlapca či dievča vychovali. 
Aj finančnú odmenu by si zaslúžili. Utvá-
rať podmienky pre športovanie patrí vláde 
a tá sa aj stará, ale prispieť by mali pod-
statnou mierou najmä mestá, územné cel-
ky, školy. Tak je to takmer všade vo svete 
a k tomu sa musíme približovať. Z Úradu 
vlády dávame mládeži futbalové, futsálo-
vé, basketbalové, hádzanárske, volejba-
lové i nohejbalové lopty, siete, vaky a po-
dobne. Navyše dresy pre viaceré športy, 
teplákové súpravy, športovú obuv, hoke-
jovú výstroj, tréningové pomôcky. V mes-
tách a školách by sa však mali všemož-
ne starať, aby sa to všetko na 600 ihris-
kách, vo dne i večer pri umelom osvetle-
ní organizovane využívalo. To by uspoko-
jilo aj mňa.

ČUdNÁ KRITIKA oPozÍCIe
Opozícia kritizuje, že „Fico rozdáva penia-
ze“, avšak podľa mňa sú to rozumne vyu-
žité financie, na prevenciu mladých i star-
ších pred rôznymi lákadlami dnešného ži-
vota. Podľa návrhu aj v budúcom roku do-

stane šport z rozpočtu potrebné peniaze. 
Samozrejme, podľa súčasných možnos-
tí štátu. Chcem ešte poznamenať, že pán 
premiér Robert Fico má pre moju prácu 
veľké porozumenie, teda pre celú oblasť, 
ktorá je skutočne dôležitá z každého hľa-
diska. Vysvetľujem vždy celému môjmu 
okoliu, že šport je dôležitý a stále ešte 
poddimenzovaný. Najmä mladých treba

STÁLe VIAC ANGAŽoVAŤ 
do telesných aktivít, pretože dnes tech-
nika už pohltila prakticky celú mládež. 
Treba ju dostať do pohybu, čiže na ih-
riská. Treba zastaviť rušenie športovísk. 
Viem napríklad, že v Košickom kraji sa 
zlikvidovalo do 40 ihrísk, podobná situá-
cia je v Bratislave. Som rád, že sme zís-
kali v ostatných dvoch rokoch prostried-
ky aspoň na prvý rozmach športu u nás a 
v tom by som chcel aj pokračovať. Čudné 
je, prečo nerobila v minulých rokoch viac 
pre šport opozícia. Chcem zdôrazniť, že 
to nie je z našej strany nijaká politická ak-
cia. Na nových zariadeniach sa môžu hrať 
a športovať všetky deti, aj všetci dospelí. 
Nerobí sa to na nijakom politickom zákla-
de, ale ak ide o podmienky z povinnos-
ti vlády, a ak ide o mestá a obce z potre-
by mládeže a tým aj z potreby silnejšieho 
zdravia pre celý národ. A to je veľká myš-
lienka. Zákon o športe, ktorý sme uvied-
li do života musí slúžiť športu a nie žiadnej 
politickej strane.“
Ako vidieť na poli športu sa nespalo, 
ale pracovalo, aj keď je okolo neho 
ešte veľa práce. Pre vás je táto prá-
ca zmyslom života, napĺňa vás. Preto 
chcete v nej pokračovať a ľudia vám 
budú držať palce aj v budúcnosti.
„Želal by som si to, lebo mne dal šport 
skutočne veľa, ukázal mi cestu, po ktorej 
mám v živote kráčať. Ukázal mi, že treba 
byť aj tvrdý, treba si vedieť aj poplakať, ale 
myslím si, a to je najdôležitejšie, že šport 
formuje ľudí správnym spôsobom, vycho-
váva, učí víťaziť i prehrávať. Ja totiž verím, 
že záujem mladých ľudí o šport je. Iba tre-
ba nájsť spôsob, ako ich podchytiť pre 
túto užitočnú vec.“ IGoR MRÁz

dUšAN  GALIS, kandidát za SMeR-Sd na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja 

Šport ukazuje každému správnu cestu životom
Veľa poslancov Národnej rady SR obyčajní ľudia 
ani nepoznajú. Sotva by vedeli ich mená, nie ešte 
kam patria, akej oblasti práce sa venujú a či nie-
čo aj dokázali. Teraz, hoci tesne pred voľbami po-
slancov do orgánov samosprávnych krajov je v tom-
to situácia ešte horšia. Veľa kandidátov je nových, 
aj úplne neznámych. A preto mnohí občania k voľ-
bám nejdú, iní si zase nevedia vybrať. Aj preto býva 
účasť na voľbách regionálnej politike nízka. V Brati-
slavskom samosprávnom kraji rozhodli poslanci, že 
v nastávajúcom období ich bude 44, čo je znížený 
počet z päťdesiatky. Bratislava má osem obvodov a 
zvyšných 10 patrí trom okresom. V každom obvode 
hlavného mesta si voliči vyberú z množstva uchá-
dzačov od dvoch do ôsmich poslancov. Ľudia, kto-
rí prídu k urnám si celkom isto budú vyberať kan-

didátov, ktorých dobre poznajú podľa ich doteraj-
šej práce, dôvery, ktorým veria, že pohnú stojací-
mi vodami našich nedostatkov. Samosprávne kraje 
majú u nás stále väčšiu a väčšiu právomoc a ich or-
gány môžu preto v budúcnosti aj viac urobiť. V tej-
to práci by rád pokračoval aj terajší poslanec NR 
SR dUšAN GALIS (59 r.) a splnomocnenec vlády SR 
pre šport a mládež, ktorý do kategórie, o ktorej pí-
šeme vyššie, nepatrí. Naopak, je jedným z najzná-
mejších obyvateľov Slovenska, vrcholový futbalista 
najmä vo VSS Košice a Slovane Bratislava, repre-
zentant ČSSR, majster európy. od roku 1990 tréner 
v Slovane s jedným federálnym a tromi titulmi slo-
venského majstra. Reprezentáciu SR viedol od ja-
nuára 2004 do októbra 2006 v 31 zápasoch a do-
stal ju v kvalifikácii MS až do baráže.

Bývalý slovenský futbalový reprezentačný tréner Dušan Galis, dnes 
splnomocnenec vlády SR pre šport a mládež.

Tréning slovenskej futbalovej reprezentácie 4. októbra 2006 na štadióne 
Kablo v Bratislave  pred kvalifikačným dvojzápasom o postup na EURO 
2008 proti Walesu a Nemecku.  FOTO TASR - Pavel Neubauer
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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

s.r.o.

V BRATISLAVe:
Miletičova, Americké námestie, Astronomická, 
SAD - Nivy, Avion Shopping Park, Belanského 
18, Betliarska, Blagojevova 2, Černockého 7, 
Dolnozemská cesta, Dostojevskij rad, Dúbravská 
cesta - 4, Dudvážska, Dulovo nám. 1-8, Einstei-
nova, Eisnerova 19, Eisnerova Ulica, Estónska/
Hradská, F. Bystrého, Farského/TPD, Fedinova, 
Gogoľova 18, Hallova, Herlianska - D, Hlaváči-
kov 35, Hlavná stanica, Hlavne námestie, I. Hor-
vátha, Ivanka pri Dunaji, Jurigovo námestie, Ka-
menne námestie - 9, Karloveská, Kollárovo nám. 
18, Krásna - Prievoz, Kremeľská, Krížna - A, Ku-
líškova-Svätoplukova, Kutuzovova 8, Ľ. Fullu 2, 
Lachova 18, Lamač, Laurinská, Lietavská, Liga 
Pasáž, M. R. Štefánika, M. R. Štefánika - letis-
ko, Majetníkova, Malokarpatské nam. - Lamač, 
Mamateyova, Mierová 2, Mierová 36, Mierová C, 
Mierová, Miletičova 1 - D, Miletičova 8, Mlynaro-
vičova 1, Mlynarovičova 22, Mlynské Nivy, Most 
SNP - L. Svobodu, Muchovo námestie, Mýtna 
Ulica, NOU - Klenová 1, Náb. L. Svobodu, Nám. 
Hraničiarov, Nám. SNP, Nám. Hraničiarov - 2, 
Nivy - E, Obchodná 53, Obchodná, OC Saratov 

- C, Osuského, Ovsište - Pri Dome kultúry, Pa-
nónska 9 - B, Panónska cesta, Patrónka, Pav-
la Horova 7, Plynárenská 7/C, Plynárenská, Pod 
Krásnou Horkou 1, Pri Kríži, Pri Sajbach 20, Pri-
binova, Prievozská, Púchovská - Kaufland Rača, 
Radničné Nám., Rezedová 5, Romanova, Ruži-
novská, Šafárikove námestie, Šancová, Šancová 
46, Saratov - C, Saratovská 2, Saratovská Ulica, 
Seberíniho 12, Ševcenkova 32, Sch. Trnavské-
ho - 4, Sch. Trnavského 10, Slovinska, Slovnaft-
ská cesta, Špitálska Ulica, Špitálska - Min. Pra-
ce, St. Nove Mesto, Stachanovská 4 Prievoz, 
Staré Grunty 36, Staré Grunty, Štefánikova, Stu-
dena - Palace Shop, Studenohorská, Šustekova 
10 - B, Talerova 2 - 9, Tešedíkova - 4, Tomášiko-
va 50/B, Torysska, Trnavská - D, Trnavské Myto 
1, Trojičné nám., Vajnorská - 8, Vajnorská ces-
ta, Vápencová 36, Vazovova-Radlinského, Vlas-
tenecké nám., Vrakuňská cesta, Wolkrova 2, Zá-
hradnícka (Tufi), Záhradnícka, Zlaté Piesky, ZŠ 
Račianska 1, Záhradnícka 14, Eisnerova 56 - 
3, Hodonínska 4, Karadžičova, Karpatské Ná-
mestie - 7, Lidl-Eisnerova 6964/50, Ľubovnian-
ska 12, Sch. Trnavského 1/F - 4, Štefánikova)

zneškodňovanie 
odpadov

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


